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Ali Güngörmüş, Ünlü şef

AŞILANMAYA GİT. Senin için. Benim için. Herkes için.

ELEKTRIFIZIERT
Lernen Sie unsere Elektro- und Plug-in Hybrid Modelle kennen.
Unser Verkaufsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Sen de katıldığın için teşekkürler. Çünkü özlediğimiz normal hayata
ancak bu şekilde geri dönebiliriz. Birlikte virüsten daha güçlüyüz.
Bu nedenle doğrudan aile hekiminin muayenehanesinde şimdi aşı yaptır.

elektro.kalkan-auto.de

KALKAN AUTOMOBILE GMBH
WÜRZBURGER STR. 168
63743 ASCHAFFENBURG

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

Tüm bilgiler:
www.ichtusfuer-tr.bayern.de

NEUBAU MEHRFAMILIENWOHNHAUS MIT 22 WOHNEINHEITEN

LEHRHÖFER HEIDE - HANAU
www.roza-immobilien.de

editörkünye
Yaz olmalı Artık ...
Evet Yaz olmalı tüm dünya için.
Ben yaz insanıyım !

„Aşı mı?
Ben de varım.“

Herkes "iyi böyle" derken bense Yazı iple çekerim.
Neden dir bilmem ama çocukluğumdan kalan
güzel sıcacık bir his. Çocukluğumda olduğu gibi
sıcacık bir tatilin hayalini kurmak şu ara pek zor
ama her şeye rağmen bu mümkün. Zor olsada
tüm olumsuz düşünceleri bi kenara bırakıp positiv
düşünerek ve arkamıza değil de önümüze bakarak
bunu başarabiliriz.

„Impfung? Da spiele ich mit.“

Hiç olmadığı kadar drama yakınız maalesef son zamanlarda ülkemizde ve dünyada
yaşananlardan dolayı. Öyle çok "iyi" hissetmek
istiyoruz ki artık kendimizi...

AŞI İÇİN

Gelişmek ve değişmek zorundayız ve zorunda
olduğumuzu bilincindeyiz .

Mehmet Bütev

Tüm okurlarımızın Kurban bayramını kutlar ve
sevdiklerinizle musmutlu bir Bayram dileriz.
MehmetButev

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.

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

®
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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

KURBAN BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN

Avukat-Noter

Elif Burcu
-Karakoç
Tüm dostlarımıza
ve müşterilerimize,
sevinç ve huzur dolu bir
Kurban Bayramı dilerim...
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AOK Hessen´in Telefon ve
E-posta yolu ile tıbbi bilgilendirme hizmeti Yılda yarım
milyondan fazla sigortalımıza
bu hizmet ile tıbbi bilgilendirme hizmeti sunmaktayız.

Necati Suözer
AOK Hessen

Tıbbi Bilgi Hizmeti AOK-Clarimedis, Sağlık hakkında akılınıza gelebilecek her
alanda size telefon veya E.posta yolu ile 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet sunmaktadır.
AOK-Clarimedis, özel olarak AOK sigortalı olan kişilere sunulan bir hizmettir. Bu
hizmetin masrafını tamamı ile AOK‘a sizin için üslenir. Bunun için Sağlık kartınızda
ki sigorta numaranızı belirltmeniz yeterli olacaktır. AOK-Clarimedis‘deki uzman
ekibi, tıp alanında çalışan doktor, eczacı, ebe, beslenme danışmanları ve diğer sağlık
elemanarından oluşmaktadır. Uzmanlarımız, size tanı, terapi içeriği veya özel kliniklerden araştırma hakkındaki sorularınıza yardımcı olurlar.
Clarimedis Sağlık yardım merkezinin sunmuş olduğu başlıca hizmetler ve bilgilendirme yaptığı alanlar:
> Teşhis ve terapiler hakkında sorulara cevap verir
> Tıbbi teknik terim ve laboratuvar değerlerini açıklar
> İlaçların etki, tarafı veya etkileşimlerini bilgilendirir
> Bölgenizdeki uzmanlar, uzmanlar ve klinikler için aramada yardımcı olur
> Yurtdışına seyahat ederken aşılamalar ve sağlık riskleri hakkında bilgi verir.
> Kendi kendine yardım gruplarının iletişim bilgilerini isimlerini hizmetinize sunar
> Çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgilendirir
> Çocuk sağlığını koruyucu hizmetleri, aşılar hakkında bilgi verir
> Sağlıklı beslenme ve önemi hakkında bilgilendirme hizmeti sunar
> Hamilelik ve doğum hakkında tıbbi sorularınıza cevap verir
> Korona virüsu, aşısı ve bu hastalık hakkında aklınıza takılan bütün sorulara cevap verir.

DESTEĞE İHTİYACIM
OLDUĞUNDA
HEP YANIMDA

Uzman ekip ile iletişim ve ulaşım bilgileri:
> E-posta yolu ile uzman ekipten yardım talep etme: https://www.aok.de/pk/hessen/
inhalt/e-mail-an-das-aerzteteam-aok-clarimedis-7/
Buradaki vereceğiniz online bilgiler sayasinde size yardımcı olunur.
> AOK-Clarimedis - Telefonda Uzman Yardımı
Tıbbı Telefon Servisi Merkezi AOK-Clarimedis size 365 gün 24 saat kesintiz AOK
sigortalılarına tıbbi alanda hizmet sunar. 0800 1 265 265 numaralı ücretsiz telefonu arayıp uzman ekibimizden yardım talep edebilirsiniz. Eğer aramayı yurt dışında
yapacaksanız, o vakit 0049 3085614293 nolu numarayı aramalısınız.
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AOK Clarimedis, tıbbi bilgilendirme hizmetim.
Sağlığım emin ellerde

aok.de/hessen/aok-clarimedis

Tüm Dostlarımız Ve Müşterilerimizin
Kurban Bayramı Kutlu Olsun

"Türkçe
artık onur
meselesi
oldu"
Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş
Başkanı ve Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HDTİP)
Sözcüsü Atila Karabörklü Türkçenin
Hessen eyaletinde yok sayılması ve
önüne bin bir engel konulmasının
aşağılayıcı ve utanç verici olduğunu
bildirerek “Türkçe onur meselesi
oldu” dedi.

ASCHAFFENBURG
Weißenburger Straße 52 . 63739 Aschaffenburg
Tel.: +49 6021 6282060 . Fax: +49 6021 6287748
www.mkuechen.de . mail: ab@mkuechen.de

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığının okullarda Türkçeyi müfredat dışında bırakarak Lehçe,
Çince, Portekizce ve Arapçayı
ikinci yabancı dil seçeneği olarak
sunmasının ardından eyalet parlamentosunda Türkçe önergesine ret
vermesi tartışmalarıiyice kızıştırdı.
Hessen’deki Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) tarafından eyalet
meclisine yansıtılan ve Türkçenin

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş
Başkanı ve Hessen Türk Dernekleri
İnisiyatif Platformu (HDTİP)
Sözcüsü Atila Karabörklü
güncellemeye dahil edilmesini öngören önerge verildi. Hür Demokrat
Parti (FDP), Sol Parti destekledi
ancak Hıristiyan Demokrat Birlik
(CDU) ve Birlik’90 / Yeşiller koalisyon duvarına takıldı ve reddedildi.
Bunun üzerine karşı önerge vererek
‘Bakalım aileler istiyor mu bir
deneyelim’ dediler ve bunca yıllık
Türkçe mücadelesi ile alay eder gibi
“Türkçe Denemesi” kabul gördü.
Eyaletin eğitim politikalarındaki
etkin isimleri ile bir araya gelerek
durum değerlendirmesi yaptıktan
sonra Yeni Posta’nın sorularını
yanıtlayan Karabörklü, eyalette
400 binden fazla Türkiye kökenlinin
yaşadığına dikkat çekti ve önergeye
karşı getirilen teklifi ”utanç verici“
olarak niteledi.
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Ihre Partner

im Rhein-Main-Gebiet

TÜRKÇEYE ÇİFTE
STANDART KURBANI MI?
Atila Karabörklü’nün Yeni Posta’nın
YouTube kanalında yayınlanan “Avrupa Gündemi” adlı programında
aktardıklarından satır başları şöyle:
“Arkamızda 60 yıllık göç tarihi var.
Türk toplumunun yok sayılması kabul edilemez. Türkçenin dışlanması
burada doğup büyüyen gençlerin
yüzüne atılmış bir tokattır. Üstelik
Türkçe Almanya’da ticari, sosyal ve
kültürel açıdan çok geçerliliği olan
bir dildir. Türkçeyi dışlarken ‘Dünya
dili değildir’ argümanı ise çok yanlış.
Türkçenin de güncellemeye dahil
edilmesi Hessen’deki SPD tarafından
eyalet önerge verildi. FDP, Sol
Partidestekledi ancak CDU ve
Birlik’90 / Yeşiller koalisyonu geçit
vermedi. Bunun üzerine ‘Deneyelim’
dediler. Bu çok utanç verici. Onlarca
yıldır Türkçe mücadelesi verilen bir
eyalette teste tabi tutmak olacak iş
değil. Bu işin peşini bırakmayacağız.
Türkçe artık bir onur meselesi haline
geldi. Ayrıca biz Türkçenin anadil
statüsünde değil seçmeli yabancı
dil dersi çerçevesinde okutulmasını
talep ediyoruz. Buna karşılık anadil
statüsündeymiş gibi kriterler uygulanmaya çalışıyor. Oysa diğer dahil
edilen dillere benzer şartlar ileri
sürülmüyor. Ayrıca dil üzerinden
ırkçı yaklaşımlar ve önyargılar da
kırılabilir.

20 BİN İMZA DA YETMEDİ
Diğer taraftan bizim de içinde yer
aldığımız ve kurucusu olduğum
Hessen Yabancı Dil Girişimi 2018’de
Türkçenin müfredata dahil edilmesi
için 20 bin imza toplayıp Eğitim
Bakanı Prof. Dr. Ralph Alexander
Lorz’a takdim etmişti. Ancak sadece
üç yıl sonra ilk güncelleme de Türkçe
yok sayıldı. Türk toplumu artık bu
konuda önemli tecrübelere sahip
ve kimse merak etmesin bu işi biz
çözeceğiz.

ASİMİLASYON VE
ANKARA FAKTÖRÜ
Hessen’deki CDU asimilasyoncu bir politika izliyor. Koalisyon
ortağı Birlik’90 / Yeşiller ise ilkesiz
bir tutum içinde. Diğer taraftan
Ankara’nın ‘Ey Almanya’ söylemleri Almanya’daki Türk toplumunun
taleplerine büyük darbe vuruyor.
Siz ‘Hitler Almanyası’ derseniz
bunun burada bir karşılığı olur.
Unutulmaması gereken hükümetlerin
gelip gideceği ancak Türk toplumu
kalıcı. Siz Türk toplumunu politikalara alet ederseniz toplumsal barışa da
zarar verirsiniz. Türkçe konusunda
eyaletler düzeyinde, eyaletler arası
ve federal düzeyde dayanışma içinde
olmak zorundayız.”

IŞIN T.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HDTİP) eyalet meclisinin “tepesine” bir
açık mektup yazarak, müfredat dışı bırakılan Türkçenin hesabını sormuş, mektupta
“Türkçe değerli ve yeterli değil mi?” sorusu yöneltilmişti.
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Mit all unseren Unternehmen wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Opferfest.

•
•
•
•
•
•
•

Gartenbau
Gartenpflege
Gartengestaltung
Pflasterarbeiten
Landschaftsbau
Landschaftsgestaltung
Tiefbau

thor-galabau.com

•Glasreinigung
•Baureinigung
•Industriereinigung
•Solarreinigung
•Unterhaltsreinigung
•Gebäudebewachung
•Gebäudesicherheit

•Schlüsselfertiges Bauen
•Baulogistik
•Abbruch & Rückbau
•Sanierungen
•Betonarbeiten
•Betonsanierung
•Entsorgung

hs-dienstleistungen.de

thor-bau.com
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Türkiye’nin en popüler tatil beldeleri belli oldu:

Türkler Bodrum’u

yabancılar ise Fethiye’yi
tercih ediyor!
Medya Takip Merkezi (MTM) yerli ve yabancı medyada en çok
konuşulan Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı.
Araştırma sonucuna göre; Türkler Bodrum’u yabancılar ise Fethiye’yi
tercih ediyor! İşte araştırmanın detayları…

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

Oldukça popüler turizm
destinasyonlarına sahip olan Türk
turizm sektörü, Türkiye’nin aşılama
konusundaki başarılı çalışmaları ve
beraberinde ülkelerin normalleşme
sürecine girmesiyle yeniden bir canlanma döneminin kapılarını aralamış
durumda.
Turizm Bakanlığı’ndan alınan resmi
verilere göre; 2020 yılında Türkiye’yi

ziyaret eden yerli ve yancı turist
sayısının, 15,9 milyon olduğu görülürken (12,7 milyon yabancı, 3,2 milyon
yerli) bu rakamın 2019 yılına göre
%69,14 oranında azalmış olması
dikkatlerden kaçmadı. 2020 yılının
ilk 4 ayında 4.2 milyon olan yabancı
Turist sayısı 2021’in aynı döneminde
2.7 milyona gerilemesine rağmen
beklentiler gidişatın daha iyi olacağı
yönünde. Türkiye Otelciler Federas-
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yonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı
Mehmet İşler ise; bu yıl turist
beklentisinin 20 milyonun üzerinde olduğunu belirterek sektördeki
hareketliliğe dikkat çekti.
Turizm sektöründe beklenen
yoğunluk sonrası, Türkiye’deki popüler tatil beldeleri de gündemdeki ye

rini aldı. Zira; Türkiye’nin gözde tatil
beldeleri yurt içi ve yurt dışı basınının
da ilgi odağında.
İşte, tatil tercihinde önemli bir kaynak
olarak kullanılan medyada en çok
konuşulan tatil beldelerini mercek
altına alan Medya Takip Merkezi
(MTM) araştırmasında ortaya çıkan
sonuçlar.

Pandemi Bodrum’un
cazibe merkezi olmasını
önleyemedi!
Sanat ve sosyete camiasının tatil için
en çok tercih ettiği tatil beldelerinden
biri olan Bodrum, diğer mecralarda
olduğu gibi televizyonda da 1.159
haber ile en fazla konuşulan bölge
olurken, en yakın rakibi olan Kaş ise,
496 haber ile listenin 2. sırasında yer
aldı.
Televizyon kanallarının tatil beldeleri
haberleri performansına bakıldığında
ise; konu ile ilgili 3 bin 324 haber
yayınlandığı görüldü. Yazılı basın
mecralarının konuya toplamda 378
haberde yer verdiği gözlenirken,
TV’den %779 daha az haber yaptığı
dikkatlerden kaçmadı.

En çok konuşulan tatil
beldeleri sıralaması!
Medya Takip Merkezi (MTM)
tarafından 10 bini aşkın basın, TV,
internet ve sosyal medya mecrasında
yapılan taramalara göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 24.05.2021
- 24.06.2021 tarihleri arasında
gündeme en çok gelen tatil beldesi,
29 bin 4 haber ile Bodrum oldu.
Son yıllarda, ünlü simaların da uğrak
yeri haline gelerek popülerliğini
arttırmaya devam eden Çeşme ise,
10 bin 583 haber ve sosyal medya
paylaşımına konu olarak ikinci sıraya
yerleşti.
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Tatil denince akla ilk gelen bölgelerden olan Akdeniz’in, en popüler
beldelerinden Alanya ise, 9 bin 354

haber ve sosyal medya paylaşımında
yer alarak listeye 3. sıradan giriş
yaptı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
kendisine yer bulan Pamukkale de
tatil için en çok konuşulan beldeler
arasında yer aldı. Gerek travertenleri
gerekse antik havuz, kaplıca gibi
birçok turizm figürü ile popülerliğini
koruyan Pamukkale, 7 bin 325 haber
ile listenin 4. sırasına adını yazdırdı.
Hem yerli, hem yabancı turistin
yoğun olarak tercih ettiği bir diğer
turizm beldesi olan Marmaris de en
çok konuşulan tatil bölgelerinden
biri oldu. Çok sayıda plajı, kalesi ve
arkeoloji müzesi ile her daim popüler olan Marmaris, son 1 ay içinde
6 bin 977 habere ve sosyal medya
paylaşımında kendisini göstererek
listenin 5. sırasında yer aldı.

Yabancı basının gözdesi
Fethiye oldu!
Türk turizmi, dünya genelindeki popülerliğini her geçen gün
arttırmasıyla, küresel sosyal medya
mecralarında da çok konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon yabancı
turiste ev sahipliği yapan Türkiye,
aşılama hızıyla birlikte dikkatleri yine
üzerine çekmeyi başardı.
Yabancı turistin en çok ilgi gösterdiği
Fethiye, 3 binden fazla paylaşıma
konu olurken, Türkiye’nin en popüler tatil beldesi Bodrum ise, 2 bin
500’den fazla konuşularak listenin 2.
sırasında yer aldı. 2 bin 500’i aşkın
paylaşım ile Pamukkale’nin 3. olduğu
listede; Alanya ise 2 bin 400 paylaşım
ile en çok konuşulan 4. bölge oldu.

Evde yemek pişirmek
mi yoksa büyükannenizin
leziz yemekleri mi?
Mutluluğa Biletiniz.
Şimdi
rezervasyon
yaparak

esnek

seyahat avantajını
yakalayın!

Türkiye

69,

99 *
€’dan

başlayan fiyatlarla

* Vergiler, harçlar ve bagaj dahil tek yön uçuşlar. SunExpress Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.,
Yenigöl Mah. Nergiz Sok. No: 84 PK, TR-07230 Muratpaşa, Antalya

güzellik

Plaj

makyajı

Her yerde en güzel görünen cildin, en
nemli cilt olduğunu asla aklınızdan
çıkarmayın! Yazın cildimiz su
kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve
cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.

since

2010

Yanaklar için renk ve
bronzluk

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

www.sahaara.eu

Yanaklarınıza renk katmak için krem
formdaki allıkları ve bronzlaştırıcıları
tercih edebilirsiniz. Böylece canlı
ve ışıltılı görünmesini garantilemiş
olursunuz.

sahaara_by_gulhan �Beauty Palace SaHaara By Gülhan

Gözlere doğal tonlar
Plajda göz makyajı yapmayı tercih
edenlerdenseniz, ürünlerinizi mutlaka
suya dayanıklı seçmelisiniz. Gün
boyu kalıcılık sağlayacak doğal
tonlarda bir krem far, kirpik dibine
akmayan bir kalem ve suya dayanıklı
maskara kurtarıcınız olacaktır.
Göz makyajının en önemli
kısımlarından biri de kaşlardır. Suya
dayanıklı bir kaş kalemi ile boşlukları
doldurup, kaş jeli ile yukarıya doğru
tarayarak, kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz.

.

Dudaklara parlaklık
Dudaklarınızı nemlendirerek,
doğallığı yakalamak için ruj seçiminizi
dudak renginize yakın tonlardan yana
kullanabilirsiniz.
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a.k.
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popbizde

YAZ HIT’I OLMAMASI İÇİN
HİÇBİR ENGEL YOK
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Son yılların yükselen yıldızı Hande Ünsal’ın yazın habercisi yeni şarkısı “Gönder
Gelsin” i dinlediniz mi? Hande, dinleyicilerin nabzını nereden yakalayacağını çok
iyi biliyor. Çok çabuk dile dolanan, ‘radio friendly’, nabız yükselten nakarata sahip
şarkılar tercih ediyor. “Seni Sever Miydim” “Nerdesin” “Daha İyi” gibi şarkılarla uzun
süre müzik listelerini etkisi altına almıştı. Genellikle kendi şarkılarını yazıp, besteleyen bir isim olmasına rağmen bu projesinde sözü ve müziği Murat Güneş’e ait
bir beste tercih etmiş. Düzenlemesini Serkan Balkan’ın yaptığı şarkıda, bu yıl hem
dünyada hem de Türkiye de trend olan “Reggae” tarzının izlerini hissediyoruz. Giderli
sözlerle kuşanmış şarkıda “Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan, yandın!” “Derdin
en babasını gönder gelsin” gibi sözler ön plana çıkmış durumda; Twitter’da tweetler
atılmaya başlanmış, bakalım nereye doğru gidecek bu sözler?

NEU

ERÖFFNUNG

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

WIESBADEN VE ÇEVRESİNİN
YENİ KEYİF - LEZZET DURAĞI

‘‘MALAMA‘‘

Gastronomi sektöründe Restaurant
işletmeciliği yapan, başarılı işlere imza
atan genç iş adamı Rıdvan Duran
ve iş ortağı Umut Arıcı'nın geçen yıl
hizmete açtıkları MALAMA Restaurant
& Lounge kısa sürede gençlerin uğrak
noktası olmayı başardı. Daha önce
Wiesbaden'de Taksim Lounge ile büyük
beğeni toplayan ikili başarılarına bir
yenisini daha eklemiş oldular.
Muhtesem et çeşitleri ve nargile keyfinin tadını doyasıya çıkaran
müşteriler gece geç saatlere kadar
Malama'nın muhteşem atmosferinden
faydalanıyorlar.

Rıdvan Duran

S t e i n e r n S t r. 2 - 5 5 2 5 2 W i e s b a d e n

WWW.DANIYELLEONIDAS.DE
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kadınca

Masalsi
Bir Algoritmanın Eseri

Özlem Süer
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Farklı coğrafyalara ait kadın öykülerinin koleksiyonun her parçasına
ayrı bir ruhla dokunduğu ve dingin,
bağlantı kuran ve kendi öyküsünü
yaşam felsefesine dönüştürmüş bir
kurgunun izleneceği kısa filmde;
Gök Kubbe Koleksiyonu’nun çok
sesli ruhuyla dünya kadınlarının
yaratıcı enerjisinin yerelle küreseli
buluşturması amaçlandı.
Marka geleneğimizin uzantısı
romantizm, kozmik bir yaklaşımla
bu kolektif enerjinin içinde var
oluyor diyen Özlem Süer Gök
Kubbe Koleksiyonu’nun öyküsünü
“Zamansız ve belki

tüm zamanların güzel enerjisiyle
masalsı bir algoritmanın eseri” olarak
özetledi.
Süer “Yaşadığımız dünyanın
değişmesi yeni bir hissedişin yolunu
açıyor. Bu yeni hissediş seçici
ihtişamlı bir görsel şölen yaratıyor.
Koleksiyonumuzda ara pudralar, kum
bejleri, vizon griler, sülfür sarıları ve
metalik efektlerin yer aldığı materyaller kullandık. Strüktür, koleksiyonumuzun can alıcı noktası. Formlardaki yenilikçi denemelerse koleksiyonumuzun enerjisini yükseltiyor” dedi.

AYLIN KARA COIFFEUR

Luitpoldstraße 4A . 63739 Aschaffenburg
Tel.06021 6246536 . Web: www.aylinkara.de
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 09.00 - 18.00 Uhr
Mo. Ruhetag , Sa. 09.00 - 15.00 Uhr
aylinkaracoiffeur
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Frankfurt Style Award defilesinde
Berkan Design rüzgarı esti
Berlin'den Frankfurta taşınan
Uluslararası Moda Fuarı’nın çerçevesinde gerçekleşen Frankfurt Style Award
defilesinde Berkan Design rüzgarı esti.
Yeni koleksiyonunda şıklığı ön planda
tutan, bol deri ve kürk kullanan tasarımcı
Berkan Tüzünataç modaseverlerden
tam not aldı.

Inh.Orbay Ceylan

NEUERÖFFNUNG

√

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

Defileyi izleyenler arasında Frankfurt
Belediye Başkanı Peter Feldmann ve
eşi Zübeyde Feldmann, Frankfurt İl
Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner,
Tasarımcı Sevinç Yerli ve eşi Avni Yerli,
Mestan Elbüken gibi tanınmış simalar
vardı. Defilede ayrıca dünyaca ünlü
solist Jimmie Wilson ve efsane grubun
"The Weather Gilrs" solisti Dynelle Rhodes sahne aldılar.

Tasarımcı Berkan Tüzünataç

in Wörth am Main
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HADİSE’NİN
“HAY HAY” ŞARKISININ ET-

güzellik

KİSİNDEN ÇIKAMAYANLAR

ONLINE MI?

Hem sözü, müziği hem de düzenlemesi Ersay Üner’e
ait olan “Hay Hay” şarkısıyla yazı karşılayan Hadise,
müzikal kariyerinde ilk kez Ersay Üner’le çalıştı.
Açıkçası ben bu iş birliğinin haberini ilk duyduğumda
fazlasıyla sevinmiştim, üstüne de “Nasıl bir şey
çıkacak” diye heyecanlanmıştım. Nihayet geçtiğimiz
hafta Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan projeyi ve
dinleyebildik. Bazı şarkılar vardır; dinleriz, severiz,
dilimize çok çabuk dolanır ama ne anlattığını, ne
mesaj verdiğine dikkat dahi etmeyiz. İşte bu noktada
Hadise’nin yeni şarkısı “Hay Hay” dinlerken, dinleyiciyi hem düşündürüyor hem de anlatılan derin
hikayenin içine çekiyor. Türkiye’de yıllardır çözülemeyen bir problem olarak gördüğüm “İmaj ve Bütünlük” sıkıntısını tek aşan yıldızın Hadise olduğuna
inanıyorum. Proje için seçilen fotoğraf, klip ve fotoğraf
çekiminde tercih edilen kostümler, Hadise’nin yüz ve
mimikleri, klip için hazırlanan senaryo, verilen mesaj
olarak tam anlamıyla bir bütünlüğü simgeliyor.
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Dermatoloji Uzmanı

Dr. Hande Ulusal
Ameliyatsız Gençleşmede Son
Trend:

Magic Touch

Salgında eve kapananlar, aynalarla daha fazla karşılaşmaya başladı.
Cilt kusurları ve yaşlılık belirtileri hiç olmadığı kadar göze çarparken,
ameliyatsız cilt gençleştirmeye yönelim de arttı. Dermatoloji Uzmanı Dr.
Hande Ulusal, “Bu yöntemin ameliyat gerektirmemesi profesyonelliğe
ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, her dokunuşun hastaya
özel olarak adım adım planlanması ve isteğe değil ihtiyaca uygun olarak
yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.
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Pandemi sürecinde evde geçirilen
zamanın artması, insanların kendileriyle daha fazla ilgilenmesini sağladı.
Üzerine en çok gidilen konuların
başında ise dış görünüş geldi. Özellikle
gençleşmeye yönelik estetik uygulamalara yönelim artarken çoğunluk,
tercihini ameliyatsız estetik yöntemlerinden yana kullandı. Grand View
Research tarafından yayınlanan
Ameliyatsız Estetik Tedavileri Sektörü
başlıklı rapora göre, global estetik
pazarının büyüklüğü 2020'de 4,6 milyar dolara ulaştı. Pazardaki en büyük
payın sahibi ise %62 ile botox ve

hyaluronik asit gibi enjekte edilebilir
maddelerin kullanıldığı ameliyatsız
estetik yöntemleri oldu. Konuya
ilişkin değerlendirmede bulunan
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande
Ulusal, “Evlere kapandığımız bu zorlu
süreçte, aynalarla hiç olmadığımız
kadar yakınlaştık. Dolayısıyla cilt
kusurlarımız, kırışıklıklarımız veya
yaşlılık belirtilerimiz çokça dikkatimizi çekmeye başladı. Bu dönemde
hastane ortamının perçinlediği bulaş
kaygısı ise dakikalar içinde tamamlanabilen ameliyatsız cilt gençleştirme
yöntemlerine talebi artırdı” dedi.

Kişiye özel ameliyatsız
cilt gençleştirme yöntemi
Hastaların ihtiyaçlarına özel olarak
geliştirdiği ameliyatsız cilt gençleştirme
yöntemine dair ayrıntıları paylaşan
Uzm. Dr. Hande Ulusal, “Sihirli
dokunuş olarak da adlandırdığımız
Magic Touch yöntemi, 45 yaş altı için
Princess Touch ve 45 yaş üstü için
Queen Touch olmak üzere iki ayrı
yaklaşımı kapsıyor. Burada temel
olan, cildin türüne, yaşına, daha önce
geçirdiği işlemlere ve gençleştirilmek
istenen bölgenin ihtiyaçlarına paralel
olarak hastaya özel bir program çizmek. Zira normal cilt bakımları ister
istemez yüzeysel kalıyor, oysa derinin
orta tabakasının desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada Magic Touch, düzenli
olarak cilt bakımlarını yaptıramayan
kişiler için tek seferde uzun süreli
kalıcılık sağlayacak bir işlem kombinasyonu oluşturuyor. Böylece cildi besleyici, destekleyici işlemlerin bütünsel
bir yaklaşım çerçevesinde ele alınarak
hastaya en uygun uygulamaların bir
araya getirilmesi sağlanabiliyor” diye
konuştu.

Mart /Mär
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Uzm. Dr. Hande Ulusal, ameliyatsız
estetik yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla
bu alanda hizmet veren kişi ve
kurumların artış gösterdiğine de
değinerek bazı uyarılarda bulundu:
“Ameliyatsız estetiğin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerin başında
narkoz, kesi, dikiş ve nekahet dönemi
gibi zorlukların olmaması geliyor. Söz
konusu avantajlar, zaman zaman
ameliyatsız estetiğin fazla basite
indirgenmesine de neden oluyor.
Haliyle bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlara da gün doğuyor
ve insan sağlığının hiçe sayıldığı
üzücü örneklerle karşılaşabiliyoruz.
Oysa bu yöntemin ameliyat gerektirmemesi profesyonelliğe ihtiyaç
olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine,
her dokunuşun hastaya özel olarak
adım adım planlanması ve isteğe
değil ihtiyaca uygun olarak yapılması
gerekiyor.”

z 2019

laş
hay atı pay
www. vitrin-

“Ameliyat gerektirmemesi
profesyonelliğe ihtiyaç
olmadığı anlamına
gelmiyor”

Güzellik

popbizde

o

Özel Röp

Reklamlarınız için
bizi arayın..
Tel.:

015123003316

Mail: info@vitrin-magazin.de
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"Tüm Müşterilerimizin
Kurban Bayramı
Mübarek Olsun"
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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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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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“YAŞAM ÇİÇEĞİ”
ALBÜMÜYLE LİSTELERDE
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Her yıl yaptığı şarkılarla mutlaka listeleri alt üst
ediyor ve uzun süre dinlenme rekorları kırıyor.
Hiç kimselere benzemeyen tarzı, naifliği ve
hanımefendiliğiyle de müzikseverlerden tam not
alıyor Ziynet Sali. Yeni albümü “Yaşam Çiçeği”
hakkında sohbet ettik. Çayınız, kahveniz
hazırsa sohbete bekleriz.
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• Yeni albümünüz “Yaşam Çiçeği”
yayınlandı. Herkes single yayınlarken,
siz büyük bir albüm yayınladınız nasıl
oldu?
Yürekliyim! Aslında albüm üç yıl
önce çıkacaktı ama repertuvarı
tamamlayamamıştık. İçinden bazı şarkıları
single olarak yayımladık. Bu sürede de albümü tamamladık, dokuz yeni şarkı ve altı
tane de daha önce yayımlanan single’larla
toplam 15 şarkı var.
• Albümünüzün adı ‘Yaşam Çiçeği’.
Yaşam Çiçeği, Ziynet Sali için nedir?
Hayat yolculuğum. Çok şükür bu
yolculuğa şimdi bakınca mutsuz olmuyorum. Hayatın Polyanna tarafında olmayı
seviyorum ben.

• Müzikal kariyerinizdeki yolculuğunuzda zorluklar hiç oldu mu?
Kıbrıs’ın küçük bir köyünden çıktım
geldim. Ama hayallerim büyüktü. 16
yaşında İngiltere’ye gittiğimde hayalim
turizm okuyup dünyayı gezmekti. Halam
orada kalmam konusunda sorumluluğu
kabul etmedi. Kıbrıs’a döndüm. Ardından
İstanbul’a geldim, konservatuvar
sınavlarına girdim. İlk yıl kazanamadım.
Ama İstanbul ilk gelişimde beni o kadar
etkiledi ki “Burada yaşamalıyım” dedim
kendime. Geri dönecek olmak büyük
üzüntüydü.Ama asla vazgeçmedim. Bir yıl
çalıstım. Ve kazandım.
• Eşiniz de müzisyen, nasıl bir araya
geldiniz ve tanıştınız?
Vokaldeki kızlarla “Orkestraya bir yakışıklı
daha geldi” diye geyik yapmıştık. Sahne
ışığı beni etkilemişti. Erkan’ın elektrogitarı
aldığındaki rock’n roll hali çok ışıklıydı.
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• İkiniz de müzisyen, sanatçısınız; romantik bir evlenme teklifi mi geldi?
Hiç beklemiyordum. Evde koltukta
oturmuş, annemle görüntülü konuşurken
bir baktım, koltuğun önüne biri diz
çökmüş, yüzük uzatıyor. Nasıl bir ev hali
içindeyim, saç baş dağılmış. Annemin
yüzüne telefonu kapadım. Şoke oldum.
Gerçi o da planlamamış, içinden gelmiş.
• Aynı evi paylaşan iki müzisyen için
zor oluyor mu?
Tam tersi, dingin bir ev var. Ama arada
sabahları elektrogitar sesiyle uyanabiliyorum.
• Son dönemlerde “tıklanmalar”
“sayısal rakamlar” çok önemseniyor.
Şarkılar yarıştırılıyor. Bu konuyla ilgili
ne düşünüyorsunuz?
Kaçınılmaz. Yeni dünya dijital. Ayak uydurmazsan sistem dışı kalabilirsin. Hızlı bir
tüketim, sürekli hemen bir sonrakine geçme hali var. Tahammül kalmadı, introlar,
müzikler kısaldı. Bu benim üreten tarafımı
üzüyor ama bunlara karşı duramayız. Gerçek bu sonuçta. Bir yandan da rakamsal
veriler her şeyi belirlememeli.
• Pandemiyle birlikte dijital ve sosyal medyaya yoğunlaştık hepimiz.
Sürekli dijital dünyadayız. Siz ne
durumdasınız?
Çok hızlı bir tüketim ortamı oluşturmasıyla
birlikte güzel olan yanları da var, özgür.
Her türlü bilgiye çok kolay ulaşabilirken,
bir o kadar da kirli olduğu net.
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kadınca

BU AY NELER
DİNLİYORUM?
1. Yalın - “Yaz Gülü”
2. Hadise - “Hay Hay”
3. Hande Ünsal - “Gönder Gelsin”
4. Ece Mumay - “Peri”
5. Ayla Çelikler - “Yalancılar”
6. Bedo & Patron - “Ölebilirim”
7. Sefo & Reynmen - “Bonita”
8. Didomido - “Yarım”
9. Ege Can Sal - “Başa Sar”
10. Melike Şahin - “Nasır”
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Bu yaz plajda..
Yaz geldi ve güneşin teninizi ve ruhunuzu canlandıracağı sıcacık bir sezona hazırsanız başlıyoruz! Plaj partilerinin ve havuz başı eğlencelerinin
damgasını vurduğu yaz modasının en
merak edilen tasarımları, tartışmasız
mayo ve bikiniler. 2021 yaz sezonu
mayo ve bikini trendlerinde hüküm

süren çeşitlilik, renk ve özgürlük ise
bu merakı doyuracak gibi görünüyor.
Yeni sezon mayo ve bikini trendleri
her zevke hitap edecek modelleriyle
geniş bir yelpaze sunuyor. Farklılık
peşinde olanlar da klasikten vazgeçemeyenler de bu yılın tasarımlarında
kendilerine uygun parçalar bulacak.
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Jungle
Fever

V

Hayvan desenleri, feminen ve çarpıcı etkisini
kış modasından yaz sezonuna taşıyor. Bu
yaz sahillerde bol bol hayvan desenli parçalar göreceğinize şüpheniz olmasın. Hayvan
desenleri özellikle 1990’ların ‘scoop’ büstiyer
kesimleriyle bikinilerde kendine yer bulacak.
Bikini üstlerinde ‘scoop’ ve ‘crop’ üstlerin
yanı sıra 90’ların ‘tankini’lerini de yeniden
plajlarda görmeye başlayacağız.

endetta

Geçtiğimiz iki sezon boyunca
tek parça tasarımlar oldukça
ilgi görmüştü. Geçen yaz özellikle çizgili modellerine sıkça
rastladığımız mayolarda bu yıl
derin V yakalarla asimetrik ve
blok renkli modeller ön plana
çıkıyor. Derin V yakalarla zarif
ve modern bir hava yakalarken asimetrik ve blok renkli
modellerle eğlenceli, hatta
yaramaz bir tarz benimseyebilirsiniz.

1920’ler
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2021 plaj modası yeniliklere
kapısını açmak isteyenlere oldukça canlı bir dünya sunarken
‘vintage’ kesimlere ve desenlere de
göz kırpıyor. Kemerli yüksek bel
bikiniler, annelerimizin pek sevdiği
‘crinkle’ kumaşlar, dantel detaylar,
tığ işi parçalar, 1920’lerin ‘pin up’
tarzını hatırlatan yüksek bel bikiniler sezonun gözdeleri arasında
yer alıyor. Kadife gibi alışılmışın
dışında dokular ve püskül gibi
ayrıntılar da sezona heyecan katacaklar arasında.
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"Kurban 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
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

MASERATI LEVANTE HYBRIT

Daha hızlı ve çevreci..!

Maserati’nin karakterize özelliklerini
taşıyan Levante, bazı özel tasarım
detaylarıyla birleştiriliyor. Metalik
renkli profil, üç kat renk ile özel bir
hava yaratıyor. Gölgeli renklerin
sıkça yer aldığı tasarım detayı, diğer
hibrit modellere ayak uydurması için
eklenmiş görünüyor. Mavi gölgeli
yan hava kanalı ve C sütunu ile dikkat çeken Levante, aynı gölgeyi

koltuk işlemelerinde de sunuyor.
Maserati’nin yeni serisine
bakıldığında dikkat çeken ilk özellik
8.4 inç multimedya ekranı oluyor. Rakiplerine göre geniş bir boyut sunan
ekranı, sürüş keyfini artırıyor. Ön
panelini 7 inç dijital gösterge paneli
ile destekleyen Maserati 2022’de
sürücünün kontrolünü de geliştiriyor.
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Maserati Connect programı, otomobili
her an ve her yerden kontrol edebilmeyi
sağlıyor. Servis zamanı gibi anlarda
sürücüyü uyaran bu sistem, akıllı cihazlarla kontrol edilebiliyor. Akıllı kontrol
sistemi, sanal kişisel asistanlarla uyumlu olarak çalıştığı için araç dışında da
kontrole izin veriyor.

İki ayrı motor ile tasarlanan Levante,
elektrikli motora ve 2.0 litrelik benzinli
ünite gücüne sahip. 330 beygir güç
ve 450Nm tork üreten araç, gelişmiş
bir sürüş performansı vaat ediyor. 48
voltluk elektrikli motor, enerjiyi geri
kazanmada oldukça iddialı görünüyor. Üst düzey verimlilik vaat eden
Levante, yavaşlama ve frenlemede
enerji kazanımı sunuyor. Benzerlerine oranla daha hafif yapı sunmasıyla
çeviklik sağlıyor. 6 saniyede 100 km
hız performansı oldukça etkileyici
görünüyor.

Bu Güzel ve Anlamlı Günde
Mutluluk ve Huzur
İçinize Dolsun,
Güzellikler Hayatınızın
her Kısmında
Yer Alsın,
Sağlık Hayatınızda
baki Olsun !
DEUTSCHES MAKLERFORUM
RUNDUM BESSER BERATEN

GÖKHAN SARI
HAUPTGESCHÄFTSSTELLENLEITER
e
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Ernsthofstraße 9
63739 Aschaffenburg
0160 90789930
Mobil
06021 8665238
Telefon
55
06021 6289176
Telefax
goekhan.sari@deutsches-maklerforum.de

Yazın Karpuz

sağlık

Tüketmenin 11 Faydası

Tüm İslam Aleminin

Kurban Bayramı Mübarek Olsun...

De ki: "Şüphesiz benim namazım,
kurbanım, hayatım ve ölümüm,
hepsi alemlerin Rabbi
Allah içindir.
( En‘âm Suresi 6/162 )

KİRAZ TRANSPORTE
Inh. Kadir Kiraz
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Bir porsiyonunun 60 kalori olması
sayesinde diyet yapanların ve sağlıklı
beslenenlerin tercihleri arasında yer
alan karpuzun çok önemli faydaları
bulunuyor. Tatlı krizlerini en hafif
şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan
karpuz, obeziteden kalp hastalıklarına
kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal
bir koruma sağlıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş,

karpuzun faydaları hakkında bilgi
verdi.
Karpuz, su ve şeker içeriği yanında
birçok vitamin ve mineral içeren
düşük kalori mucizevi bir meyvedir.
Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez
meyvelerinden biri olan karpuz, kilo
kontrolüne de yardımcı olmaktadır.
Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini önlemek
için de özellikle tercih edilmesi gereken
bir meyvedir.

Südländische Spezialitäten

AYDIN MARKET
Kurban Bayramınız
mübarek olsun
Betgasse 2 - 63739 Aschaffenburg - Tel. 06021 13880 - Mobil. 0151 210 987 49
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60 kalorilik vitamin deposu
Karpuz; C vitamini (16 mg), pantotenik asit, biotin, potasyum (230
mg), A vitamini, B1 vitamini, B6
vitamini, bakır, magnezyum için iyi
bir kaynaktır. Bir porsiyon yani 200
gramlık bir karpuz 60 kalori olmasıyla
da iyi bir diyet besinidir. 200 gram
karpuz 15 gram karbonhidrat, 0,80
gram lif ve 8 miligram likopen içermektedir.

Böbrek hastaları doktora
danışmadan yememeli
Her türlü sebze ve meyve, uzun yaşamın sırrı olarak
değerlendirilmektedir. Birçok
araştırma karpuz gibi bitkisel besinlerin tüketilmesini obezite, diyabet,
genel ölüm oranlarının azalması,
kanser ve kalp hastalıklarının
azalması ile ilişkilendirmektedir.
Ancak karpuz potasyum içeriği yüksek
olan meyvelerden biridir. Bu sebeple
potasyum kısıtlaması olanlarda, böbrek hastalarında tüketimi beslenme
uzmanları kontrolünde olmalıdır.
Dyt. Aslıhan Altuntaş,Memorial Istanbul

Karpuzun faydalarını
biliyor musunuz?
1. Bir porsiyon karpuz günlük C
vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı
karşılamaktadır.
2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına
almaktadır.
3. Kanser savar bir besindir. Kanser
vakalarında yan etkinin azalmasına
yardımcı olmaktadır
4. Vücutta yağ birikimini engellemektedir.
5. Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi
korumaktadır.
6. Çok iyi bir antioksidandır.
7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı,
hazımsızlığı önlemektedir.
8. Susuzluğa çaredir.
9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı
güçlendirmektedir.
10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini
kısaltmaktadır.
11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini
geliştirmektedir.

“Milletimizin ve tüm İslam aleminin
Kurban Bayramı
mübarek olsun.”

Kiraz-Transporte
Inh. Tamer Kiraz
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Pflaumheimer Str.50 / 63762 Großostheim
www.kiraz-transporte.de / Email: tamer-kiraz@kiraz-transporte.de

59

Wie vorausgesagt kam in den vergangen
Wochen damit dann auch der erwartete
Buchungsboom für die Türkei. Nachdem
Anfang des Jahres eine große Zurückhaltung beim buchen gezeigt wurde, erleben
wir jetzt genau das Gegenteil. Flüge und
Hotels sind zeitweise komplett ausgebucht, in den Sommerferien gibt es nur
noch vereinzelt Kapazitäten. Nahezu alle
Hotels an der Riviera haben inzwischen
eröffnet oder öffnen in Kürze und sind
bereits jetzt sehr gut gebucht.

Davut Bölükbas . Hotelreport Turkey

Sommersaison 2021

Sowohl in Side, als auch Lara und Belek
ist das Leben zurückgekehrt. Mit den
bereits 2020 bewährten Hygienekonzepten kann man sich auch in diesem Jahr
auf einen sicheren Urlaub und ein Stück
zurück zur Normalität in der Türkei
freuen. Und mehr als alles andere, auf
eine wunderbare Auszeit vom Alltag, die

wir in diesem Jahr vermutlich dringender
brauchen und gleichzeitig mehr genießen
werden als je zuvor.
Falls Sie im Sommer einen tollen Urlaub
in der Türkei erleben möchten, unterstütze ich Sie gerne bei der Reiseplanung.
Von der Planung der Hotelauswahl,
den Ausflügen vor Ort und besonderen Ereignissen wie Geburtstagen und
Hochzeitstag bis zur Buchung von Flug,
Transfer und Hotel beraten wir Sie von
A-Z. Unsere jahrelange Erfahrung, nicht
nur im Bereich Türkei-Reisen, aber auch
hervorragende Kontakte im dortigen
Tourismus und zur Hotellerie sorgen
nicht nur für eine perfekte Reise sondern
auch für einen umfassenden Service vor
Ort und einen Ansprechpartner der Sie
nicht nur bei der Buchung sondern bis
zum Ende Ihrer Reise betreut.

– Warum wir endlich wieder
unbeschwert Urlaub machen können
Das Jahr 2021 startete mit einem
Lockdown und zeitweise schien dieser
nicht mehr enden zu wollen. In den
letzten Wochen hat sich die Lage endlich,
pünktlich vor dem Start der Ferienwelle, sehr entspannt. Wir sehen sowohl
in Deutschland als auch in der Türkei
niedrige Inzidenzen, zum 01. Juli wurde
auch endlich der Lockdown in der Türkei
aufgehoben und wir können uns nun auf
eine tolle Sommersaison freuen.
Am 04. Juni wurde die Türkei vom Hochinzidenzgebiet zum normalen Risiko60

gebiet zurückgestuft, was zur Folge hat,
dass die Quarantäne in Deutschland,
nach der Rückkehr aus der Türkei,
wegfällt. Insgesamt sind die Vorgaben für
Ein- und Ausreise deutlich erleichtert,
die Testpflicht für geimpfte und genesene ist entfallen, wer nicht geimpft und
genesen ist, benötigt zwar nach wie vor
einen Test für Ein- und Ausreise, das
kann inzwischen aber auch jeweils ein
Antigen-Schnelltest sein. Ansonsten ist
nur noch die Einreiseanmeldung für die
Einreise in die Türkei und die Rückreise
nach Deutschland auszufüllen.

Kontaktieren Sie uns gerne für ein individuelles, unverbindliches Angebot:
info@hotelreport-turkey.de
Mit freundlichen Grüßen
Davut Bölükbas
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Hoteltipp & Hotelreport

Kaya Palazzo Golf Resort
Die 5* Anlage befindet sich in Belek, ca. 30 Minuten vom Flughafen
Antalya entfernt und ist nicht nur für Golfer ein absolutes Paradies.
2013 eröffnet, bietet die Luxusanlage
auf 120.000 qm 604 Zimmer in verschiedenen Kategorien, vom Superior
Room mit 39 qm bis zur Villa mit 175 qm
ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Auch kulinarisch kann man sich von A-Z
verwöhnen lassen, neben dem Hauptrestaurant stehen 4 a la Carte Restaurants
(Italienisch, Steak-House, Asiatisch und
Fisch) zur Verfügung, sowie ein SnackRestaurant am Pool und 8 Bars, verteilt
über die gesamte Anlage. Auch ansonsten bleiben keine Wünsche offen, vom
Mini-Club für die Kleinen, einem gigantischen 3.500 qm großen Spa-Bereich,
Fußball- sowie Tennisplätze,

verschiedenen Sportaktivitäten, der
Hoteleigenen Diskothek und dem Game
Center kann man zwischen dem Sonnenbaden & Schwimmen jederzeit die
passende Aktivität für sich finden.
Ganz besonders an der Anlage ist der
2020 eröffnete Lagoon-Bereich, mit den
angeschlossenen 75 qm Luxuszimmern
mit direktem Pool-Zugang und einem
eigenen Restaurant. Von der Zimmerausstattung bis zur exklusiven Lage abgeschirmt von den Gästen der anderen
Bereiche bieten diese Zimmer ein hohes
Maß an Privatsphäre und Entspannung.
Perfekt für Paare und Familien.

Für weitere Informationen, sowie eine persönliche Beratung, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. info@hotelreport-turkey.de / +4915781064272
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Yaz
geldi
ve herkes tatil
hazırlığı yapmaya
başladı. Özellikle
güney sahillerinde
tatilciler birbirinden
şık halleriyle plajlarda boy gösteriyor.
Kadınların plajlardaki göz dolduran
şıklığına alışkınız
ama bu sene erkekler
için de aynı durum
söz konusu.
Peki siz hazır
mısınız?

63

Beyaz Gömlekler
Bir tatile gittiğinizde koyu
renk kıyafetlerden kaçınmakta
fayda var. O kadar sıcağın
altında plajda sizi hem cool
gösterecek hem de bunaltmayacak kıyafetler seçebilirsiniz.
Örneğin; ince gömlekler. Özellikle de ince beyaz gömlekler
bu yazın plaj modası. Şimdiden
çantanıza bir beyaz gömlek
koyabilirsiniz.

Fötr Şapkalar
Bu yaz plajlarda ya da havuz kenarlarında en çok
göreceğimiz şapka modeli
yazlık fötr şapkalar. Erkeklere gerçekten çok yakışan bir
şapka modelidir fötr şapkalar.
Siz de tatilde hem kendinizi
güneşten korumak hem de
plajda bile stilinizi göstermek
isterseniz hiç durmayın ve fötr
şapka alın.
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Karışık Desenli Deniz
Şortları
Artık düz renklerden ziyade karışık renkli, cıvıl cıvıl
renkler moda. Bu deniz
şortları içinde geçerli. Siz
erkekler eski düz renkli
şortlarınızla vedalaşın ve
kendinize bu yılın modası
karışık renkli şortlardan birini edinin. Plajlarda dikkat
çekeceğinize eminiz.

Tatil Modası
Paylaştığımız tavsiyelerimiz aslında plaj için değil
gittiğiniz tatil yerinde günlük
dışarı çıktığınız zamanlar
için. Plajda modaya uymak
kadar plaj dışında da uymakta fayda var. Bu yüzden sizler
için iki farklı kombin önerisi
derledik. İyi tatiller!

65

oynayannesil

Resident Evil
Village
Türü belirleyen Resident Evil serisinin
sekizinci büyük bölümü olan Resident Evil
Village'da hayatta kalma korkusunu daha
önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin. Büyük
beğeni toplayan Resident Evil 7 biyolojik
tehlikesindeki korkunç olaylardan birkaç yıl
sonra geçen yepyeni hikaye, Ethan Winters'ı
çok çeşitli korkunç düşmanlarla dolu ücra
bir karla kaplı köye getiriyor. Resident Evil
serisinin kahramanı Chris Redfield ile yıkıcı
bir karşılaşmanın ardından Ethan, cevaplar
aramak için onun peşine düşer, ancak kendisini tamamen yeni bir kabusta bulur.

Goldbacher Str. 13 (Passage) - 63739 Aschaffenburg

Monster
Hunter Rise
Ninja'dan ilham alan Kamura Köyü'nde yer alan
MONSTER HUNTER RISE, sizi yemyeşil ekosistemleri keşfetmeye ve en büyük avcı olmak için
korkunç canavarlarla savaşmaya davet ediyor.
Son felaketin tahribatından yarım yüzyıl sonra,
avcılar başını kaldırıp toprağı bir kez daha kaosa
sürüklemekle tehdit eden yeni ve korkunç bir
canavarla yüzleşmek zorundadır.
Eski Japonya'dan esinlenen bir dünyada geçen
yemyeşil ekosistemleri, alanlar arasında yükleme
yapmadan özgürce keşfedin.
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67
hayatı paylaş

daha fazla sorumluluk yükleyerek
idare etme eyleminizin çerçeve planını
genişletiyor, üzerinize atılan her
sorumluluğu sanki size aitmiş, yoluna
sokmakla görevliymişsiniz gibi manipüle
ederek kimi zaman saatler, kimi zaman ise
günler harcamanıza neden oluyor. En tehlikeli insan profili olarak nitelendirebiliriz
bu durumu. Bir yandan “ben iyi biriyim
“ imajı çizmeye çalışarak, bir yandan
da sizi mecbur bırakarak kaçıp gidiyor
bulunduğu noktadan.

Cebimdeki
Dünya

Uzm. Klinik Psikolog Emine ÖZAN

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

İDARE ETTİKLERİMİZ,
ETMEDİKLERİMİZE KARŞI

Birçoğumuzun işittiği kelimenin
hayatımızın bir noktasında sitemkâr
olmanın dışında, kendini korumanın,
sınırları çizmenin ne denli önemli
olduğunu hatırlatıyor aslında.”İDARE
EDEMEM” kelimesinin için anlamı;
idare etmek gibi bir sorumluluğun var
mı, bu misyonu sana-bana kim yükledi,
yükleyip kaçan kim ve neden bu misyona
sıkı sıkı tutundun veya tutunuyorum? Sahi
kim yükledi bu görevi size? İdare etmenin
yükünü, idare etmenin zorunluluğunu kim
attı üzerinize? Hayatımızda, çevremizde,
yakın ilişkilerimizde, ailemizde neler oldu
ve neler oluyor da bizi bu denli yoğuran,
yoran ve zorlu duyguların içine girmemize neden olan bu durum bir süre sonra
sorumluluk haline geliyor? Bu olaya iki
farklı pencereden bakmamızın doğru
olacağını düşünüyorum. İlk madde ile
başlayalım o halde.
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“Ne anlatırsan anlat, nasıl olsa anlamayacaklar” düşüncesine sahip olmak ilk

maddeyi oluşturuyor böylelikle. Anlayabilmeleri için öncelikle dinlemeleri
gerekiyor. Kapalı iletişim esas burada devreye giriyor. Olaylara baktığı gibi, sahip
olduğu bakış açısının yanlışı doğrusunu
sorgulamadan kabul eden, üstelik çevresindeki insanlara psikolojik baskı uygulayarak kabul ettirmek, manipüle ederek
kendisine göre doğru olanı benimsetmek,
kişinin kendi dünyasındaki boşlukları,
belirli bir konu ile kendi tarafına çekerek
doldurmaya çalışmaktır bir nevi. ”Nasıl
olsa anlamayacaklar “ ifadesi bir zamana
kadar kişinin kendisini yormamak adına
kullandığı bir strateji iken şimdi ise, bu
ifadenin yolunu değiştirmek yine kişinin
boynunun borcu olarak görüyorum şu
sıralarda. Kullandığımız stratejinin
yanlış olduğunu değil, çevrenin, yaşam
şartlarımın değişmesi, olaylara farklı
bir yorum getirmemin kabul edilebilirlik
düzeyinin olmaması belki de bu yoldan
alıkoydu diyebiliriz. Görüyoruz ki, bu
yöntemle idare ettiğiniz her insan size

İkinci bir nokta ise, “neden idare eden
kısmı ben oluşturuyorum” sorusu. Neden
ben, niye ben, feda eden grupta olmamın,
idare etmenin ağırlığını yaşamamın nedeni ne? Bu soruya kısa ve öz cevap olarak
“çocukluk döneminde öğrendiklerimiz,
zihnimize yerleşenler, bağlantıların
doğru kurulamaması” ve sonrasında
omuzlarımıza aldığımız kocaman yükler
olarak cevaplamak yerinde olacaktır.
O şanslı kişi, başkaları tarafından bizi
makul gördükleri ve bunun için herhangi
bir eyleme girişmeden kabul ettiklerimiz
oluşturuyor. Çünkü başka bir yolunu
bilmiyor insan. Öğrendiklerimizin içinde
öğrenmediklerimizi fark edemediğimiz
için tüm bunlar. Başka bir yolunu bilmeden hayata atıldığımız, feda ettiklerimiz, başkaları tarafından doldurulursa
eğer tamamlanacağımızı zannettiklerimiz oluşturuyor. Tamamlanmak için
verdiğimiz mücadele feda ettiklerimizin
belki daha fazla, ancak bu arayı feda
ettiklerimizi arttırarak çabalıyoruz.
Zannediyoruz ki, her şeyi biz yaparsak, başkalarının sorumluluğunu üstümüze alırsak, gereğinden fazla enerji
harcarsak “görüleceğiz, duyulacağız
ve benimseneceğiz” cümleleriyle
bütünleşiyor.
Anlamadıklarını zannettiğimiz, anlamaya-

caklarını düşündüğümüz o insanlar,
senin için “nasıl olsa bunu halleder”
cümlesini sıklıkla kullanıyorlar. Aslında
buradan anlıyoruz ki idare etmelerimizin çoğalması kişinin öncelikle
onlara, onların da hayata karşı bakış
açısını Yaşam deneyimi az, kendini
geliştirememiş, kişiliğin ilkel benliği ile
devam etmeye çalışanlarla yol almak
zor ama “insanın kendisini koruması
veya sizin kendinizi korumanız da sizin
göreviniz” olduğunu unutmamalı ve her
gün hatırlatmalı kendisine. En önemli ve
öncelik sırasını oluşturmalı. Bunu yapıyor
olmak bencillik değil, aksine bunu yapıyor
olmak kişinin kendisine olan bencil bir
tutum içinde olmasına neden oluyor.
Deneyim her şeydir hayatın içinde. Deneyimleyip ona göre yol almak zahmetli,
yorucu ve anlamlı. “İdare edemem”
cümlesini değiştirip, “idare etmek gibi bir
sorumluluğum ve zorunluluğum yok” deyip kendimizi alıkoymaya ve alan açmaya
çalışmalıyız böylelikle.
“İdare ediver işte, ne olacak canım, o anlamaz sen olgunsun, onun biraz sinirleri
yıpranmış durumda, aldırış etme söylediklerine” bunların hepsi şu demek oluyor
aslında “seni görmüyorum, yaşadıkların
umrumda bile değil” ifadeleri yerleşiyor
bir başkaları tarafından böylelikle. İdare
etme eylemini şöyle bir kenara bırakmalı
ve idare ettiklerimiz, idare edilmediklerini
gördükleri noktada eleştirebilir, sorgulayabilir hatta son zamanlardaki değişimin
olumsuz olduğunu beyan edebilirler
üstelik. Çünkü; manipüle etmek onların en
tabii görevidir.
Bırakmayı, yavaş yavaş öğrenmeliyiz
özgür olabilmek adına. Alan açma,
görebilmek için kendimizi, İlk sesin
kendimizden çıktığını işitmeli ve öylece
yol almalıyız elbette.
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TÜSAD DÜNYA ASTIM GÜNÜ’NDE ASTIM
HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARI DÜZELTTİ

Astım bulaşıcı bir
enfeksiyon değildir!
Solunum Derneği TÜSAD, öksüren ya da hapşıran birine hasta gözüyle
bakıldığı bu dönemde astım hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat
çekti. Dünya Astım Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜSAD hekimleri, astımın bulaşıcı bir enfeksiyon olmadığını, tedavi edilebilen ve kontrol
altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Güzel bir tatil
geçirmeniz dileğiyle,

İYİ TATİLLER...
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Dünya Astım İnisiyatif Organizasyonu (GINA) tarafından astımla
ilgili toplumsal farkındalığı artırmak
amacıyla her yıl mayıs ayında düzenlenen Dünya Astım Günü’nün bu yılki
teması “Astımla ilgili yanlış kanıları
ortaya çıkarmak” olarak belirlendi. Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği (TÜSAD) da, Dünya Astım

Günü nedeniyle yaptığı açıklamada,
astım hakkında doğru olarak kabul
edilen yanlışlar hakkında bilgi verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan
pandemi nedeniyle her öksüren ya
da hapşırana Covid-19 şüphesi ile
yaklaşılırken, TÜSAD astımın bulaşıcı
bir enfeksiyon olmadığına dikkat çekti.

sağlık
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TEDAVİ İLE HAYAT NORMALLEŞİR
TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada,
astımın hava yollarının kronik,
mikrobik olmayan inflamasyonu ile
oluşan tıkayıcı bir hastalık olduğu
belirtildi ve şu bilgiler verildi: “Nefes
darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı
hissi,öksürük, gece nefes darlığı ile
uyanma gibi şikayetlerin biri ya da bir
kaçının bir arada hissedildiği durumda astımdan şüphelenmek gerekir ve
doktora başvurulmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminine göre; dünyada 339 milyon kişi
astımlı olduğu ve 2016 yılı verilerine
göre 417 bin 918 kişinin astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Ancak astım tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.
Astımlı hastalar, doktorları tarafından
önerilen tedavileri doğru kullanmak ve düzenli kontrollerine gitmek
sureti ile tamamen normal bir hayat
yaşayabilir.”

DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR
GINA’nın hedefi doğrultusunda, TÜSAD açıklamasında yanlış bilinen kanılar ve
doğrular şöyle sıralandı:
YANLIŞ: Astım bir çocukluk çağı hastalığıdır; zamanla kaybolur.
DOĞRU: Astım çocuk, genç, erişkin, yaşlı her yaşta ortaya çıkabilir.
YANLIŞ: Astım bulaşıcı bir enfeksiyondur.
DOĞRU: Astım bulaşıcı bir enfeksiyon değildir. Genetik ve çevresel etkiler ortaya
çıkmasına neden olur. Viral enfeksiyonlar astım ataklarına neden olabilir. Çocuklarda
alerjik astım daha yaygınken erişkin yaşta ortaya çıkan astım daha az alerjiktir.

YANLIŞ: Astım zamanla KOAH olur.
DOĞRU: Astım ve KOAH farklı etkenlerle ortaya çıkar. KOAH genel olarak sigaraya
bağlı olarak gelişirken, astım genetik ve çevresel etkenlerle ortaya çıkar. Astım hastaları
zamanında teşhis edilip doğru tedavi edilmezlerse hava yollarında geriye dönüşü olamayan değişiklikler meydana gelir.
YANLIŞ: Astımlı çocuklarda yaşıtlarına göre gelişme geriliği olur.
DOĞRU: Astımlı çocuklar büyüme ve gelişme açısından geri değildirler. Ancak
erken tanı konup tedavi edilmeyen çocuklar sık atak geçirip yoğun sisteik kortizon
kullandıkları durumda bir miktar gelişme geriliği olabilir. Erken tanı ve tedavi astımda
oldukça önemlidir.

MASKE DOĞRU
KULLANILMALI

ASTIMDA AŞILAR
ÖNEMLİ

Maske, mesafe, el temizliği ve
aşılanmanın öneminin belirtildiği
açıklamada, şu hatırlatmalar da
yapıldı: “Pandemi döneminde
astım ilaçlarının doğru ve düzenli
kullanılması atakları önlemek ve
sistemik steroid kullanımını azaltmak açısından önemlidir. Maskenin
doğru kullanımı sayesinde hem
viral enfeksiyonlara yakalanma riski
azalacak hem çevresel tahriş edici
faktörlere hem de alerjenlere temas
azalacağından astım kontrolüne
ve atakların önlenmesine yardımcı
olacaktır.”

TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan
Özşeker ise, astımda aşının önemine
dikkat çekerek şunları söyledi:
“Astım belirtileri kontrol altında
olan alerjik astımlı hastalarda;
alerjik olunan maddeye karşı
yapılan aşılar da tedavi de oldukça
etkilidir. Astım hastalarının yıllık
grip aşılarını olmaları, özellikle
ağır astımlı hastalara zatürre aşısı
yapılması önerilir. Astımlılara
aşı sıraları geldiğinde mutlaka
Covid-19 aşılarını olmalarını da
öneriyoruz.”

YANLIŞ: Astımlılar egzersiz yapmamalıdır.
DOĞRU: Astım hastaları ilaçlarını doğru kullanıyorlarsa ve astımları kontrol
altındaysa sağlıklı kişiler gibi egzersiz ve spor yapabilirler.
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YANLIŞ: Astım sadece yüksek doz kortizonla kontrol edilebilir.
DOĞRU: Astım genellikle düşük doz inhaler steroidlerle kontrol altına alınabilir. Orta
ya da yüksek doz inhaler steroid kullanan hastalar düzenli kontrollerine giderek astım
kontrollerini yaptırmalı, ilaç dozunun düşürülüp düşürülmeyeceğine doktorları ile
birlikte karar verilmelidir.
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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

„Es gibt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe
verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste
Höflichkeit des äußeren Betragens.“

begegnen zu können! „Was ich denk’ und
tu’ - trau’ ich andern zu!“ Das bedeutet,
dass wir anderen Menschen die gleiche
Denkart und Motivation unterstellen, wie
sie uns selbst zugrunde liegen. Wenn in
einem Herzen also überwiegend Gäste wie
Häme, Niedertracht, Missgunst oder Neid
wohnen, dann unterstellt es auch anderen
Personen, dass sie von solchen Motiven
geleitet werden. Dann wird derjenige, der
den Parkplatz weg schnappt, natürlich
wüst beschimpft angesichts seiner Dreistigkeit - und mit keinem Gedanken wird
erwogen, dass die schwungvolle Fahrerin
den auf diesen Parkplatz wartenden Autofahrer vielleicht einfach schlichtweg nicht
gesehen haben mag. Ein paar freundliche
Worte, um die Fahrerin auf ihre Unachtsamkeit aufmerksam zu machen, hätten bei

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. Dichter und Naturforscher

Im Grunde kann ich mir nicht vorstellen,
dass es jemanden gibt, der nicht gerne
stets höflich und zuvorkommend von seinen
Mitmenschen behandelt werden möchte,
ganz egal, wo er sich auch befindet. Und
gemäß dem Motto: „Behandle andere so,
wie Du selbst gerne behandelt werden
möchtest!“ dürfte es auf der Welt folglich
gar nichts anderes als höfliche und zuvorkommende Menschen geben. Nun sieht die
Realität aber leider anders aus.
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Kürzlich beobachtete ich zufällig, wie ein
kleiner, schwarzer Mini-Cooper vor mir
schwungvoll in eine frei werdende Parklücke bog. Die Fahrerin sah vermutlich gar
nicht, dass auf der anderen Seite bereits
ein Wagen auf das Freiwerden dieses Parkplatzes wartete. Als sie ausstieg, schrie sie
der um seinen Parkplatz geprellte Autofahrer wütend durch das herab gekurbelte
Fenster an: „Hey Du dumme ...“ - und den
Rest erspare ich Ihnen hier zu lesen, denn
mit Höflichkeit hatte seine Sprache jedenfalls nicht das Geringste zu tun! Die junge
Frau deutete ihm deshalb auch nur kurz
den Mittelfinger ihrer rechten Hand an was mit Sicherheit ebenfalls kein Beispiel
großer Höflichkeit war - und stöckelte hoch
erhobenen Hauptes davon.

Szenen wie diese spielen sich leider täglich
überall ab. Und der Ton wird dabei immer
rauher und unflätiger - statt höflicher. So
als wollten wir damit demonstrieren, wie
„cool“ wir doch sind und wie egal uns
doch die anderen oder deren Reaktion auf
unser Verhalten ist. Dabei gibt es jedoch
nur wenige Menschen, denen so wüste
Beleidigungen wirklich nichts ausmachen.
Egal ob wir so etwas „nur“ hören oder
selbst aussprechen, kann unser Verstand
diese Worte zwar ausblenden, aber sie
berühren in jedem Fall schmerzhaft den
weichen Kern unserer Seele.
Warum aber benehmen sich Menschen
zueinander so verletzend, launisch und
unhöflich?
Goethe nennt als Quelle der „Höflichkeit
des äußeren Betragens“ eine „Höflichkeit
des Herzens“ die „der Liebe verwandt“
ist. Wenn wir nun einmal ehrlich die
Emotionen unseres Herzens anschauen,
so finden sich darin viele Arten von Liebe,
vor allem zur Familie oder zu Partnern.
Was sich dort jedoch sehr oft nur in einem
geringen Maß findet, ist eine aufrichtige
Liebe zu sich selbst. Denn die meisten
Menschen gehen mit sich selbst nicht so
liebevoll um, wie sie das mit Angehörigen
tun. Eigenliebe ist jedoch eine wesentliche
Grundvoraussetzung, um auch seinen Mitmenschen wohlwollend und liebevoll

„Detox“, das braucht nicht nur unser
Körper von Zeit zu Zeit - unser Herz muss
genau so hin und wieder einmal „entgiftet“ werden, damit dort wieder Platz
für mehr Liebe, mehr Achtung, Respekt,
Dankbarkeit und Glück wird! Und wenn
diese Gäste sich erst einmal wieder in unserem Herzen breitgemacht haben werden
- dann kommt die „Höflichkeit des äußeren
Betragens“ ganz von selbst! Damit kann
jeder sofort beginnen ... und die Welt so ein
kleines bisschen heller, höflicher, schöner
und besser machen!

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

Wie halten Sie es denn gewöhnlich mit der
Höflichkeit? Oder sollte ich besser fragen:
Was halten Sie denn von Höflichkeit?

allen Beteiligten ein deutlich besseres
Gefühl hinterlassen, als nur unflätige
Beschimpfungen in die Welt hinaus zu
posaunen, die nichts als miese Stimmung
verbreiten.

Weitere Informationen:

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)

15/07 Safak VaktÍ

Hababam Sınıfı
Yaz Oyunları

'

15/7 Şafak Vakti, 15 Temmuz askeri darbe girişimini konu
ediyor.

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs‘ta düzenlenen
geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak
kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya
katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir.
Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu
öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs‘a
gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı,
Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir.
Ancak bu yarışma Hababam‘ın arkadaşlığın ve birlik
olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.

Yönetmen: Ahmet Volkan Kocatürk
Tür: Dram
Oyuncular: Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Tugay Mercan,
Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar...

Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Tür: Komedi
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim,
Fırat Albayram, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Giray Altınok,
Hakan Meriçliler...

sinemakolik
Karınca
Şemsi, uzun yol şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan
genç bir adamdır. Bir gün dağ yolundan geçerken Fidan
adında genç bir kız rastlayan Şemsi, kıza yardımcı
olabilmek için onu İstanbul‘a götürür. Ancak kısa bir
süre sonra Fidan‘ın teröristler tarafından ayartıldığını
ve onun canlı bomba eylemlerinde kullanılacağını
öğrenir. Fidan‘ı İstanbul‘a getirmekle genç kadının
gerçekleştireceği katliamda sorumluluğu olduğunu
düşünen Şemsi, eylem gerçekleşmeden önce Fidan‘ı
bulup onu terör örgütünden kurtararak, ailesinin yanına
götürmeye karar verir.
Yönetmen: Nazif Tunç
Tür: Dram
Oyuncular: Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal,
Jale Arıkan, Oğuz Tunç, Birgen Engin, Yasar Karakulak...
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EhrÍmen:
Kanlı Yol
Ehrimen Kanlı Yol, korku filmi çeken bir ekibin
yaşadıklarını konu ediyor. Bir film ekibi, Kanlı Yol
adında bir korku filmi çekmeye karar verir ve bunun için
Anadolu‘daki bir köye gider. Ancak çekimin başlamasından
önceki gece film ekibi aynı kabusu görür. Bu durumun iyiye
işaret olmadığını düşünüp, tedirgin olan ekip, İstanbul‘a
geri döner. Yönetmen Fatih, görüntü yönetmeni Gürsel,
sanat yönetmeni Meyra ve sesçisi İsmail yaşanan olayları
araştırmak için köyde kalmaya karar verir.
Yönetmen: Kemal Danacı
Tür: Korku
Oyuncular: Erol Sertel, Mustafa Aydın, Turgut Çömlek,
Aykan Sağ, Sevim Çömlek, Duhan Çetin, Metin Köse...
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Yazar: Canan Tan
Yayınevi : Doğan Kitap

Önce Sen Vardın

Hazan

“Canan Tan’ın yazdıkları hepimizin başından geçen
veya geçecek konulara eğiliyor. Hiç kuşkusuz bu konular arasında en önemlisi, en etkini aşk. Bu aşkların
gücü insanların günlük psikolojilerini de etkiliyor
ama bu psikolojilerden oluşan birikim de bir hayatı
özetliyor. Kadın özgürlüğü, işlediği konulardan biri.
Ama aşk gelince kadın kahramanlar kadar erkek
kahramanlar da sayfalarına giriyor. Sözünü ettiğim
özgürlük, kadının toplum içinde birey olarak varlığı
onun ana temalarından biri. Örneğin Piraye; Yüreğim
Seni Çok Sevdi… Bunları düşünürken de Ahmet Muhip
Dranas’ın dizeleri aklıma düşüyor: ‘Söylenmemiş
,
aşkın güzelliğiyledir kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir.’
Ama sadece kadın kahramanlarından söz etmeyelim, Issız Erkekler Korosu’nu okuduğumuzda sadece
bir cinse dair romanlar okumadığımızı görüyoruz.
Kısacası Canan Tan’ın kitaplarında var olan, hayatın
kendisi. Bu da bir yazarı okumak için sanıyorum ki
yeterli bir nedendir.”

Hazan, sonbahar demek.

HAZAN ile siz bir yaz günü buluşacaksınız.
Ayşe Kulin

okuyannesil

Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli
yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar
başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun. Hayatta
kalabilmenin tek çaresi, çağın hızına ayak uydurabilmek
diye düşünüyorsun. Oysa sen hızlandıkça, stres ve kaos
artıyor sadece... Sen hızlandıkça çözümsüz görünen sorunlar, kaygı ve belirsizlik çoğalıyor. Çözmek için daha da
hızlandığında, çözümsüz bir hal alıyor her şey...

Umut, aynaya baktığında kendini sevmeyi öğrenmektir. En
büyük servetin kendini biriktirmek olduğunu kavramaktır.
Dizindeki yaralara bakıp nasıl geçtiğini hatırlamaktır.

Ne zaman çözümcü, üretken, başarılı, kazançlı ve en önemlisi de sağlıklı olursun biliyor musun?

Umut, yendiğin acılardır, unuttuğun ağrılarındır.
Umut, her gece gözlerini kapatıp sabah hiçbir şey
olmamış gibi yine açmaktır. Umut, her defasında yeni bir
gün, her defasında yenidendir, yenilenendir.
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Yazar: Ayşe Kulin
Yayınevi : Everest Yayınları

VEDA ile başlayıp UMUT- HAYAT- HÜZÜN ve HAYAL
ile sürdürdüğüm otobiyografik yolculuğumu HAZAN ile
noktalıyorum. Kitabın hüzün dozu aşırıya kaçmasın diye
komik ve mutlu anılarımdan da seçtim siz okurlarım için.
Hayat bir döngüdür, baharer geç gelir ve yaza kavuşur.
Benim bir kış günü yazmaya başladığım

Sen yavaşladığında her şey düzelecek...

Umut, başka bir yol bulmaktır. Yenilemektir kendini,
kendini yeniden tanımaktır. Kalbinin “sızlamadığı” yerde
barınmaktır. Mutlu fotoğrafların içine dalmaktır. Müziği
değiştirmektir umut. Seni gülümseten şarkıyı keşfetmektir.
Başka kitapları okumaya zaman ayırmaktır. Kaybolduğun
sayfalarda, altını çizdiğin sözler olmaktır.

Umut hep vardır ve bizimledir.

Kimi tanımlarında kendimi bulduğum bu kelimeyi çok
sevdim ve madem ben de sonbahar mevsimindeydim ömrümün,
kitabımın adını HAZAN koydum.

Yasamak
SakÍnlÍk Íster
'

'

Umut Hep Var

Hüzünle akraba olan bu sözcüğün bir başka anlamı
özlem ve ayrılık mevsimi… bir diğeri sararıp solmuş, eski
canlılığını kaybetmiş kimse.

Yavaşladığında...

Yazar: Umut Güner
Yayınevi : HayyKitap

Çünkü sakinliğin içinde çözüm vardır, çare vardır,
yaratıcılık ve fikir vardır. Sakinlikte bilgelik, bilgelikte
anlam ve değer vardır.
Oysa sükûnette beklemeye devam ediyor hepsi...

Yazar: Özgür Bacaksız
Yayınevi : Destek Yayınları

79

burçlar

Koç: (21 Mart – 20 Nisan)
Doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Birçok fırsatların
gündem kazanacağı bir ay. Yaşam kalitenizi arttıracak olayları
irdelemek zorundasınız. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Hızlı düşünmek
zorunda kalacaksınız. Fakat, hatalara da açık olabileceğiniz günler.
Sinirli davranışlardan sakınmalısınız.

Boğa: (21 Nisan -20 Mayıs)

Sevdiğiniz kişiye isteklerinizi yaptırabilirsiniz.
Karşılıklı yoğun duygular, uzun süredir
konuşmadığınız konuları da gündeme getirecektir. Olayların akışı hızlanırken, sürprizlere
hazır olun. Ayrıca partnerinizle birlikte
değerlendireceğiniz çeşitli davetler alabilirsiniz.

Yengeç:

(22 Haziran – 22 Temmuz)

İkizler: (21 Mayıs - 21 Haziran)
Mükemmel işler peşindesiniz. Her şeyin en iyisini
isteme hakkınızı kullanıyorsunuz. Ay'ın konumu,
olayları detaylı olarak ele almanızı sağlayacak.
Atılımlarınız için gerekli her türlü donanıma
sahipsiniz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda,
yardımlaşmaya hazır olmanıza rağmen, çevrenizde potansiyel eksiklik görüyor olmanız sizi haklı
çıkaracak.

Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz.
Bugünlerde Ay, para evinizi olumlu etkilerken, karşı
tarafın istekleri doğrultusunda bazı sıra dışı masraflar
söz konusu olacak. Kendinizi iyi hissetmenize neden
olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında
istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız.

Aslan:

(23 Temmuz – 23 Aǧustos)

Bugülerde sizi fark etmemek imkansız.
Neşeli kişiliğinizle girdiğiniz her ortama
hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını
görmezlikten gelmeyin. Partnerinizle ortak çalışmalar
yapacaksınız. İstemeden de olsa ona kızabilirsiniz.
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Başak: (24 Ağustos – 23 Eylül)

Ailevi sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
Duygusal yönlerinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyor
ve çevrenizde farklı bir tablo ile tanınıyorsunuz. Sevdikleriniz sizi anlamalarını beklediğiniz bir ay içindesiniz.

Terazi: (24 Eylül – 23 Ekim)
İnatçı tavırlarınızda ısrar etmenin bir anlamı
yok. Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı
kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yeni
açılımlara hazır olmalısınız. Uzaktan gelecek
sürpriz haberler karşısında keyifli bir günler
yaşayabilirsiniz.

Yay:

(23 Kasım – 21 Aralık)
Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk
soyutluyorsunuz. Sizi suçlayanlara karşı daima haklı bir
savunmanız var. Olayların hem içinde, hem de dışında
kalabilen ender kişilerden birisiniz. Sert, zıt düşüncelerle
karşılaşabilirsiniz.

Balık:

(20 Şubat – 20 Mart)
Duygularınızı saklama gereği duyacağınız
ortamlarda bulunacaksınız. Partnerinizin
düşünceleri sizden çok farklı olacaktır. Onunla
tartışmaktan vazgeçmelisiniz. Ailenizle birlikte eğlenceli ortamlara katılabilir ve onlarla
hoş vakit geçirebilirsiniz. Yaşamınızı yapıcı
kılacak işlerle uğraşmalısınız.

Akrep: (24 Ekim – 22 Kasım)

Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı
savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan
bir yapınız var. Bugünlerde çevrenize şüpheli
bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan
her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini
düşünüyorsunuz.

Oğlak: (22 Aralık – 20 Ocak)

Bugünlerde, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde
olacaksınız. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak
isteyeceksiniz. Yeni şartlarınızı benimseyecek
ve kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Sabırlı
davranmanız fayda getirecek.

Kova: (21 Ocak – 19 Şubat)
Arkadaşlarınızı tenkit etmeden
önce düşünmeli ve kendi
isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların
altında sizin yanlış yargılarınız
var. Katılacağınız toplantılarda
çevrenizi etkileme çabası içinde olacaksınız.
İşlek zekanızı ustaca kullanmalısınız. Politik
olmak zorundasınız.
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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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