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KENTPLUS 3352 ADA’DAN HABERLER 

 

Değerli KentPLus Sakinleri; 

Sizlere daha iyi hizmet vermek temel amacımızdır. Odak noktamız “insan” ve “yaşanabilen alanlar yaratmak” tır. Bugüne kadar 

emeklerini ve çalışmalarını esirgemeyen gelmiş geçmiş tüm Yönetim kurullarına, blok temsilcilerine ve Site Müdürlerimiz ile 

Çalışanlarımıza  teşekkür eder birlikte nice güzel çalışmalara imza atacağımızı belirtiriz. 

Komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla kaynaştırıcı bir takım faaliyetler düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Nitekim bazı 

etkinliklerimiz başlamış olup, bundan böyle de her yaşı kapsayan ilgi çekici etkinlik ve organizasyonlarla birlikte olacağız.    

Bültenlerimizle sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

“KentPlus” lı olmanın ayrıcalığını vurgulamak ve Marka değerimizi yükseltmek için sosyal medya hesaplarımız aktif durumdadır. 

KentPlus3352 ismiyle instagram, facebook beğen sayfası ve twitter da yerimiz aldık. Paylaşımlarınızla özel desteklerinizi   

KONFERANS: Kültürel Mirasımızı Ne kadar Tanıyoruz? Tanıyo, Biliyor ve Koruyor muyuz?                

Konuşmacı: Ali Kılıçkaya Arkeolog—Aya Sofya Müzesi Emekli Md. 

SÖYLEŞİ: 0-6 yaş çocuklu Kentplus’lı anne babalarla “çocuklarla güvenli, kaliteli bir site   yaşamı nasıl 

oluştururuz” ve Psikolog Ayla Öztürk ile “Okula Hazırlanıyorum” söyleşileri 

9 Şub 

14:00 

ÜCRETSİZ DERSLER: Ataşehir Belediyesinin katkılarıyla sitemizde verilecek aşağıdaki ücretsiz    

derslere katılım talebine göre sınıflar açılacaktır. Lütfen Yönetime kaydınızı yaptırın 

Açılacak Dersler: Gitar, Bağlama, Perküsyon, Dans, Tiyatro 

ÜCRETSİZ Transformal Nefes Seansları ve Yoga Dersleri—Detaylar 4. sayfamızda 

Yakında 

Şub 

Cmt 10:00 

8 Şub 

17:00 

15 Şub 

17:00 

SÖYLEŞİ: 7-15 yaş arası Kentplus’lı çocuklarımızla “Nasıl bir site yaşamı hayal ediyorsunuz” konulu   

söyleşi. 

SÖYLEŞİ: 15 yaş üstü Kentplus’lı gençlerimizle “Sitemizde sosyal yaşamı nasıl geliştiririz “ konulu      

söyleşi 

bekleriz. İlk sayımızı çıkarttığımız Site           

Bültenimizde;  özel teşekkürlerimizi         

editörümüz ve blok temsilcimiz olan Sevgili 

Sinem Ergun’ a sunarız. Artarak devam eden 

içeriğiyle sürekliliğini diler, hepimiz adına 

verimli, huzur dolu ve başarılı bir yıl olmasını 

arzu ederiz.    

Selam ve saygılarımızla 

Kentplus 3352 Ada Yönetimi 

ŞUBAT  ETKİNLİK DUYURULARI 

Kentplus 3352 Ada Site Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 

Basımında bize katkıda bulunan Necdet Ozalit’e teşekkür ederiz. 

Adres: Barbaros Mahallesi Kentplus 3352 Ada, Site Yönetim Binası, Batı 

Ataşehir, İstanbul Tel: 0216 688 03 25 



ON KASIM’DA ATATÜRKÜ ANDIK 

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ü  75.yıl ölüm 

yıl dönümünde, 3352 ada site sakinleri olarak aramızda 

bir törenle andık ve kendisine saygılarımızı bir kez daha  

gönderdik. 

Büyük önderimizin, ebedi  istırahatgahı olan 

görkemli Anıtkabir‘i ziyaretimiz sırasında 

yaşadığımız duygu yoğunluğunun kelimelere 

dökülmesi elbette mümkün değildir. 

Ancak 3352 ada sakinleri olarak  yaptığımız bu 

ziyaret  , hepimizin yüreklerinde bir kez daha o 

büyük insanın bize bıraktığı özgürlüğün ne kadar 

değerli ve korunması için özen gösterilmesi 

gereken bir şey olduğunu hatırlattı. 

ANITKABİR ZİYARETİMİZ  

ÇOCUKLARLA YENİYIL PARTİSİ 

29 Aralık’ta Çocuk   

Kulübünde düzenle-

nen partide çocuklar 

noel baba eşliğinde 

oyunlar oynadılar, 

kurabiye yaptılar ve 

sürpriz  hediyeler 

kazandılar. . 



Hepimizin evleri kitaplarla 

dolup taşıyor. Bir yenisini 

almadan önce kütüphaneye 

gidip ödünç almaya ne      

dersiniz?                          

Üstelik sitemizde bulunan 

kütüphaneden!  

Gelin beraber sitemizde 

kendi kütüphanemizi  

kuralım.                           

Okuduğumuz kitaplar,          

dergiler, çocuk kitapları   

evlerde yer işgal etmesin.  

Kütüphanemizden alacağınız 

kitapları isterseniz birkaç 

günlüğüne ödünç alıp        

evinize götürebilir              

isterseniz kafede çayınızı 

içerken okuyabilirsiniz.  

Kitap vermek isterseniz 

blok temsilcinizle irtibat          

kurabilirsiniz. 

SİTE KÜTÜPHANEMİZİ KURUYORUZ 

Sevgili öğretmenimiz Hüseyin Özmen’in değerli katkılarıyla briç derslerine başlayalı 3 ay oldu. Yeni komşular tanıyıp 

güzel dostluklar kurduğumuz briç kursumuzda hem oyunun  kurallarını öğreniyoruz hem eğleniyoruz.  

BRİÇ AİLEMİZİ KURDUK 

B2-28 de ikamet ediyorum 



Anne Olmak Ne Zormuş! 

Daha anne rahmine düştükleri anda    

başlıyor endişelerimiz. Bu süreç nasıl 

geçecek, ne zaman gelecek, sağlıklı mı 

gelecek, bizi neler bekleyecek… 

Daha bir çok soru kafamızda dönüp   

duruyor. Hamileliğin sonuna doğru bu 

sefer doğum normal mi olacak sezeryan 

mı olacak? Gerekli kitaplar okunur,    

gerekli eğitimler alınır. Sonuç…? 

Sonra sütüm gelecek mi mama mı       

yiyecek?  

Gerekli kitaplar okunur, büyüklere     

danışılır, arkadaşlardan fikirler alınır. 

Sonuç ? 

Aslında hayatımızın anlamı olan bu     

minikler her şeyi kendileri ayarlıyorlar , 

istediğimiz kadar kitap okuyalım,      

hazırlık yapalım ,hiç fark etmiyor.     

Olması gereken zaten oluyor ve biz o 

akışa uymak zorundayız. Aslında bu    

dönem kendimizi akışa bırakmamız     

gerektiğini unutuyor ve planladığımız 

şeyler olmadığında üzülüyoruz.           

Üzüldükçe bu akıştan daha çok        

uzaklaşıyor ve bir kısır döngünün içine 

giriyoruz. 

Ben 2 bebeğimde  de  aynı şeyleri     

yaşadım. Normal doğum istedim,       

eğitimler aldım ama sezeryan olmak  

zorunda kaldım… 

İkinci bebeğimde deli gibi anne sütü 

vermek istedim, kitaplar aldım          

okudum, doğru yöntemleri  doğru      

tutuşları ezberledim ama sütüm gelmedi 

ne yaptıysam istediğim gibi, istediğim 

kadar besleyemedim ve mama verdim. 

Ve öğrendim ki bu süreçte mümkünse 

her şeyi oluruna bırakmak ve o an     

bebeğimizin ve bizim psikolojimiz için 

doğru olan ne ise onu yapmak. 

Anne adayı olan ya da bu harika         

deneyimi yeni yaşayan tüm okurlara    

iletmek isterim ki, sizin psikolojiniz her 

şeyden önemli . 

Eğer siz sağlam olursanız ailenin diğer 

bireyleri de sizden güç alarak devam 

edebilirler.  Bunun için lütfen her şeyi 

oluruna bırakın ve bebeğinizin ve annelik 

içgüdülerinizin sizi doğru yönlendirmesi-

ne izin verin. 

Dışarıdan gelecek tüm olumsuz          

düşüncelere kulaklarınızı kapatın.       

İşte o zaman bu sürecin gerçek-

ten muhteşem olduğunu göreceksiniz… 

Sevgiler 

Serap Gökpınar 

KOMŞU YAZAR KÖŞESİ…..  

NEFESİNİ DEĞİŞTİR HAYATIN DEĞİŞSİN!!! 

Bugün dünyada fiziksel, zihinsel ve duygusal  en hızlı dönüşüm metodu olan “Transformal   Nefes  Seansları”  hakkında detaylı bilgi 

almak,  ücretsiz nefes analizinizi yaptırmak,  seans  deneyimleyerek   “nefesinizin hayatınıza nasıl yansıdığını” öğrenmek için Şubat 

ve Mart aylarında  her Cumartesi saat 11.00- 12.00 saatleri arasında sitemizin çok amaçlı  konferans salonunda  sizleri bekliyor 

olacağız…  

Nevra Kutur Uyar—Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu Özge Çuhadaroğlu—Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu                                         

YOGA DERSLERİ 

Sitemizde Cumartesi  günleri saat  10.00-11.00 arası   tanıtım amaçlı  “Yoga” derslerimiz başlayacaktır.                          

“Uluslararası Yoga Alliance  Eğitmeni”  tarafından verilecek derslere katılım için  lütfen öncesinde irtibata geçiniz.. 

Nevra Kutur Uyar  nkutur@gmail.com 0532 551 80 90 

ÜCRETSİZ DERSLER—TRANSFORMAL NEFES SEANSLARI VE YOGA DERSLERİ 



Bize biraz kendinizden bahseder     

misiniz? 

1984, İstanbul doğumluyum. Psikoloji 

yüksek lisansını bitirdim ve Amerika’da  

NYU’dan (New York Üniversitesi)   

Başarı Koçluğu eğitimi aldım. Türkiye’de 

bu konuda eğitim almış olan ICF onaylı 2 

kişiden biriyim.  

7-22 yaş arası öğrencilerle çalışıyorum. 

Dershanelere, okullara seminerler     

veriyorum.  Ayrıca halen Amerika’da bir 

önemli workshop’ta da online olarak   

koçluk yapıyorum.   

Neden başarı koçluğu yapıyorsunuz 

bunun diğer sistemlerden farkı nedir? 

Yapılan istatistiklere göre son yıllarda 

insanlar başarılı olmayı hayattaki diğer 

önceliklerine göre daha ön plana koyu-

yorlar.  

7’den 77’ye herkes başarılı olmak istiyor. 

Bu yüzden Amerika ve Avrupa’da       

okulların tamamına yakınını öğrencileri 

için, şirketler ise çalışanları ve          

yöneticileri için başarı koçlarıyla çalışı-

yorlar.  

Kimlerle çalışıyorsunuz? 

Özellikle 7-22 yaş arası, sınav stresi 

yaşayan, ders çalışmak için motivasyonu 

olmayan, konsantrasyon eksikliği yaşayan 

öğrencilerle çalışıyorum.   

Bunun yanı sıra, ergenlik dönemi        

geçişlerinden dolayı aile içi      

iletişim sorunları, doğru meslek 

seçimi, özgüven konularıyla ilgili de 

aileler bana başvuruyorlar.  

Danışanlarınıza nasıl fayda    

sağlıyorsunuz?  

Öncelikle şunu söylemeliyim;    

öğrenciler genel olarak sınava   

kendilerini tam olarak hazır     

hissetmedikleri için korku        

yaşıyorlar.  

Başlamak istiyorlar, fakat nereden 

başlayacaklarını bilmiyorlar.  

İlk etapta öğrencinin günlük    

programını velisiyle birlikte analiz 

edip ona en uygun çalışma progra-

mını hazırlıyorum.  

Sonrasında bu programı haftalık 

olarak değiştirerek çözdüğü soru 

B2-28 de ikamet ediyorum 

sayısını arttırıyor, devamlılığını için 

verimli çalışma ve odaklanmayla ilgili 

teknikler öğretiyorum.  

Öğrenci bu sayede saatlerce masa   

başında oturmadan günde bir-iki saat 

sistemli bir şekilde çalışarak daha iyi 

başarı göstermeye başlıyor.  

Ailelerden ilk haftalardan itibaren okul 

ve dershanedeki başarılarının arttığına 

dair olumlu geri dönüşler alıyorum. 

Sisteminize aileleri nasıl dahil  

ediyorsunuz? 

Yaptığımız ilk görüşmeden itibaren 

öğrenci-veli ve koç olarak bir takım 

olarak çalışmaya başlıyoruz.  

Veliyle birlikte öğrencinin haftalık 

değerlendirmesini mutlaka yapıyoruz. 

Seans esnasında arttırdığımız      

motivasyonun devamında ailelerin   

rolü çok büyük. Çocuklarının kendi 

kendilerine oturup çalıştığını,       

sistemin işlediğini gören veliler     

çocuklarıyla çok daha iyi iletişim   

kurmaya ve kaliteli zaman geçirmeye 

başlıyorlar. 

Son yıllardaki başarılarınızdan   

bahseder misiniz? 

Son 5 yılda 23 öğrencim Türkiye’de 

derece yaptı. Bunlardan 5 tanesi SBS 

1.liği elde etti, 8 tanesi üniversitesi 

sınavında ilk 100’e girdi.  

Seanslarınız ne kadar sürüyor, ne 

sıklıkla yapılması gerekiyor? 

Her seans bir saat sürüyor. Öğrencinin 

durumuna göre haftada bir ya da iki   

haftada bir şeklinde görüşmeler      

yapıyoruz.  

Size okurlarımız nasıl ulaşabilirler? 

0532 138 36 10 numaralı telefondan 

bilgi alabilir veya 

www.basarigurusu.com websitesini  

ziyaret edebilirler. Teşekkürler. 

RÖPORTAJ—BAŞARI KOÇU ELVAN DOĞAN İLE  SINAV STRESİ HAKKINDA KONUŞTUK 

http://www.basarigurusu.com


 ÇOCUK KULÜBÜNDE BÜYÜK YENİLİK 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak butik okul anlayışı 

ile vereceğimiz eğitim methodlarından bazıları şunlardır;  

Barbaros Mah. Evren Cad. Cebeli Sok. No:3   ATAŞEHİR  (PALLADİUM 

KARŞISI) 

                           *OKUL ÖNCESİ   *İLKOKUL  *ORTAOKUL  

Çocuk Kulübümüz Boğaziçi Bilim       

Kolejinin değerli katkılarıyla yenilendi. 

Bundan böyle günboyu profesyonel bir 

anaokulu gibi Kentplus 3352 ada        

sakinlerinin çocuklarına ücretsiz       

hizmet verecek.  

Oyunlarla eğitim,  çeşitli aktiviteler,   

İngilizce dersleri, tiyatrolar gibi pekçok 

faaliyeti anaokulu öğretmeni eşliğinde 

gerçekleştirecekler. 

Bu vesileyle çocuklarımızın dostlukları 

aileleri birbirine kaynaştıracak;      

Kentplus’lı büyük bir aile kurmuş      

olacağız.  

Hepinizi bir ara Çocuk Kulübümüzü  

ziyarete bekliyoruz. 



BURSA GEZİMİZ  

 

25 Ocak Cumartesi günü yaklaşık 50 komşumuzla Bursa’ya 

yaptığımız kültür gezimizde profesyonel rehberimiz Yunus 

Şimşek’in verdiği ilgi çekici bilgiler ışığında Yeşil Türbe, Ulu 

Cami, Cumalıkızık Köyü, İnkaya Köyü, Botanik Bahçesi, Emir 

Sultan Camii, Kapalı Çarşı, İskender Konağını gezdik.  

Temiz havada dolaşmanın, Uluçınar’ın altında oturmanın, 

keyifli sohbetlerimizin tadına doyamadık.  

Tüm yorgunlğumuza rağmen akşam dönüş yolunda otobüsü-

müzde halaylar çekerek, evimize yüzümüzde tatlı bir       

gülümsemeyle vardık. 



GÜNCEL SANAT SAYFASI 

İstanbul Modern -Türkiye ve 

Çevresinden Güncel Anlatılar -9 

Ocak - 8 Mayıs 2014 

İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. 

yılı kapsamında hazırlanan sergi, 

Türkiye ile tarihi, siyasal ve kültü-

rel bağları olan Balkanlar, Kafkasya 

ve Orta Doğu gibi komşu coğrafya-

lardan günümüz sanatının öncü sa-

natçılarını ve yapıtlarını bir araya 

getiriyor.  

Toplumsal hayata dair gösteri ve 

tören gibi köklü adetlerin görsel 

sanatlara nasıl sızdığına ba-

kan Komşular, bölge kültür ve sana-

tında öne çıkan iki temaya odakla-

nıyor: hikaye anlatımı ve yolculuk.  

AYIN SERGİ ÖNERİSİ 
Sevgili KentPlus Dostları, 

Öncelikle gazetemiz hayırlı uğurlu olsun diyerek ilk yazıma 

başlamak istiyorum. Tabii renkler ve zevkler gibi sinema da 

oldukça subjektif bir konu olduğu için seyrettiğinizde beğen-

meyeceğiniz bir film tavsiye edersem şimdiden affola… 

Şubat ayı için siz KentPlus dostlarına tavsiye edeceğim film 

Eyyvah Eyvah 3. Filmin senaryosu yine Ata Demirer’e ait. 

Filmin yönetmenliğini ise Hakan Algül yapmış. İlk 2 filmde yer 

alan oyuncu kadrosu aynen korunurken, 3. Filmde Serra Yıl-

maz da kadroya dahil olmuş. 

İzleyenlerin hatırlayacağı gibi ilk filmde Hüseyin Badem’in 

babasını bulmasının, ikinci filmde de hayatının aşkı Müjgan’a 

kavuşmasının komik hikayelerine tanık olmuştuk. 3. Filmde ise Hüseyin’in çalgıcılığı bırakıp 

zabıta olduğunu, bütün maceralar boyunca ona yol arkadaşlığı eden Firuzan’ın da şöhretine 

şöhret kattığını göreceğiz. Her şey her ikisi için de yolunda gibi gözükürken, Müjgan’ın 

hamile kalmasıyla Geyikli’de olayların yine çığırından çıkacağına ve pek çok komik durumlar 

yaşanacağına şahit olacağız. Türk sinemasının en çok izlenen ve en yüksek gişe hasılatı 

getiren serilerinden birinin 3. filminin de çok keyifli bir film olacağını düşünüyor ve sizle-

re tavsiye ediyorum. İyi seyirler…       Barış Gökpınar                                            

AYIN SİNEMA ÖNERİSİ 

AYIN KİTAP ÖNERİSİ 

İhsan Oktay Anar 

severlere müjde. 

Türk Edebiyatında 

yeni bir tür yaratan 

Anar, hayranlarını 

bu sefer fazla bek-

letmedi ve Yedinci 

Gün!ün ardından 

Galiz Kahramanlar’ı 

yayınladı.  

"Bütün zamanların kahramanı olan bir 

insanın hikayesidir bu. O hem herkes 

hem de hiç kimsedir. Dünyadan alaca-

ğını tahsil etmeye gelmiştir. Çünkü, 

Tanrı dahil herkesin ona borcu vardır. 

Vebaline girilen tüyü bitmedik yetim 

işte odur. Kadim zamanlardan beri 

hakkı yendiğine göre, sonlu ama sınır-

sız bir evrenin engin ve derin merkezi 

insan olmanın, "olmasa da olur" halini 

icrâ etmesinde hiçbir sakınca yoktur.  

Romantik bir insafsızlığın bakir taciz-

cisi olmak sonuna kadar hakkıdır. Sıra-

danlığın üst insanıdır o. Asilliğiyle asil-

leşememesi umrunda bile değildir. 

Onun umrunda olan tek şey, sadece ve 

sadece kendini algılamak, kendi küçük 

âlemine sığan kainatı kabul etmektir.“ 


