
KENTPLUS 3352 ADA’DAN HABERLER 

Değerli KentPlus Sakinleri, 

 

İlkini Şubat ayı başında evlerinize dağıttığımız site bültenimizin Mart sayısında sizlere hem geçen ayın 

etkinlik ve aktivitelerini tanıtmak, hem de önümüzdeki zamanlarda yapacaklarımızla ilgili duyurularımızı 

iletmek istiyoruz. Her sayımızda içeriğimizi zenginleştirmeye devam etmek için çalışacağız. Komşuluğun 

unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde biz KentPlus 3352 Ada olarak var gücümüzle sizlerle ortak paylaşımlar 

geliştirmeye, her fırsatta birbirini tanımayan sakinlerimizi kaynaştırmak için olanak yaratmaya devam 

edeceğiz. 

Bireylerin giderek birbirinden uzaklaşmaya başladığından, insan ilişkilerinin zayıfladığından hayıflanmak-

tansa, ortak alanlarda sevgili komşularımızla biraraya gelelim. Faaliyete geçen kurslar ve planlanan etkin-

likler siz değerli sakinlerimizin katılımıyla daha da anlam kazanacaktır. Baharı karşılamaya hazırlandığımız 

şu günlerde gelin KentPlus’lı olmanın keyfini hep beraber çıkaralım.  

Saygılarımızla, 

KentPlus 3352 Ada Yönetim Kurulu Başkanı 

Yasemin Çuhadar 

Mart Ayında Devam Eden Sosyal     

Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

Not: Briç Dersleri, B7 Blok’un alt katında yer alan kurs yerinde diğer dersler çok amaçlı salonumuda yapılmaktadır. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 

11-13 Pilates 11-13 Pilates 11-13 Pilates 11-13 Pilates 09-12 İngiliz-

ce (ücretsiz) 

10-11 Yoga 

(ücretsiz) 

   10:30-12   

Kitap Kulübü 

 11-12 Nefes 

(ücretsiz) 

14-16 Briç 14-16 Briç   17-19 Pilates 

 

10-30-12  

Kitap Kulübü 

 18-20 Gitar 

(ücretsiz) 

 18-20 Bağlama 

(ücretsiz) 

 11-13 Briç 

19-21 Pilates 19-21 Pilates 19-21 Pilates 19-21 Pilates  18-20 Perküs-

yon (ücretsiz) 

    20-22 Briç 20-22 Briç 

Söz Uçar Yazı Kalır 

Kentplus 3352 Ada Site Yönetimi adına Yayına Hazırlayanlar: Sinem Ergun, Aylin Gür     

Katkıda Bulunanlar: Serap Gökpınar, Barış Gökpınar, Ferruh Büyükerdoğan 



Şubat ayında yapılan söyleşi ve konferanslar 

Kentplus’lı çocuklarımızla “Sitemizde yapılmasını 

istediğiniz yenilikler ve düzenlemeler“ konulu    

sohbetimiz çok keyifli geçti. Yönetim kurulumuzun 

çocuklara kulak verdiği söyleşide şu orta talepler 

ortaya çıktı: Pota filelerinin yenilenmesi, futbol 
oynanabilecek bir alan yaratılması, daha çok çöp 
kutusu yerrleştirilmesi, çiçeklendirmenin önemi. 
Sohbetimize değerli komşumuz Fenerbahçe’li      

Basketbolcu Oğuz Savaş da katıldı. Çocuklarımızın    

meraklı ve akıllıca sorularını yanıtlayan Oğuz Savaş 

onlara spor yapmanın önemini anlattı. 

Ayasofya Emekli Müdürü değerli 

komşumuz  Ali Kılıçkaya tarafından 

verilen“Kültürel Mirasımızı Ne   

kadar Tanıyoruz,” konulu konfe-

ransta Ali Bey’in bilgi dolu anlatımı ve 

slayt gösterisiyle Türkiye’mizin   

kültürel değerlerini bir kez daha 

gururla anımsadık.  

 

İnsanlık tarihinde binlerce yıldan 

beri pekçok kültür ve uygarlıklara ev 

sahipliği yapmış ülkemizde, başka 

ülkelerde eşi benzeri olmayacak   

kadar çok arkeolojik, tarihsel,  

doğal ve kültürel değere sahiptir.  

 

Dünyanın Yedi Harikası Listesinin 

en önemli iki eserinin yanı sıra      

evresnel kültür değerleri olarak  

kabul edilen UNESCO’nun Dünya 

Kültür Mirası Listesinde         

Türkiye’den 10 eser bulunmaktadır.  

Bu eserler arasında 5 tanesi, Troia, 

Hattuşaş-Boğazköy, Hierapolis-

Pamukkale, Ksantos-Letoon, Nemrut 

Dağı arkeolojik anıtlardır.  

“Kültürel Mirasımızı Ne Kadar Tanıyoruz”  konulu konferanstan görüntüler 



- Öncelikle geçirdiğiniz sakatlık için geçmiş olsun demek 

istiyorum. Balıkesir’den çıkan en büyük basketbolcu diye 

adlandırılıyorsunuz. Daha uzun yıllar süreceğinden emin 

olduğumuz başarılı kariyerinize ne zaman ve nasıl      

başladığınızı sevgili komşularımızla paylaşabilir misiniz? 
 

 Öncelikle çok teşekkür ederim. Basketbol kariyerime ilkokul 

4. sınıftayken Balıkesir'de başladım. İstanbul'a Ülker     

altyapısına 13 yaşımda iken gelmem ile birlikte de bugünün 

temelleri atılmış oldu.  
 

- Sizi hayranlıkla izleyen geleceğin basketbolcu adayları-

na neler önerebilirsiniz? 
 

Önerebileceğim en önemli şey sabırla çalışmak ve her işte 

olduğu gibi fedakarlık.  
 

- Sizin de bir baba olduğunuzu biliyoruz. Çocuklarımızın 

ve gençlerimizin spora teşvik edilmesiyle ilgili bize neler 

tavsiye edebilirsiniz? 
 

Teknolojinin geldiği bu noktada çocukları spora teşvik etmek 

hiç kolay değil. Fakat şu da bir gerçek ki spor yapmak     

günümüzde daha  ulaşılabilir durumda. Özellikle bir çok özel 

spor kulüpleri ve spor okulları sayesinde spor yapmak daha 

da kolay hale geldi. Çocukları teşvik etmek adına anne     

babaların da aktif katılımcı oldukları spor alanları            

belirlenerek  çocuklar spora teşvik edilebilir.  

Güzel havalarda ailece sahilde bisiklet turları ya da maaile 

bir yürüyüş ile tüm ailenin hem keyif alacağı hem de spor 

yapacağı ortamlar yaratılabilir. Ve her konuda olduğu gibi 

spor yapmak konusunda da çocukların anne babalarını örnek 

alacağını unutmamamız gerekir.  
 

- Sitemizde oturuyor olmanız özellikle sporseverselerin 

çok ilgisini çekecektir. Ne zamandan beri KentPlus’lısınız? 
 

2007 yılından beri KentPlus'lıyım. 2010 yılında  evlendikten 

sonra da burada yaşamaya devam ettik. 
 

- Sitemize taşınmaya karar vermenize neler sebep oldu? 
 

Birçok detayın düşünülmüş, sosyal imkanlara sahip olan bir 

site olması ve sitenin konumu ilk aşamada benim için en 

önemli sebeplerden biriydi.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşındıktan sonra da sitedeki aile ortamı uzun yıllar burada 

yaşamamızı sağladı.  

 

- Çocuğunuzun sosyal gelişiminde site yaşamının ne gibi 

olumlu etkileri olmasını bekliyorsunuz? 
 

Sitede çok fazla çocuğun olması ve sosyal imkanlar eminim ki 

çocuğumun gelişimine olumlu katkıları bulunacaktır.  

 

- KentPlus beklentilerinizi ne ölçüde karşıladı? 

  

KentPlus beklentilerimi çok büyük ölçüde karşıladı. Zaten 7 

yıldır burada yaşıyor olmam bunun en büyük göstergesi.  

 
 

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi   

keyifle başarılı kariyeriniz boyunca izlemeye devam   

edeceğiz. 
 

Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.  
 

Röportaj: Aylin Gür 

Fenerbahçeli Ünlü Basketbolcu Oğuz Savaş ile 

Spor yaşamı ve KentPlus’lılık üzerine konuştuk 

Çocukları teşvik etmek adına anne babaların 

da aktif katılımcı oldukları spor alanları      

belirlenerek çocuklar spora teşvik edilebilir.  

Güzel havalarda ailece sahilde bisiklet turları 

ya da maaile bir yürüyüş ile tüm ailenin hem 

keyif alacağı hem de spor yapacağı ortamlar 

yaratılabilir.  



1 Şubat’ta As Plus Cafe’de düzenlenen yemekte bu dönemki blok temsilcileri ile 3352 Ada’nın eski dönem blok     

temsilcilerinin katılımıyla, dostlar arasında neşeli vakitlerin geçtiği güzel bir akşam yaşandı.  

Zaman zaman mikrofonu eline geçiren komşularımız şarkılarıyla geceye neşe kattılar. 

As Plus Cafe’de Geçirdiğimiz Keyifli Geceler 

Blok Temsilcileri Yemeğinden Görüntüler 



Yenilenen Çocuk Kulübümüz Açıldı! 
Boğaziçi Bilim Koleji’nin değerli katkılarıyla yenilenen çocuk kulübümüzün 

açılış gününde, 0-6 yaş çocuk sahibi KentPlus’lı ailelerle yaptığımız toplantıda 

“Çocuklarımıza daha güvenli, kaliteli ve eğitici etkinliklerle dolu bir site   

yaşamı nasıl sağlarız?” konulu panelde karşılıklı öneriler paylaştık. 

Resim Sergisi Değerli komşumuz Selma Tuna Doğan’ın Selmart Atölyesinde Resim 

dersi alan KentPlus’lı çocuklarımız As Plus Cafe’de bir sergi açtılar. 

Birbirinden renkli, cıvıl cıvıl ve tüm iç dünyalarını renklerle ifade      

ettikleri resimler birbirinden güzeldi. 

BARBAROS MAHALLESİ MUHTAR ADAYI 
 

İSA GÜNALAN 
 

1969 Ordu/Mesudiye doğumlu Barbaros Mahallesi Muhtar Adayı 

İsa  Günalan 1972 yılından beri bölgede ikamet etmekte olup evli 

ve 5 çocuk babasıdır. Adaylık sebebiyle Ataşehir Belediyesi’ndeki 

görevinden  ayrılmış olan İsa Günalan CHP Ataşehir İlçe            

delegesi olup 1999 yerel   seçimlerinde bölgede ilk seçim bürosunu 

açan kişidir. İsa Günalan aynı zamanda Yeni Sahra Spor Kulübü 

kurucu üyelerindendir. 



KentPlus’ta Çok Çeşitli Spor İmkanı Bulabilirsiniz! 

Aynur Ertum ile pilates dersleri iki yıldır devam ediyor. 

Yoga dersleri Cumartesi sabahları ücretsiz olarak 

Nevra Kutur Uyar tarafından verilmektedir. 

Komşu Yazar Köşesi  
 

Neden Tenis  ? 
 

Tenis hayatımızın her döneminde yapılabilecek en sağlıklı    

aktivitedir. Sadece çocuklarımız için değil, fiziksel yönden  

sağlıklı olmanın yanı sıra, zihinsel ve duygusal gelişime gönül 

veren tüm yetişkinler için de eşi bulunmaz bir spor dalıdır.     

Bu bakımdan her yaşta öğrenilip geliştirilebilir.  

 

Kortta elde edilen deneyimlerin getirdiği başarıların ve        

kazanılan psikolojik avantajların hayatın genel işleyişine de çok 

pozitif etkileri olduğu ,düzenli olarak yapılan tenis sporunun 

kalp- damar ve solunum sistemleri üzerinde çok olumlu etkileri 

olduğu kanıtlanmıştır.  

 

Tenis oynarken, kalp damarlarımız genişleyerek, damarlardan 

daha fazla kan geçişi sağlanır ve böylece vücuda daha fazla 

oksijen taşınmış olur. Bu da dolaşım bozukluklarının sebep    

olacağı rahatsızlıkları önemli ölçüde önler. 

7 yaşında tenis sporu ile tanışmış biri olarak, bu spor dalından 

elde etmiş olduğum kazanımlardan  özelikle iş hayatımda bir 

çok noktada yararlandığımı söylemek isterim.  

En başta kendimle yarışmayı , kendimi geçmeyi  ve hayatla   

mücadele etmeyi öğrendim.  

Son söz: Neden Tenis? 

Tenis sporunu her yaşta öğrenebilirsiniz. 7’den 70’e her yaşta 

oynayabilirsiniz.  

Tüm kaslarınız ve beyniniz koordineli olarak çalışır. 

Kendinize güveniniz ve disiplininiz artar. 

Tenis komple bir spordur, vücudun belirli bölgesindeki kas 

gruplarını değil hemen tüm kas gruplarını ve eklemlerini çalıştı-

rır. 

Kadın ve erkek beraberce oynanabileceği gibi, çocuğunuz ile 

ailece de yapılabilecek bir spor dalıdır. 

‘’Tenise ayırdığımız zaman, sağlığımıza ayırdığımız zamandır‘’ 

Haydi hep birlikte ne dersiniz! 

Ferruh  BÜYÜKERDOĞAN 

Şubat ayında sitemizde başlayan ve Mart ayı içinde de 

ücretsiz devam edecek eğitimlerden biri de Nevra   

Kutur Uyar’la yoga ve nefes eğitimleri.  

2009’dan beri Uluslararası Yoga Alliance Eğitmeni, 

Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu olan Nevra Kutur Uyar 

“Nefesiniz değişsin, hayatınız değişsin” diyerek bize 

dünyanın en hızlı zihinsel dönüşüm metodu olan nefesten 

kısaca bahsetti.  

Fiziksel, mental ve ruhsal olarak üç aşamada etki eden 

nefes terapilerinin ilk andan itibaren vücudumuzda ve 

yaşamımızda nasıl belirgin değişikliklere 

yol açacağına dair eğitmenimizden bilgi 

aldık. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve 

doğal vücut detoksu olarak fiziksel;     

endişeli zihinden kurtuluşla mental; ve 

koşulsuz sevgiye açılımla ruhsal katkılar 

sunan nefes eğitimleri siz komşularımız          

tarafından keşfedilmeyi bekliyor.  

Bilgi almak için Nevra Kutur Uyar            

0 532 551 80 90 nkutur@gmail.com 

Nevra Kutur Uyar ile Nefes Eğitimleri 



Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz 

Kutlu Olsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak da bilinen Dünya 

Kadınlar  Günü, 8 Mart 1857 tarihinde ölen kadın işçilerin 

anısını yaşatmak   amacıyla 1910 yılında Danimarka’nın     

Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar         

toplantısında Alman kadın hakları aktivistleri Clara Zetkin 

ve Rosa Luxemburg’un önerileri üzerine kutlanmaya        

başlanmıştır. 

8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde dokuma      

işçilerinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle başladıkları 

grev, polislerin işçileri fabrikaya kilitlemesiyle ve ardından 

çıkan yangınla bir felaketle sonuçlanmış nihayetinde 129 

kadın işçi hayatını kaybetmiştir. İlk başlarda ilkbaharda 

ancak belli bir gün olmaksızın gerçekleşen anma               

etkinliklerinin belirlenmiş bir güne kavuşması için bir 10 yıl 

daha  gerekmiştir.  

1977 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından da 

kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye’de de 

1921’den itibaren “Emekçi Kadınlar Günü” olarak           

kutlanmaya başlanmıştır.  

Bunları Biliyor muydunuz? 

11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası 
 

Fazla tüketilen 1g. tuzun vücuda zararları 
 

 Fazla tüketilen 1g tuz vücutta 200 ml sıvı          

birikmesine neden olur. 

 İdrarla kalsiyum atımına neden olduğu için kemikleri 

zayıflatır. 

 Hücrelerin bozulmasına neden olur. Yaşlanmaya yol 

açar. 

 Tuza duyarlı kişilerde tuzun fazlası vücuttan     

atılamaz. Kan basıncını yükselterek kalp              

hastalıklarına neden olur. 

 Eklemlerde birikerek ağrılara neden olur. 

 İdrarla atılan fazla tuz böbreklerin yükünü arttırır. 

 Fzla tuz tüketen çocuklar şekerli içeçecekleri de 

fazla tüketirler. Bu da obezite nedenlerinden    

biridir. 

Komşu Yazar Köşesi 
 

Kalabalık İçindeki Yalnızlığımız 
 

Büyük şehirde yaşamak kimimiz için çok güzel, kimimiz için de 

kaçılacak zorluklarla doludur. Bu yaşamın zorlukları  hepimizi 

zaman zaman çok yorar. Bir süre sonra  kendimiz için bir  

şeyler yapmanın isteği ağır basar. 

Fakat  yaşamdaki koşturmaya o kadar dalmışızdır ki, yani   

başımız da duran, bizi yaşadığımız sıkıntılardan bir parça da 

olsa uzaklaştıracak olan yeni dostlukları, komşularımızı    

göremeyiz, tanıyamayız.  

Hepimiz çocukluğumuzdan bahsederken hayatımıza girmiş 

komşu teyze yada komşu amcanın varlığından bahsederiz ve 

bu anılar genellikle güzel duygular ile doludur. 

Aslında özlediğimiz duyguları bizlerde yaşayabilecek ve   

çocuklarımıza yaşatabilecekken nedense bunun önemini bir 

türlü fark edemeyiz. 

 

Çocuklarımız bu konuda daha başarılılar. Onlar hiçbir ön   

yargıları olmadan arkadaşlıklarını kuruyor ve bunun keyfini 

çıkartabiliyorlar. Bizler de onlardan örnek alarak, onların  

başlattıkları bu dostlukları aileleri olarak devam ettirebiliriz. 

 

Yşadığımız bölge bunun için çok elverişli aslında. Sosyal 

imkânlarımızı kullanarak, bunları bir fırsat bilerek  aslında 

bize konum olarak en yakın insanlarla komşularımızla tanışa-

bilir, hayatlarımıza renk katmaya başlayabiliriz. 

 

Bazen sıkıntılarımız o kadar ağır basar ki sabahları asansörde 

karşılaştığımız komşumuzdan bir "Günaydın" sözcüğünü esir-

geriz ya da akşamları sadece "İyi aksamlar" demek zorunda 

kalmamak için diğer asansörü beklemeyi tercih   ederiz. 

 

Bence bütün bunlar kendimizi dış dünyaya  kapatıp, dünyamızı 

küçültme çabamızdan kaynaklanıyor. Eğer bu kısır döngüyü 

kırabilir ve aslında bize hiç bir şey kaybettirmeyecek aksine 

yeni ve güzel şeyler kazandırabilecek olan küçücük bir    

dostluk kıvılcımını atabilirsek inanın dünyamız daha yaşanabi-

lir hale gelecektir. 

 

Ve bu davranışlarımız aslında sanal dünyada ve kendi         

dünyalarında yaşayan çocuklarımız için de çok önemle bir 

gelişime neden olacaktır. Çünkü çocuklar aslında ailelerinden 

gördüklerini yansıtmaktadırlar. Onlar bizim sosyal yönümüzün 

kuvvetli olduğunu görürlerse aynı şekilde davranmayı öğrene-

cek ve ileride insan ilişkileri açısından daha başarılı olacak-

lardır. 

 

Hiçbirimiz ne zaman bir komşumuza ihtiyaç duyacağımızı 

bilemeyiz, bu yüzden artık güzel adımlar atmalı ve            

hayatlarımıza yeni renkler katmanın keyfini çıkartmalıyız. 

 

Herkese yeni komşular ve yeni dostluklar edinmesi dileğiyle 

sevgiler diliyorum 

Serap Gökpınar 

 



ATAŞEHİR BAYİSİ 

0216 573 13 28 

0216 573 17 68 

 

Hepimizi endişelendiren konulardan biri olan hafriyat kamyonlarının site giriş kapılarımızın bulunduğu yoldan geçmelerini 

önlemek üzere, resmi kurumlarla temasa geçilmiştir. Konuyla ilgili şikayetlerimizi iletmek ve sokak girişlerine "Ağır    

Vasıtalar Giremez" tabelası konulması üzere Ataşehir Belediye Başkanlığı' na ziyarette bulunduk. Yine aynı temenni ve 

isteklerimizi iletmek üzere yarın sabah Ataşehir Emniyeti Müdürü ile randevumuz set edilmiştir. 

Bölgemizde yer alan okul inşaatları hakkında bilgi edinmek üzere Kaymakamlık ziyaretimizi gerçekleştirdik. 

KentPlus YK’nın Şubat Ayında Resmi Kurumlara Yaptığı Ziyaretler 





KentPlus’da yaşama ayrıcalığının bir başka göstergesi 

Site Kütühanemiz olsa 

gerek. 
 

Elbirliğiyle oluşturduğumuz  site kütüphane-

mizde 700’e yakın kitap ve dergi sizleri bek-

liyor. 

Çok değerli yazarlardan ve kitaplarından 

oluşan kütüphanemizden istediğiniz zaman         

ücretsiz kitap alabilir ve evinize 15 gün 

süreyle götürebilirsiniz. 

 

OKUYUN! OKUTTURUN! 

Her yeni kitap size yeni bir 

dünya sunacaktır! 
 

KentPlus 3352 ada site kütüphanemizdeki 

kitap sayımız türlerine göre şöyledir: 

Edebiyat – 178 

Çocuk/Gençlik – 140 

Kişisel Gelişim – 106 

İş/Eğitim – 53 

Tarih/Araştırma/Siyaset – 111 

Din ve Mitoloji – 28 

Kitap Kulübü Toplantılarına Başladı!  
 

Değerli Komşularımız, 
 

Kitap kulübümüz bünyesinde Şubat ayı içinde daha      

önceden duyurduğumuz üzere katılımcı komşularımızla ilk 

buluşmamızı gerçekleştirdik. Hafta içi ve hafta sonu   

olarak iki grubumuzla buluştuk ve bu buluşmaların güzel 

izlenimlerini de sizlerle paylaşmak istedik. 

 

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’nın Telif Hakları Ajansı’ndan edindiği bilgilere göre 

2013 yılında ülkemizde kişi başına düşen kitap sayısı 

7,1. Bu sayıya okullarda Milli Eğitim Bakanlığı’nca basılan 

ve bedava dağıtılan kitapların da dahil olduğunu eklemek 

zorundayız. Avrupa’nın ve dünyanın gelişmiş ekonomileriyle 

kıyaslandığında bu oranın hayli düşük olduğu hepimizce 

bilinmese de en azından tahmin edilmektedir.  

Kitap okumanın bir yaşam alışkanlığı olarak yerleşmesi 

gerekliliğinden yola çıkarak kurduğumuz kulübümüz, bizim 

gibi düşünen komşularımızla biraraya gelmemiz için keyifli 

bir fırsat yarattı.  

Okuduğumuz eserleri, bizlere neler verdiğini, yazım    

tarzını ve yazarı tartıştığımız/paylaştığımız kulüp       

buluşmalarımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk 

duyacağız. Şubat ayı içinde Ayşe Kulin’in Köprü ve Saba-

hattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna isimli eserlerini 

okuduk ve tartıştık.  

 

Mart ayından itibaren hafta içi grubumuzla Perşembe 

sabahları buluşacağımızı bildirmek isteriz. İlgililer      

yönetimden bilgi alıp moderatörümüze ulaşabilirler. 

Site Kütüphanemiz Açıldı! 

Ayşe Kulin-KÖPRÜ 
 

Kitap kulübümüzün ilk buluşmasında     

Türkiye’nin en çok okunan yazarların-

dan Ayşe Kulin’in 2001 tarihli “Köprü” 

isimli romanını tartıştık.  

 

Konusunu Türkiye’nin yakın tarihinde iz 

bırakan bürokratlarından “Süper Vali” 

lakaplı merhum Recep Yazıcıoğlu’nun   

Erzincan Valisi olduğu dönemde canla başla çalışarak   

yapılmasına ön ayak olduğu köprüden alan roman           

grubumuzdaki tüm katılımcılarımızı çok etkiledi.  

 

Yörenin kadersizliğinin bir simgesi konumundaki köprünün 

yapımı aşamasında çekilen sıkıntılar, etkilenen yaşamlar ve 

bürokrasinin çarklarına takılıp kalan insanların              

çaresizliğini anlatan yazar bir yandan da kırık bir aşk     

etrafında töre, etnik kimlik, mezhep ayrımı, kız kaçırma, 

dağa çıkma gibi yurdumuzun bitmek bilmeyen çilelerine de 

değiniyor. 

  
 



Flank Steak 
 

1 adet Flank (pançeta bölgesinde yassı şekilde bulunan kısmı) 

1 fincan zeytinyağı 

1 küçük şişe doğal maden suyu 

1 soğanın suyu 

1 çorba kaşığı     tereyağı 

 

Etimizi ince şiş yada keskin bıçak yardımı ile delin. Daha sonra tüm malzemeyi karıştırıp 

içinde en az 2 gün bekletin. Pişirme esnasında terbiyenin içinden    çıkartıp ızgarada önce 

2 tarafını da iyice kızarana kadar mühürleyin. Daha sonra ince ince dilimleyip tekrar ız-

garaya koyun. Fazla değil, 2 dakika daha ızgarada tutup servis tabağına alın, üzerine  

tereyağı parçaları ile tuzu serpin ve beklemeden servis yapın. 

Osso Buco 

4 adet 2 parmak eninde kemiği 

ile dilimlenmiş dana incik 

2 kaşık un 

1 kaşık tereyağ 

1 fıncan sıvıyağ 

1 adet soğan  

1 adet havuç 

1 adet kereviz 

2 litre su 

Dana incikleri unlayın geniş bir tencereye sıvıyağ 

ve tereyağı koyup iki tarafı da kızartın. Daha 

sonra içinden incikleri bir kenara alın;    havuç, 

soğan ve kerevizi gelişi güzel doğrayıp aynı ten-

cerede öldürün. Üzerine tekrar incikleri yerleş-

tirip üzerine soğuk suyu ilave edin ve kısık ateş-

te yaklaşık 1 saat kaynatın; tabi üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayın.  

1 saat sonra etlerin  yumuşamış olması gerekiyor. Bu yemeği böylece servis edebilirsiniz ya da aynı tencere ile fırına    

koyarak üzerinin çıtırlaşmasını sağlayabilirsiniz.     

Özgür Şef’ten Özel Tarifler 



 
Kültür Sanat Sayfası 

Ayın Tiyatro Önerisi 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sokak çocukları için farkındalık yaratmayı amaçlayan 

Kibritçi Kız Müzikali Zorlu Center’da izleyicilerle bulu-

şuyor.  

Gösteriyi 23 Nisan’a kadar çocuklarınızla birlikte üc-

retsiz izleyebilirsiniz. Biletlerinizi Zorlu Center Per-

formans Sanatları Merkezi’nden temin edebilirsiniz. 

Ayın Sergi Önerisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celal Özcan suluboya sergisi Göztepe Hobi 

Sanat Merkezi’nde. Avusturya Lisesi emekli 

edebiyat öğretmenlerinden Celal Özcan         

edebiyat alanındaki eserlerine ek olarak resim 

alanında da 27. sergisiyle üretmeye devam      

ediyor.  

Ayın Gezi Önerisi 
 

İstanbul Belgrad Ormanı içinde 1949 yılında 

kurulmuş Atatürk Arboretumu sizleri bekliyor. 

Türkiye’nin ilk “ağaç parkı” (ikincisi Hayrettin   

Karaca tarafından kurulmuştur) çocuklarınız ve 

sizlerin beraberce güzel zaman geçirebileceğiniz 

ve açık havanın keyfini çıkarabileceğiniz bir alter-

natif eğlence imkanı sunuyor.  

Ayın Kitap Önerisi 
Sabahattin Ali’nin artık kült merte-

besine ulaşan unutulmaz romanı “Kürk 

Mantolu Madonna” yeniden raflarda 

yerini aldı. Son yıllarda ard arda yeni 

basımları yapılan kitabın 60 yıldan 

fazladır ilgi çekmesinin nedenlerinden 

biri her insanın gizli bir hikayesi oldu-

ğundan hareket etmesi sanıyorum. 

Ayın Sinema Önerisi 

Sevgili KentPlus Dostları, 

Önümüzdeki günlerde hangi filme gitsek görsel bir şölen          

izleriz diye düşünüyorsanız, size “300: Bir İmparatorluğun 

Yükselişi” filmini şiddetle öneriyorum.  

Hatırlayacağınız üzere Frank Miller'ın Termopil Savaşı       

hakkındaki grafik romanından uyarlanan ve Zack Snyder     

tarafından yönetilen “300 Spartalı”  filmi 2007 yılında     

gösterime girmişti.  Bu filmde Kral Leonidas ve 300 askeri, 

Pers Kralı Xerxes’in 1 milyon kişilik ordusunun Sparta’ya doğru 

yürüyüşünü geciktirmiş, onların kazandırdıkları zaman         

zarfında da Sparta 40 bin kişilik bir orduyu hazırlayarak Pers 

Ordusunun karşısına dikilmişti. 

 

“300: Bir İmparatorluğun Yükselişi” filminin hikayesi paralel 

bir zamanda geçiyor. Kral Leonidas’ın Pers ordusunu geciktir-

meye çalıştığı sırada Atina Generali Themistocles de Persler’i 

püskürtmek için askerlerini bir araya toplamaya çalışıyor. 

Persler ile Atinalılar'ın karşı karşıya geldiği Artemis Sava-

şı'nda Atina Generali Themistocles,  Pers Ordusu’nun acımasız 

ve entrikacı lideri Artemisia ile karşı karşıya geliyor. Themis-

tocles bu savaşı kazanmak için eski rakipleri olan Sparta    

Ordusu’yla biraraya gelmek zorunda kalıyor.  

 

Frank Miller'ın grafik romanı Xerxes'ten uyarlanan filmin 

yönetmenliğini Noam Murro yapıyor. Başrollerini ise Sullivan 

Stapleton, Rodrigo Santoro ve Eva Green paylaşıyor.  

Film 7 Mart’tan itibaren çevremizdeki tüm sinemalarda      

vizyona giriyor. Keyifli seyirler!                     Barış Gökpınar 


