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HABERLER 

Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi’nde 

Baharı Doya Doya 
Yaşayın! 

   Bahar Geldi!  
Hoşgeldi! 

KentPlus’lıların  
“Kapadokya“ 

Maceraları 

Mert Çuhadaroğlu ile 
“Yaşamını Seç”     

Semineri 25 Mayıs’ta 

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

Katkıda Bulunanlar: Serap Gökpınar, Mehmet Orhun, Banu Küçükkırım, Gülşen Başaran, Ertan Şide 

Değerli KentPlus 3352 Ada 
sakinleri, 

 
Mayısın kapımızı çalması, uzayan günler, ısınan hava 

ve baharın o en güzel renklerinin tüm canlılığıyla    

etrafı kuşatmasının bizler kadar sizleri de keyiflendir-
diğini umarız. Site yaşantımızın canlanması için     

düzenlediğimiz etkinliklere gösterdiğiniz ilgiden     
aldığımız güçle ve elimizden gelenin en iyisini yapma 

kararlılığıyla bu ay da çalışmaya devam edeceğiz.  

Bu vesileyle, baharın gelişini ve havuzun açılışını Ma-
yıs ayında sizlerle kutlamak üzere hazırlandığımızı 

duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.  
 

 
 

Baharın gelişinden bahsedip de bahar temizliğine 

değinmeden olmaz. Giysilerimizle birlikte evlerimizde-
ki fazlalıklardan da kurtulmanın mevsimidir bahar. 

Hele de aylardan Mayıs gelmişse, güneş hepten   
ısıtmaya başlamışsa bizleri ve yaşam daha bir açık 

havada akmaya başlamışsa, vakti gelmiştir hem    

sırttaki, hem de evlerdeki fazlalıkları atmanın.  
 

Emek ve dayanışmanın simgesi 1 Mayıs İşçi Bayra-
mı’yla başlayan Mayıs ayı, Anneler Günü ve Ulu Ön-

der Atatürk’ün gençlere armağanı 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı gibi önemli günleri bizlerle buluştur-

masıyla da baharın coşkusunu  yaşamamıza aracı 

olur. 
Hepinize keyifli bir ay diliyoruz. 
KentPlus 3352 Ada Yönetimi 

Mayıs Ayında Devam Eden Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

9:15-11:00 

Yoga—Nefes 

(ücretsiz) 

11-13  
Pilates 

11-13  
Pilates 

11-13  
Pilates 

09-12  

İngilizce 

(ücretsiz) 

10-11 Yoga 
(ücretsiz) 

 

11-13  
Pilates 

  

10:30-12    

Kitap Kulübü 

(ücretsiz) 

13:00 Zumba 
11-12 Nefes 
(ücretsiz) 

11-13 Briç 

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

 

14-15:30 Çocuk-

lara İngilizce   
Etkinlikler 

(ücretsiz) 

 

 

18-20 Gitar 

(ücretsiz) 
18-19 Dans 

(7-10 yaş)  
(ücretsiz) 

 
18-20  

Bağlama 

(ücretsiz) 

 
14:00 Tenis 
(ücretsiz) 

 

19-21  
Pilates 

19-21  
Pilates 

19-21  
Pilates 

19-21  
Pilates 

 

18-20  

Perküsyon 

(ücretsiz) 

 

  

19-22 

Temel  
Fotoğrafçılk 

 20-22 Briç 20:30 Zumba 20-22 Briç 
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Çocuklara Ücretsiz     
Kurslar Devam Ediyor! 
 

B 
oğaziçi Üniversitesi, İngilizce Öğretmen-

liği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Sumru Akcan sitemizde   bulunan 5-

6 yaş çocuk grubu için düzenlediği İngilizce 

etkinlikler geçtiğimiz ay keyifli geçti. Cumarte-
si günleri saat 14:00-17:30 arası gerçekle-

şen etkinlik Mayıs ayında da devam edecek.  
 

Sitemizde, Alper Hoca tarafından çocuklarımıza 

Nisan ayı  boyunca her Cumartesi saat 
14:00-16:00 arasında ücretsiz tenis dersleri  

verildi. Dersler Mayıs ayında da devam edecek. 

Temel Fotoğrafçılık Kursu 
 
7 Mayıs—11 Haziran  
Çarşamba akşamları 19:00—22:00 arası. 

 

Dersler Hakan Hatay tarafından verilecektir. 
İlk dört hafta teorik eğitim, beşinci hafta gezi 

ve fotoğraf çekimi, son hafta fotoğrafların ince-
lenmesi yapılacaktır..  

Dersler kişi başı 150 TL + KDV.  

Ücretsiz Yoga Nefes  
Seansları 
 
Yoga Eğitmeni, Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu 
Nevra Kutur Uyar tarafından her Pazartesi 

9:15 — 11:30 arası Yoga Nefes Seansları    

yapılmaktadır.  
İsteyenler seanslara ücretsiz katılabilirler. 

Ücretsiz Dans Çalışmaları 
 

Deniz Hoca Yönetiminde 7-10 yaş grubundaki 
çocuklarımıza Dans Dersleri Verilecektir. Her 

Salı 18:00—19:00 saatleri arasında çocuk 
klubünde yapılacaktır. Kayıt için lütfen Yönetimi 

arayınız. 

Seminer 
 
25 Mayıs Pazar saat 11:00 de Yaşam Koçu 
Mert Çuhadaroğlu’ın “Hayatını Seç, Hayatını    

Değiştir” konulu seminerini kaçırmayın! 

Organik Pazar 
 
Her Cumartesi Organik pazarımız 2. etap     
pergola altında kurulmaktadır.  

Tazecik sebzeler, meyveler ve organik pek çok 

doğal ürünü sitemizde bulmanız artık mümkün! 

Yetişkinlere İngilizce 
Dersleri 
 
Her Cuma sabah 9:00-12:00 arası yetişkinlere 

İngilizce derslerimiz devam etmektedir.  
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Yönetim Kurulumuzun Ziyaretleri 

2 0 Nisan Pazar sabahı     
kon fe rans  sa l onunda      

düzenlediğimiz Aile ve Birey-

sel Gelişim Koçu İlknur Okay    
tarafından verilen “Çocuğunuzu 

Ne Kadar Tanıyorsunuz?” konulu 
seminerimizde çocuklar ımızla     

ilişkilerimizde dikkat etmemiz      
gereken noktalar, kafamıza takılan 

sorular, doğru bilinen yanlışlar ve 

geçmişten bugüne beraberimizde 
getirdiğimiz kodlamalara dair pek 

çok konuya değinildi.  
 

Sayın Okay’ın son derece keyifli bir 

dille paylaştığı bilgiler ve yer yer 
değindiği kişisel tecrübeleri bizlere 

sadece hoş değil, aynı   zamanda 
bilgilendirici bir sabah geçirme    

imkanı da tanıdı.  
Aile ve Bireysel Gelişim Koçu   İlknur 

Okay’la önümüzdeki zamanlarda 

talebe bağlı olarak düzenleyebilece-
ğimiz temalı     paylaşımlar için 

aşağıdaki     konuları merkez almayı          

planlıyoruz:  
Okula başlarken,  

Ön ergenlik,  
Yeni kardeş,  

Aile içi iletişim,  
Pozitif ebeveynlik vs.  

İhtiyaca göre farklı başlıklara da yer 
verebileceğimiz paylaşımlar Salı 

günleri 11.00-12.30 arası en faz-

la 5 katılımcı ile gerçekleştirilecek, 
Kişi başı  150 TL’lik bir ücret alına-

cak ve bir başlık üç    haftada ta-
mamlanacaktır.  

Bireysel talepler de ayrıca değerlen-
dirilecektir.  

İlknur Okay ile Keyifli Söyleşimiz! 

Kenplus Yönetim Kurulu olarak Ataşehir  Belediyesi’nin 

Seçim Kokteyli’nde Belediye  Başkanı’mız Sayın Battal 
İlgezdi’nin yeni dönem başkanlığını tebrik ettik. (üstte 

solda, üstte sağda) 
 

Ataşehir Emniyet Müdürü iadeyi ziyarette bulundu.     

Kendilerini Yönetim Ofis’imizde ağırladık. 
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13-Nisan Pazar günü Temel Fotoğraf eğitimimizin son 

gününde değerlendirmeler öncesinde Pasifik Çocukları 
konulu bir fotoğraf sunusu yapıldı. 

Komşumuz Ertan Şide Mart ayı içerisinde Papua Yeni 
Gine nin en kuzeyindeki Sorong’a bağlı Raja Ampat 

bölgesindeki bir  adaya dalış ve fotoğraf çekmek        

amacıyla gitti. 

Elektriğin ve medeniyetin olmadığı köye yapılan ziyaretler 
esnasında yöre halkının doğal yaşamını fotoğraflayan 

Ertan Şide bölge çocuklarından yaptığı fotoğraf derleme-
sini Pasifik Çocukları adı ile  komşularımızla paylaştı. 

  

S 
itemiz bünyesinde düzenlenen ilk temel fotoğraf 

çılık eğitimimiz Hakan Hatay hocamızın eğitmenli-
ğinde yirmibir komşumuzun katılımıyla 8-Mart Cu-

martesi günü başladı. 
 

Dört cumartesi teorik eğitim görüldü, 6-Nisan Pazar gü-

nü Gülhane Parkı ve Sultanahmet’de fotoğraf çekimine 
dair pratik eğitimler verildi, ek olarak 13-Nisan Pazar 

günü çekime katılan komşularımızın çektikleri            
fotoğrafların değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Gayet keyifli ve verimli geçen bu altı haftalık süreç içeri-
sinde hem yeni bir uğraş edinildi hem de komşularımızla 

kaynaşma imkanı bulundu. 

 

Bu güzel çalışma için Hakan Hatay Hocamız’a ve bu    

imkanı sağladığı için Yöneticimiz Yasemin Çuhadar     

Hanım’a teşekkür ederiz.   Ertan Şide 

Temel Fotoğrafçılık Kursumuz’da Neler Öğrendik! 

Gülhane Park’ında çektiğimiz karelerden biri! 

Pasifik Çocukları—Fotoğraf Sunusu 
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A 
kşam 22:00’de sitemizden 

kalkan otobüsle yola    çık-
tık.  

Ben ve annem ilk defa sitemizin    
g e z i s i n e  k a t ı l ı y o r d u k . 

 Komşularımızla bu kadar kısa za-

manda kaynaşıp, sanki uzun yıllardır 
birbirimizi       tanıyormuşçasına, 

 samimi bir     ortamda büyük bir 
aile gibiydik.  

Şarkılar, şiirler, fıkralar ve oyunlarla 
geçen yolculuğumuzda, o kilometre-

lerin nasıl çarçabuk geçtiğini hiç    

farkedemedik.  
Adı ''Güzel Atlar   Ülkesi'' anlamı-

na gelen Kapadokya’da insan, sanki 
dünyanın dışına çıkmış, başka bir 

gezegene gelmiş hissine kapılıyor.  

Bu ilginç yer, Erciyes ve Hasan 
Dağlarının püskürttüğü lavların   

kilometrelerce öteye yayılıp, soğu-
masıyla ve bu küllerin (tüflerin)     

yağmur ve rüzgar etkisiyle aşınması 

sonucu olmuş.  
Rehberimiz bunun 60 milyon yıllık 

bir serüven olduğunu söyledi.   
Kolay kazılan bu tüfleri, o zamanın 

insanları kendilerine evler, kiliseler, 
yeraltı kentleri yapmak için         

kullanmışlar. 

 
İlk gün programda Ürgüp’e yakın 

yerler vardı. Unesco Dünya Miras 
Listesinde yer alan Göreme Açık   

Hava Müzesine gidildi.            

Duvarlarında Meryem Ana ve Hz.İsa 
figürleri olan 400’ün üstünde kilise-

den bazıları gezildi. Orta Hisar, Uç 
Hisar yörelerinde el işi bez bebek-

ler, tığ işleri, hediyelikler alındı, gü-

zel fotoğraflar çekildi. Avanos’da 
Çavuşin  Seramik, Çömlek Atölye-

sinde bir ustanın gösterisi çay ve 
şarap ikramıyla izlendi.  

Anlattıklarına göre, babalar kızlarını 
isteyen  çömlekçiden şekerlik yap-

malarını istermiş. Eğer şekerlik   

kapağa uymazsa kız verilmezmiş.  
Elbette ki bizim neşeli grubumuz, 

şarkılar ve oyunlarla orayı da     
renklendirdi.    

Kapadokya Gezimiz (3-6 Nisan) 

“Komşularımızla bu kadar kısa zamanda         

kaynaşıp, sanki uzun yıllardır birbirimizi          

tanıyormuşçasına,  samimi bir ortamda büyük   

bir aile gibiydik.” 
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Zengin çeşitleri olan bir mağazaydı.  

Çömlek, sütlaç ve yoğurt kapları ile hediyelikler alındı.     

Turasan Şarap Atölyesinde Ürgüpün lezzetli şaraplarının 
degüstasyonu yapıldı. 

Akşam yemekten sonra Ürgüp'de yürüyüş yaptık.  
Karanlıkta ışıklandırılmış tepeler hoştu. Yörenin meşhur 

kabak çekirdeği ve kuruyemişlerinden alışveriş yapıp 
otele döndük. 

 

Gezimizin ikinci günü Ürgüp den biraz daha uzak       
Melendiz Çayı’nın ikiye böldüğü Ihlara Vadisine gidildi. 

Yüzlerce basamak inerek Hristiyanlık dönemine ait kili-
seler görüldü. Vadi, su sesi, sakinliği ve o kadar derinde 

oluşuyla büyüleyiciydi. 

 
Derinkuyu ve Kaymaklı’da daracık yerlerden iki    

büklüm inip, yeraltı şehirlerini gördük.  
Zelve Vadisinde güneşin ve ışığın yarattığı güzelliği     

hayranlıkla izledik. 

Onyx taş işleyen bir atölyeden, oranın meşhur emir    
taşından ve diğer taşlardan takılar alındı.                 

Son gecemizde fasıl dinlemeye gidildi.  
Özellikle Müküş Anne’nin ve hepimizin oyunlarıyla tüm 

salona güzel enerjimizi yaydık. 

Pazar dönüş günümüzde Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret 

ettik.  
Onun güzel felsefesiyle,(İNCİNSEN DE, İNCİTME..gibi), 

güzel fıkralarıyla gezimizi bitirdik.  

Gülşen Başaran 
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Komşu Yazar Köşesi 

TÜKETİYORUZ... 

T 
üketiyoruz evet! Ve tükettikçe 

daha çok, daha çok istiyoruz. 

Çok alıştık hızlı yaşamaya ve 
hızlı  tüketmeye. En önemlisi        

zamanımızı tüketiyoruz. Aslında    
zamanımızın ne kadar değerli olduğu-

nu unutuyor ve arkamıza bakmadan 

yaşıyoruz. 
Ve maalesef çocuklarımızı da öyle 

yetiştiriyoruz. 
Biz çocukken oynayacağımız sayılı 

oyuncağımız vardı. Özellikle bayram-
larda alınan özel giysilerimiz vardı. 

Öyle her partiye giyeceğimiz farklı 

kostümlerimiz yoktu. 
Peki mutsuz muyduk. Hayır! 

Beklemeyi de para biriktirmeyi de 
biliyorduk, sabretmeyi öğrenmiştik, 

annemize babamıza yada bizi       

yetiştiren büyüklerimize öylesine    
değil, candan teşekkür edip boyunla-

rına atlıyorduk sevincimizden. 
Çünkü kıymet vermeyi biliyorduk.     

Çünkü o alınan şey her ne idiyse      

bizim için çok özeldi. 
Şimdi, çocuklarımız maalesef ki böyle 

değiller. Artık bizlerden bir şey      
istemeye yada beklemeye ihtiyaçları 

yok. Çünkü onları “mutlu ettiğimizi 
düşünerek” bizler alabildiğimiz    

ölçüde onların önüne sunuyoruz    

herşeyi. Peki sizce mutlu oluyorlar 

mı ?  
Evet sadece bir kaç dakika ya da bir 

kaç saat... 

Daha geçen gün ben aynı şeyi      
yaptım. Gittiğimiz oyuncak mağaza-

sında benden almamı istediği bir 
oyuncak köpeği o an almayıp, bir kaç 

gün sonra hasta olduğu için, ”onu 

mutlu etmek” için aldım. 
Okuldan eve geldi, paketi açtı,      

sevindi, tam 5 dakika inceledi ve son-
ra dolabına koyarak TV’nin başına 

geçti. Ve o günden sonra bir daha 
oynamadı ve eminim varlığını bile 

unuttu. Yanlış yaptığımı biliyorum. 

Acaba bundan sonra bu yanlışı nasıl        

düzeltirim diye düşünüyorum. Çünkü 
büyüklerimizin bize hep söylediği 

“kıymet bilme” kavramını ben    
öğretememişim. 

Acaba yaşadığımız toplum şartları mı 

beni, bizi bu hale getirdi yoksa başka 
bir şey mi diye gerçekten düşünüyo-

rum. 
Bu durum sadece çocuklarımızla ilgili 

değil tabi ki, en önce bizler bu      
durumun yanlışlığını kavramalı ve 

kendimizde ciddi değişiklikler yapmalı-

yız. 
Çocuklarımıza daha az materyal daha 

çok sevgi ve ilgi verebilirsek, her gün 
onla r la  ama sadece on la r la 

(telefon,televizyon,internet ..vs olma-

dan) 20 dakika bile geçirirsek bunun 
onların üzerindeki olumlu etkisini      

görmemiz uzun sürmeyecek. 
Daha çok sevgisini paylaşan, daha 

mutlu, daha paylaşımcı ve eminim 
daha çok kıymet bilen bir    gelecek 

oluşturabiliriz. 

Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve en 
kıymetlilerimiz. Bunu aileler olarak ve 

onların hayata gelmesini seçen     
ebeveynler olarak onlara borçluyuz.         

 

Sevgimizi, ilgimizi, duygularımızı pay-
laşmaktan korkmadan yaşamamız 

dileğiyle.  
Sevgiyle kalın… 

Serap Gökpınar 

Doktorunuz Diyor ki! 
 
“Yazın Havuzlarda Çocuklarımızı 

Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?” 

 
-Deniz ve havuz çocuğumuzun sağ-
lığı üzerinde nasıl bir rol oynuyor? 
 
Şüphesiz kirli sularla çocukların teması 
enfeksiyon açısından risk kaynağıdır. 
Özellikle bebeklerin ve küçük çocukların 
havuza girmemesi gerekmektedir. Özel-
likle hepatit A kirli havuzlardan da bula-
şabilen bir enfeksiyondur Ve ülkemizde 
18. aydan sonra aşısı yapılmaktadır.  
Çocuklarımızın mutlaka ebeveyn kontro-
lünde denize ve havuza girmeleri gerekir. 
 
- Çocuklar havuz ve denizde ne ka-
dar süre kalmalı? 
 
Aslında havuz ya da deniz de kalma sü-
resi belirlenmemiştir. Havuz suyunun  
ısısına ve hava şartlarına  göre havuzda 
kalma süreleri değişebilir. Kabaca yarım 
saati geçmemeli. Ve ıslak mayoların de-

nizden çıktıktan sonra hemen değiştiril-

mesi önerilir. Islak mayo ile bekleme, 
yeterli temiz olmayan suya girme veya 
su kenarında yerlere oturarak oynama, 
mikropların girişini kolaylaştırır. 
 
- Havuz veya denizde onları ne tür 
sağlık sorunları bekliyor? 
 
Mantar  enfeksiyonları, idrar yolu enfek-
siyonları, gastroenteritler, kulak enfeksi-
yonları, havuzlarda hepatit A riski çocuk-
larımızı bekleyen sorunlardır.  İdrar yolu 

enfeksiyonları  kız çocuklarda daha sık 
görülür. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar 
yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın 
ağrısı, ateş veya kusma gibi belirtilerle 
ortaya çıkabilir. Bazen bunların birçoğu 
birlikte olur. Erken tanı ve tedavi, ilerde 
oluşabilecek daha ciddi ve kalıcı rahatsız-
lıkları önleyecektir. Antibiyotiklerle tedavi 
edilir.  
Mantar, bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Islak 
mayo buna zemin hazırlar. Genel kullanı-
ma açık, yeterince temizlenmeyen havuz 
kenarı, banyo, tuvalet gibi ortamlardan, 
hastaların kullandığı terlik, havlu gibi 
eşyaları kullanmakla bulaşabilir.  
Gastroenetritler özellikle kirli havuz ve 
deniz sularının yutulması ile oluşabilir. 
Havuz temizliğinin hijyenik standartlara 
göre sağlanması ve düzenli olarak havuz 
suyunun mikrobiolojik tahlillerinin yapılıp 
test edilmesi gerekmektedir. 
 

Dr.Banu Küçükkırım 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi  

Pediatri 
bkucukkirim@acibadem.com.tr  
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B 
ahar geldi! Nihayet pencere-

lerimizi açtığımızda cıvıldayan 
kuşların seslerini ve çiçeklerin 

mis kokularını içimize çekebiliyor, 
evlerimizi uzun süre havalandırabili-

yoruz. Evlerimizde, eşyalarımızda 

bahar temizliği yapıyor, kışın       
kullandığımız giysileri kaldırıyor,    

bazılarını ihtiyacı olan kişilerle      
paylaşıyor, dolaplarımızı hafifleti-

yor, anlayacağınız bir nevi detoks 
yapıyoruz.  

Belki bu arada kış boyunca yorduğu-

muz bedenlerimizin de hafiflemeye 
ihtiyacı vardır.  

Baharla birlikte tıpkı evimizde biriken 
tozlar gibi vücudumuzda da      

biriken toksinleri atmak için  bazı 

günler sıvı besinler ve bol bol çiğ 
meyve sebze tüketerek bunu yapıyo-

ruz. Ama en önemlisi zihnimiz ve 
duygusal detoksa olan ihtiyacımız. 

Biriktirdiğimiz öfkelerimiz, kızgınlıkla-
rımız, bağışlayamadığımız ilişkiler, 

kırılan kalpler vs.   

Bizi hayata bağlayan ilişkilerde;      
eşimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, 

iş arkadaşlarımız ve komşularımızla 

olan diyaloglarımızı belirleyen ruh 

hallerimiz. 
 

En önemlisi ise bu dünyaya gelme 
amacımız olan “mutlu” olmayı unut-

mamız. Eğer biz mutluysak çevremiz-

deki herkes mutlu, eğer biz üzgün 
veya mutsuzsak çevremizdeki herkes 

mutsuz. İçimizde hangi duyguyu   
barındırıyorsak dışarıya da onu    

yansıtıyoruz. Bedenlerimizin de       

aurası var. Nasıl evlerimizi  boya-
badana yaptırıyor ve temizliyorsak, 

zihnimizin de arınmaya ve yeni bakış 
açıları keşfetmeye ihtiyacı var.   

 

Baharla birlikte artık doğa bizi      
çağırıyor. Kışın biriktirdiğimiz       

toksinleri atmak için açık havada 
yürüyerek yapılan meditasyon    

keyifli bir yöntem. Sabah güne uyan-
dığınızda yataktan hiç kalkmadan bir 

iki dakika gerinip esneyip, aynaya 

bakıp başkalarından duymak istediği-
niz sözcükleri önce siz  söyleyin    

kendinize. Yaptığınız her şeyde önce 
kendinizi takdir edin, sonra ilişki-

de bulunduğunuz tüm dostlarınızı.   

Ve en önemlisi her gün bol bol 

şükredin.   
Enerjimizi hep dışarıya akıtıyoruz 

ama biz ne istiyoruz? Kendimizle ilgi-
lenmediğimiz için zaman zaman öfke 

patlamaları yaşıyoruz, toleransımız 

azalıyor. Bakış açımızı değiştirebile-
cek bir zihin yapısını hazırlarsak hem 

biz hem de ilişkide bulunduğumuz 
herkes olumlu etkilenir. Mevla-

na’nın dediği gibi “gördüğümüz her 
şey bizim aynamız bizim yansıma-

mız”.  İçimizde ne varsa, o gün nasıl 

uyanmışsak güne, gün de öyle yanıt 
veriyor bize. Şimdi tüm güç sizde.  

 
İlişkilerinizin nasıl olmasını istiyorsu-

nuz? Her yeni güne başladığınızda 

önce kendinize gülümseyin, gülümse-
yin ki evde eşiniz, çocuğunuz,    

asansöre bindiğinizde karşılaştığınız 
komşunuz,  işe gittiğinizde iş arkada-

şınız,  ortağınız, patronunuz da size 
gülümsesin. Siz değişin ki gördüğü-

nüz dünya da değişsin!!! Tüm evren 

size gülümsesin!!! Namaste 
Nevra Kutur Uyar  

Yoga Eğitmeni Nefes Terapisti ve Yaşam 
Koçu 

Bedenlerimize Bahar 
 Temizliği 

“Nasıl evlerimizi boya   
badana yaptırıyor ve    
temizliyorsak, zihnimizin 
de arınmaya ve yeni  
bakış açıları keşfetmeye 
ihtiyacı var.    
Siz değişin ki           
gördüğünüz dünya da 
değişsin! Tüm evren   
size gülümsesin!” 
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B 
iraz kararlılık, bolca sabır 
ve cesaretle ilk olarak 
kendine yeni bir hayat 

seçen Mert Çuhadaroğlu ilk 
kitabı “Hayatını Seç” den sonra 
şimdi de ikinci kitabı “Hayatını 
Değiştir” ile bizlere   değişimle-
rimizi gerçekleştirirken yol göste-
riyor.  
1972 İstanbul doğumlu yazar ve 
yaşam koçu Mert Çuhadaroğlu    
Avusturya Lisesi ve Marmara      
Üniversitesi Almanca İşletme      
mezunu olup 13 yıl  bankacılık 
yaptıktan sonra hayatını kendi 
seçtiği biçimde değiştirmiştir.  
 
Henüz hayattayken hiçbir şey 
için geç değildir diyerek yola 
çıkan ve her an değişen bir dün-
yada, şartlar da tam istediğimiz 
gibi değilken bile değişim için 
harekete geçmemizi salık ve-
ren Mert Çuhadaroğlu     25 Ma-
yıs Pazar günü saat 11.00’de 
bizlerle olacak. 
 
Değişimin bir süreç olduğunu 
kabul ederek başlamamız gerek-
tiğini, belli bir zaman alabileceği-
ni, ancak her gün ufak adımlarla 
da olsa         ilerlememiz gerekti-
ğini vurgulayan yaşam koçu, 
kendi içimizdeki      potansiyele 
inanmamız gerektiğini belirtiyor.  
Geçmişi kurcalamak yerine önü-
müze bakmamızın önemine deği-
nen Çuhadaroğlu, hayatı bir    

yapılacaklar listesi gibi görmek 
yerine gerçekten istediklerimizin 
peşinden de gidebileceğimizi  
söylüyor.  
 
Kariyer ve ilişkiler üzerine çalışan 
yaşam koçu hem istediğimiz       
hayatları seçmemize ışık tutacak 
tüyolar vermek hem de soruları-
mızı yanıtlamak için bizlerle ola-
cak.  
 
Son dönemlerde kişisel gelişim     
alanında hayli ilgi uyandıran Hu-
man Design Sistemi de Özge 
Çuhadaroğlu tarafından bizlere 
tanıtılacak.  
 
1974 doğumlu Avusturya Lisesi 
ve Almanca İşletme mezunu 2 
çocuk annesi Çuhadaroğlu bizlere 
aslında kim olduğumuzu,  
Motivasyon kaynaklarımızı ve  
içsel potansiyelimizi artırmanın 
yollarını bu sistem   üzerinden 
anlatacak.  
 
Kişisel özelliklerimiz, arzu ettiği-
miz kariyer, sosyal alanlardaki 
motivasyonlarımız ve hayatımız-
daki kişilerle olan ilişkilerimizi 
daha iyi alanlara taşımak için  
Human Design’dan nasıl faydala-
nabileceğimizi anlamak için 17 
yıllık hayat ortaklığını, başarılı 
kariyerleri ve güzel kızlarıyla bü-
tünleyen Çuhadaroğlu çiftini me-
rakla bekliyoruz. 

Hayatımızı Nasıl  

Değiştirebiliriz? 

Yaşam Koçu Mert Çuhadaroğlu “25 Mayıs    
Pazar günü saat 11.00’de” KentPlus’ta bizlerle 
olacak!  
Bu semineri kaçırmamanızı umuyoruz... 

Aylin Gür 
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A 
nneleri onurlandırmak 

amacıyla dünyanın farklı 
ülkelerinde farklı tarihler-

de kutlanan Anneler Günü 1955 
yılından beri ülkemizde   Mayıs 

ayının ikinci Pazar günü kutlan-

maktadır. Kökenini Antik Yu-
nan’dan alan Anneler Günü ilk 

kez Amerika’da 1908 yılında    
kutlanmıştır. 

Bizi dünyaya getiren annelerimize 
şükranlarımızı sunmanın bir vesi-

lesi olan bu gün benim kendi kişi-

sel tarihimde 2006 yılında farklı 
bir anlam kazandı.  

İlk Anneler Günü’mü kutladığım 

2006 Mayıs’ında oğlum henüz bir 
aylıktı ve ben coşkulu bir anne 

olarak ilk defa sevgili annemden 
rol çalmıştım.  

 

Bu Anneler Günü’nde sizleri    
bilmem ama ben çocuklarımla 

annemin varlığının, hala yanımda 
oluşunun keyfini sürmek üzere 

sabah erkenden yollara dökülmüş 
olacağım.  

Tüm annelerin bu özel gününü 

sevgiyle kutluyorum. 

 

1  Mayıs 1886’da 8 saatlik iş    

günü için greve giden 80,000 
Amerikalı işçi 19. yüzyılın     

başından beri süregelen ağır iş     
koşulları ile her fırsatta düşürülen 

ücretleri protesto amacı taşıyorlardı. 

Tırmanan olaylar neticesinde 3     
Mayıs’ta Chicago’da işçilerin üzerine 

çoluk çocuk demeden ateş açıldı, dört 
işçi lideri idam edildi.  

Amerikan İşçi Federasyonu tarafından 
1888 Aralık ayında 8 saatlik günlük 

çalışma süresi kabul edilene kadar 

her yıl 1 Mayıs’ta gösteri kararı alındı. 
Paralel olarak aynı zamanlarda Fransa 

ve Belçika işçi federasyonları da        

8 saatlik çalışma süresi için grev    

kararı almıştı.  
1889 yılında 2. Enternasyonel sırasın-

da 1 Mayıs uluslararası işçi sınıfının 
birlik ve dayanışma günü olarak kabul 

edildi. 1890’dan itibaren tüm ülkeler-

de 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak     
kutlanmaktadır ve resmi tatil olarak 

kabul edilir.  
 

Ülkemizde ilk olarak 1906’da kutlanan 
İşçi Bayramı, 1925 yılında çıkarılan bir 

kararla Bahar Bayramı olarak        

adlandırıldı.  
Ancak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 1 

Mayıs’ın işçilerin uluslararası birlik ve 

dayanışma günü olduğu fikri        

yaygınlaşmaya başladı.  
1967 yılında DİSK’in kuruluşundan 

sonra ilk defa 1976’da 1 Mayıs      
ülkemizde coşkuyla kutlandı.  

1977 yılında 1 Mayıs’ın kana bulan-

masından sonra 12 Eylül’e kadar    
giderek baskı altına alınmaya çalışılan 

kutlamalar, darbe ile kesintiye uğradı. 
1992 yılına kadar 1 Mayıs gerçek   

anlamda kutlanamasa da, uzunca bir 
süreden sonra ilk defa HAK-İŞ,    

TÜRK-İŞ ve DİSK meydanlara bera-

ber inerek günün gerçek anlamı olan 
dayanışmayı tüm vatandaşlarımıza     

gösterdiler.                    Aylin Gür 

H 
er yıl ülkemizin dört bir yanında spor gösterileri ve 

törenlerle kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-

ramı, Ulu Önder Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’’nı      

başlatmak amacıyla Samsun’a çıktığı tarihin anma günüdür. 

İlk olarak 1935 yılında Atatürk Günü olarak kutlanan 19   

Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 20 Haziran 1938 tarihli     

kanunla bugünkü adını almıştır.  

Cumhuriyetimizin kurucusunun geleceğimizin teminatı olarak 

gördüğü gençlere armağan edilen bu milli bayramımızı son 

yıllarda alışık olduğumuz stadyum gösterileriyle kutlayama-

sak da her geçen yıl vatandaşların caddelerde ve meydan-

larda gösterdiği katılım devamlı artmaktadır. 

Anneler Günü — 11 Mayıs Pazar 

Mayıs Ayı’nda Kutladığımız Önemli Günler 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
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Erken Kayıt İndirimimiz Devam Ediyor! 
Yaz Okulu Kayıtlarımız Başlamıştır! 
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Brisket 
 

2 kg dana döş (fazla yağlı olmayacak) 
1 su bardağı kalın kaya tuzu 

1 çorba kaşığı toz biber 

1 çorba kaşığı kimyon 
1 çorba kaşığı karabiber 

1 çorba kaşığı toz sarımsak 
1 çorba kaşığı esmer şeker 

3-4 parça meşe odunu parçası 
 

Bu yemeği mangal başında pişrirseniz sonuç çok  

daha iyi olacaktır. 
Ama mangal yapma imkanınız yoksa evde frında da   

yapabilirsiniz. 
 

Bir gün önce etimizi kaya tuzu ile tamamen tuzlayıp 

dolapta bekletin, daha sonra geri kalan bütün      
baharatları karıştırın. 

 
Ertesi gün etimizi tuzdan çıkartıp iyice yıkayıp      

kurulayın. 
Baharatlarımızı üzerine bastırarak sürün. 

Bir kaç saat baharatların çekmesini bekleyin. 

 
Bu arada fırını 160 dereceye ayarlayın eğer mangal    

yapacak isek kömürleri kor haline getirin. 
 

Baharatlanmış etimizi mangala atmadan önce altına 

meşe odun parçalarını da atın duman çıkmaya      
başlaynca eti mangala koyup kapağını kapatın. 

 
Kısık ateşte yada  fırında ise; bir tarafını 15 diğer    

tarafını da 15 dakika pişirip eti dışarı alıp folyo ile   

sarın tekrar fırına ya da mangala koyarak en az 2 
saat pişirmeye bırakın. 

2 saat sonunu da hamur gibi dağılan is kokulu ve   
baharatlı nefis bir etiniz olacak. 

Patlıcan Söğürmeli 
Kuzu 
 

800 gr kuzu döş 

200 gr kuyruk yağı 
1 tatlı kaşığı tuz 

3 adet bostan patlıcan 

1 fincan kadar süzme yoğurt 
1 diş sarımsak 

 
Patlıcanları direkt olarak ocağın üzerinde közleyin. İyice    

yumuşayınca kabuklarını soyup süzme yoğurt ile karıştırın. 

İçine havanda iyice ezilmiş sarımsakları da ilave ettikten   
sonra bir tabağın altına patlıcanımızı yayın. 

Kuzu döş ve kuyruk yağını zırh ya da bıçak yardımıyla     
mümkün olduğunca küçültün ve ocağın üzerinde sac tavayı 

kızdırın. Eti tavanın üzerinde ince bir katman olacak şekilde 
yayın sulanmaya başlamadan bir kaç kere çevirip ocaktan 

alın ve patlıcanın üzerine yayın.  

Biraz daha ocakta ya da fırında   tabak ile ısıtıp üzerine    
kıyılmış maydanoz serpin sonra servis edin. 

Hamburger köftesi 
1 kg dana döşten bir 

kere çekilmiş kıyma 
(biraz yağlı olabilir) 

5-6 dilim füme et  
1 çorba kaşığı deniz 

tuzu 
1 paket karbonat  

100 gr et suyu 

 
Eğer mümkünse    

kasabınızdan rica edin 
bütün malzemeyi   

birlikte kıyma makinesinden geçirsin. 

Köfteyi çok değil birkaç kere yoğurup bir gün dinlendirip 150 
gr’lık toplar hazılayın. Ya bir kalıp icinde ya da elinizle şekil 

vererek hamburger köftelerini hazırlayın. Izgaraya atmadan 
önce elinizle ortasını delerek içinin tam pişmesini sağlayın. 

Merak etmeyin o delik pişerken kapanacaktır. 

Özgür Şef’ten Özel Tarifler 
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Tekno Haber 
 

H 
erkese merhabalar. Bültenimi-
zin bu sayısında seçtiğim uy-
gulamanın ismi “Yandex Na-

vigasyon”.  
Bu uygulama ile kullanıcıların ücretsiz 
sesli navigasyon arayışının sona erdiğini 
söyleyebilirim.  
Uygulama Ipad, Iphone, Android ve 

Windows Phone cihazlarınızla uyum-
ludur.  
Uygulamada size sesli ve görüntülü 
olarak yön tarifi veriyor. Hepsinden 
önemlisi bunu yaparken anlık trafik 
durumunu dikkate alıyor ve size trafik 
durumuna göre alternatif yollar çiziyor. 
Trafik yoğunluğu rotanız üzerinde ve 
tüm haritada kırmızı, sarı ve yeşil renk-
lerle temsil ediliyor. Kırmızı renk trafiğin 
yoğun, sarı renk az yoğun, yeşil renk 
ise açık olduğu yerleri gösteriyor.  
 

 
Trafiğin genel olarak ne kadar yoğun 
olduğunu sağ üst köşede bir trafik lam-
bası şeklinde görebiliyorsunuz.  
Arama bölümünde alternatif yolları size 
bildirirken trafik durumuna göre yol 
süresini de bildiriyor. Arama bölümünde 
gideceğiniz noktayı bulup yola koyuldu-
ğunuzda ekranın üst tarafında bir doğ-
ru üzerinde yolun ne kadarını bitirdiği-
nizi ve kalan yolun trafik yoğunluğunu 

renklerle bildiriyor. Trafikte yazarak 
arama yapmak zor olabileceği için sesli 
arama olanağı da sunuluyor. Haritalar 
otomatik olarak güncellendiği için hari-
ta güncelleme için ayrıca uğraşmaya 
gerek kalmıyor. Sonuç olarak Yandex 
Navigasyon hergün trafikle uğraştığı-
mız İstanbulda bizi bir nebze rahatlata-
cak bir uygulama olarak karşımıza çıkı-
yor. Yeni bir teknoloji haberinde görüş-
mek üzere hoşçakalın.     

Mehmet Orhun 

Kitap Kulübümüz ve 
Bu Ay Ne Okuduk!  
 

Neden Kitap Kulübü Kurduk? 

 

Ş ubat ayının ikinci yarısından iti-
baren faaliyete geçirdiğimiz kitap 

kulübümüzle birlikte 10. kitabı-
mızı okuyarak Nisan ayını bitirip Ma-

yıs’a girdik.  

 
Her Perşembe 10.30’dan itibaren baş-

layan haftalık buluşmalarımız sayesin-
de her hafta bir kitap okuduk ve tar-

tıştık.  
Genelde kitap kulüplerinin ayda bir ya 

da iki haftada bir toplandıkları düşü-

nülürse bizim sıklık açısından benzer-
lerimizi aştığımızı söyleyebiliriz.  

 
Geride bıraktığımız haftalar boyunca 

keyifli sohbetlerle hem okuduğumuz 

kitapların üzerine düşündük, hem de 
yeni şeyler öğrendik. Ama kanımca 

en önemlisi ortak zevkler üzerinden 
daha önce biraraya gelmemiş komşu-

larımızı bir masa etrafında topladık ve 
yepyeni arkadaşlıklar kurduk.  

 

Ayşe Kulin’in Köprü isimli romanıyla 
başladığımız kitap kulübümüzün haf-

talık toplantılarına tüm kitapseverleri 
bekliyoruz. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Katharina Blum’un Çiğnenen 
Onuru 

1972 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 

ünlü Alman yazar Heinrich Böll’ün 

unutulmaz eserlerinden Katharina 

Blum’un Çiğnenen Onuru’nda medya-

nın haber oluşturma özgürlüğü ile 

bireyin özel hayatının çatışması anla-

tılır.  

Almanya’da 1970’li yıllarda yaşanan 

Baader-Meinhof Çetesi’nin yarattığı 

olaylardan yola çıkılarak yazılan ro-

manda polis, yargı ve basının evren-

sel bir eleştirisi sunulmaktadır.  

Yargının çarpıklıkları ile medyanın 

ülkemizde de sıkça gözlemlenen çir-

kinliklerinin sonucunda Blum’un başı-

na gelenler yazarın son derece mesa-

feli, neredeyse raporumsu diliyle an-

latılır.  

Her ne kadar romanın kahramanı Kat-

harina Blum’un polis tarafından aranı-

lan bir anarşistle bir gece geçirmiş 

olmaktan öte kanıtlanabilir bir suçu 

yoksa da, Blum, herkesin işini yapar 

gibi göründüğü gaddar bir sistemin 

kurbanı olur. 

Eserin amacı dönemin Almanyasını ve 

medyasını eleştirmektir. Böll, 1970’li 

yıllarda Almanya’da yaşanan şiddet 
olaylarına ilişkin sığlıklara tepki olarak 

kaleme aldığı romanında sansasyonel 
gazeteciliğin neden olabileceği yıkım-

ları Blum üzerinden örneklemektedir.  
Uzunlukları değişen 58 bölümden 

oluşan roman bir kadının yaşamının 

nasıl bir günde altüst olduğunu gözler 
önüne sermektedir.  

 
Özel yaşam karşısında medyanın so-

rumluluğu temasının güncelliğini yitir-

memiş olması açısından, roman yazılı-
şından 40 yıl sonra bizim ülkemiz ko-

şullarında bile önemini korumaktadır.  
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Okuyun! 

“George Orwell – 1984” 
 

Aranızda henüz okumayanlar varsa bu ay 
sizlere George Orwell’in kült romanı “Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört” ü tanıtmak 
istiyorum.  
Geçtiğimiz ay sizlere tanıttığım Zülfü 
Livaneli’nin “Son Ada” adlı romanında 
tarif ettiği ütopyanın yerini bu sefer   
distopya almakta.  
Orwell’in bu çok bilinen alegorik romanı 
distopik bir dünyada geçmektedir. 1947-
1948 yılları arasında George Orwell’in 
veremle boğuşurken yazdığı roman   
distopik bir dünyada totaliter bir merkezi 
partinin halkı baskı, propaganda ve beyin 
yıkamayla yönetmesini anlatır.  
Bireyselliğin yok edildiği, zihinlerin kont-
rol edildiği ve insanların makineleştirildiği 

totaliter bir dünyada geçen roman hem 
günümüz hem de gelecek için bir uyarı 
çığlığı olması gibi benzersiz yönleriyle 
yazıldığı günden bugüne önemini      
yitirmemiş ve her daim güncelliğini    
korumuştur.  
 
Partinin herkesi dinlediği, gözlediği ve 
korkunç bir propaganda makinesi ile 

insanları yeniden programladığı dünyada 
tarih sürekli yeniden yazılmaktadır.    
Düşünce suçu en ağır suç olarak       
görülmekte, en özel insani duygular bile 
özenle yok edilmektedir. Herkesin     
birbirinden şüphelenerek korku içinde 
yaşadığı, yaşamsal zevklerin hiçbirine 
izin verilmeyen, sadece partiye bağlı 
olanların barınabildiği totaliter devlet 
modeli George Orwell’in kitabını yazdığı 
1948’den sadece adını aldığı 1984’e   
kadar değil, günümüze kadar kanımca 
güncelliğini korumaktadır. 

Gezin! 
“Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi” 

Değerli KentPluslılar acaba yanıbaşınızda 

ülkemizin sayılı botanik bahçelerinden 

birinin sizler tarafından keşfedilmeyi    

beklediğini biliyor musunuz? Nezahat 

Gökyiğit Botanik Bahçesi baharın en 

güzel renkleriyle ve sayısız bitki çeşitleriy-

le sizlerin ziyaretini bekliyor. Belki sadece 

yürüyüş, belki de çocuklarınızla bir Pazar 

sabahı piknik yapmak için sizleri bekleyen  

bu harika bir parkı kısaca tanıtmak     

istiyorum.  

1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından 

ilk olarak eşi Nezahat Gökyiğit adına bir 

hatıra parkı   oluşturmak için kurulmuş ve 

32 hektarlık alan üzerine kurulmuş olan 

hatıra parkı 2002 yılında ziyarete açılmış 

ve 2003 yılında Nezahat Gökyiğit Botanik 

Bahçesi adıyla bugünkü halini almıştır. 

Ataşehir Bulvarı (eski) üzerinden giriş 

yapılan botanik bahçesi sadece gezmek 

için değil çeşitli kurslara katılmak, piknik 

yapmak ve hatta açık havada düğün   

fotoğrafı çektirmek için bile ziyaretçiler 

tarafından tercih edilmektedir.  

Çocuklarla keyifli vakit geçirmenin yanı 

sıra doğayla başbaşa kalmak için de   

yanıbaşımızdaki bu güzel botanik       

bahçesine gidin derim.  

Giriş ücretsiz olup isteyenler bağış      

yapabilir.  

Hazırlayan: Aylin Gür 
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10 Mayıs Cumartesi Anneler Günü Partisi 
 

Sevgili KentPlus 3352 Ada sakinleri, 
 

10 Mayıs Cumartesi günü siz sevgili komşularımızla birlikte Anneler Günü’nü 
kutlamak amacıyla 2014’ün ilk açıkhava etkinliğini düzenliyoruz.  

Öğle saatlerinden itibaren (13.00 – 17.00) bir yandan müzik ve baharın, bir     
yandan da kebapların ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak ama en önemlisi     

Anneler Günü’nü kutlamak üzere sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.  
 

Eğlenceli bir gün geçirmek isteyen tüm komşularımızı aramızda görmek dileğiyle, 
 

Sevgiler, 
 

KentPlus 3352 Ada Yönetimi 

 

Mutlu bir evin tarifi sizce nedir?  
Bana göre mutlu bir ev insanın ferahlık 

duygusunu yoğun hissedebileceği,     

sahibini yansıtan ve yıllar içinde         
biriktirilmiş gereksiz yüklerin mümkünse 

hiç bulunmadığı bir ev demektir.  
 

Evleri hafifletmeye başlamanın en ideal 
zamanı bahardır, o nedenledir ki Mayıs 

benim için biraz da bahar temizliği     

demektir.  
Baharın renklerini evlerimize ve gardı-

roplarımıza taşımadan önce elbette eski-
lerle vedalaşıp yer açmak gerekli.  

İlhamını bahardan alan bir renk paletiyle 

evlere neşe saçmanın şimdi tam zamanı!  
Natürel renklerden oluşan bir temel en 

kolay başlangıcı sağlayacaktır, renkli    
aksesuarlar ile kişisel vurgularınızı da      

yansıtabilirsiniz böylelikle.  
Duvar kağıtları da evleri renklendirme-

nin kolay yollarından, üstelik tek bir     

duvara uygulamak hem basit ve düşük 
maliyetli hem de son derece çarpıcı olur.  

Koyu odalarda kullanacağınız açık renkler 
ferahlık sağlar, pastel tonlar bu gibi alan-

lar için idealdir.  

Baharı çağrıştıran oda kokuları ve 
mumlar, ya da şık vazolarda kokan taze 

çiçekler bir anda evlerinizin havasını 
değiştirir.  

Bahar Temizliği Zamanı GELDİ! 

Keten yastıklar ve masa örtüleri 

gibi bahara uygun malzemeler, 
renkli cam aksesuarlar ve     

ortadan kaldırılan halılar evleri   
bahara hazırlamanın az maliyetli 

yöntemlerinden sayılır.  

Çok sıkıldığınız dolapları renkli   
kağıtlarla kaplayabilir, sıkıldığınız 

koltukların kumaşlarını değiştirebilir 
ya da en azından renkli   kumaşlar-

dan diktireceğiniz kılıflarla havaları-

nı değiştirebilirsiniz.  
 

Siz de bahar coşkusuna bırakın 
kendinizi ve yenilenmeye başlayın. 

Enerjinizin hızla arttığını görünce 

de sakın şaşırmayın. 
 

Aylin Gür 


