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Çocuklarımıza Özel Ay
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KentPlus’ta Dünya
Kadınlar Günü Çok
Özel Kutlandı!

İstanbul Oyuncak
Müzesi ve Yeni
Oyuncağı
“Şarlo Bebek”

Nisan ayı
KentPlus’lılar için
Hangi Sürpriz
Etkinliklerle Dolu?

Değerli KentPlus 3352 Ada
sakinleri,
Baharın kendisini iyiden iyiye hissettirmekte olduğu şu
günlerde hepinizin de tıpkı bizler gibi dışarı çıkmak ve
doğanın bir kez daha en güzel renkleriyle uyanışına tanık
olmak istediğinizi tahmin ediyoruz.
Nisan ayıyla birlikte canlanan doğa hepimizi yavaşça o
bilindik enerjisiyle sarmaya başlar. Uzayan günler,
kendilerini parklara ve bahçelere atan çocuklar, günlük
sohbetler için sokaklara dökülen emekliler, pusetleriyle
gezen taze anneler, elele aşıklar ve daha niceleri kendilerince baharı kucaklar.
Bizler de baharın gelişiyle birlikte sitemizin keyfini daha bir
sürmeye başlarız.
Bisikletler yavaş yavaş ortalığa saçılmaya başlar, parktan
yükselen sesler artar, çocukların kahkahaları ve bağırışlarına
onlara seslenen anneler ve ağlayan bebekler işte tam da bu
zamanlar eklenir. Futbol oynayan çocuklara babalar da
katılır, pergola altında sohbetler koyulaşır ve güneş bizi
usulca ısıtmaya başlar; anlarız ki KentPlus’da yaşam artık
daha bir dışarıda akacaktır.
Ancak Nisan ayının sevgili çocuklarımız ve bizler için
bambaşka bir önemi daha vardır:
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı
olan 23 Nisan Çocuk Bayramı kanımca Nisan ayının en
özellikli günüdür.
Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka bir ulusal
bayram olmayışı bu günü global anlamda da farklı ve
ayrıcalıklı kılar. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan
çocuklarımıza lütfen bu özel bayramın neden kendilerine
armağan edildiğini anlatalım, unutturmayalım. Bu vesileyle Ulu Önder Atatürk’e bir kez daha teşekkürü borç biliriz.

Siz sevgili komşularımız dileriz Nisan ayının ve genel
anlamıyla bu baharın tadını her zamankinden daha çok ve
bizlerle çıkartırsınız.
Son zamanlarda var gücümüzle faaliyete
geçirmeye
çalıştığımız kurslar ve etkinliklerle siz değerli komşularımızı
eskisinden de çok birlikte görmeyi amaçlıyoruz.
İçten saygılarımızla,
KentPlus 3352 Ada Yönetimi

Nisan Ayında Devam Eden Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

11-13
Pilates

11-13
Pilates

11-13
Pilates

11-13
Pilates

09-12
İngilizce
(ücretsiz)

10-11 Yoga
(ücretsiz)

10:30-12 Kitap Kulübü
(ücretsiz)

13:00 Zumba

11-12 Nefes
(ücretsiz)

17-19 Pilates

14-15:30 Çocuklara İngilizce
Etkinlikler
(ücretsiz)

14-16 Briç

14-16 Briç

18-20 Gitar
(ücretsiz)
19-21
Pilates

19-21
Pilates

19-21
Pilates

18-20
Bağlama
(ücretsiz)

14:00 Tenis
(ücretsiz)

19-21
Pilates

18-20
Perküsyon
(ücretsiz)
20-22 Briç

Kentplus 3352 Ada Site Yönetimi adına Yayına Hazırlayanlar: Sinem Ergun, Aylin Gür
Katkıda Bulunanlar: Serap Gökpınar, Barış Gökpınar, Mehmet Orhun

20:30 Zumba

Pazar

11-13 Briç

20-22 Briç
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Çocuklara İngilizce
Etkinlikler
Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Sumru Akcan sitemizde
bulunan 5-6 yaş çocuk grubu için
ücretsiz İngilizce etkinlikler
hazırlamaktadır.
Bu etkinlikler 5 Nisan 2014,
Cumartesi günü saat 14:0017:30 arası başlayacak ve her
Cumartesi
aynı
saatte gerçekleşecektir.

Sitemizde Her
Cumartesi Organik
Pazar Kuruluyor!
8 Mart’tan itibaren sitemizde her cumartesi kurulmaya başlayan organik
pazar Mart ayının hoş gelişmelerinden biri oldu.
Feriköy ve Kartal’da kurulan organik pazara vakitsizlikten, yoldan veya
buna benzer sebeplerden dolayı gidemeyen site sakinlerimiz için
organik pazar artık ikinci etap pergolaaltında her cumartesi sabahtan
itibaren hizmet vermekte.
Gelen talepler doğrultusunda getirilen
ürün çeşitlerinin de farklılaştırılması
mümkün olabilmektedir.

Zumba Dersleri
Başlıyor!
Yaz yaklaşırken formunuzu korumak
ve sağlıklı spor yapmak üzere Zumba
ve Dans derslerine davetlisiniz.
Ersoy Hoca eşliğinde; her Cuma saat
13:00 ve her Cumartesi saat 20:30
da yapılacak derslerin aylık ücreti
110 TL dir.

Gitar, Bağlama,
Dersleri

Çocuklarımıza Ücretsiz Tenis Dersi
Sitemizde, Alper Hoca tarafından çocuklarımıza Nisan ayı boyunca her
Cumartesi saat 14:00-16:00 arasında ücretsiz tenis dersleri
verilecektir.

Ataşehir Belediyesi’nin değerli
katkılarıyla sitemizde başlayan gitar,
bağlama dersleri devam etmektedir.
Salı akşamüstü 18-20 arasında Gitar
dersleri ve Perşembe 18-20 arasında
Bağlama derslerine katılmayı arzu
edersiniz yönetimle irtibat kurunuz.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde neler yaptık?
8 Mart Cumartesi As Plus Cafe’de
gerçekleştirdiğimiz Dünya Kadınlar
Günü etkinliğinde değerli
konuklarımız bizleri, toplumsal
konularda ve sosyal sorumluluk
projeleri hakkında bilgilendirdiler.

A

taşehir Emniyet Müdürlüğü’nden
toplum destek polisi Vildan
Memeoğlu bizleri şiddet gören
kadınların şikayet takiplerinin işleyişi ve
verilen destekle ilgili bilgilendirdi.
Son yıllarda giderek artan kadına şiddet
konusunu birinci elden deneyimleyen
memurların kişisel deneyimlerini paylaştığı
sohbet sayesinde ezber bozan polis tipi ve
yaklaşımıyla tanıştık.

K

adın hakları, kadına şiddet, gurbette
yabancılaşan kadın, anne
olarak kadın ve kadına taciz gibi
alanlarda faaliyet
gösteren “Hayata
Dokun Derneği” Başkanı Evrim Gözener bize başkanı olduğu dernek ve faaliyet
alanlarını tanıtıcı bir sunum yaptı.
2010 yılından beri aktif olarak kadına ve
dolayısıyla hayata dokunan derneği
ilerleyen zamanlarda basında daha sık
göreceğimize inanıyoruz.
Üniversitelerle de ortaklaşa projelere imza
atan “Hayata Dokun Derneği” tutuklu
kadınlar ve onların tutuksuz tutuklu
çocuklarıyla son derece etkili çalışmalar
yapıyor.
Detaylı bilgi için: www.hayatadokun.org

G

ünün
sonunda
değerli
komşumuz Dr. Özlem Biçer
de biz kadınları hayli merak
ettiğimiz, kimi zaman sormaktan
çekindiğimiz kişisel bakım ve güzellikle
ilgili konularda keyifli sohbetiyle
aydınlattı.
Saç dökülmesinin çeşitleri, şampuan
kullanmanın incelikleri, saç ekiminde
başarının artırılması ile saç bakımında
dikkat etmemiz gereken noktalara dair
bizi
bilgilendirdi.
Bilhassa
Türk
kadınları arasında yaygın olan şaçı her

D

ünyaya vaktinden önce gözlerini açan minik savaşçıların ellerinden tutmayı, onlara ve ailelerine destek olmayı kuruluş amacı
olarak seçmiş “El Bebek Gül Bebek”
Derneği adına da Yönetim Kurulu Üyesi
Aylin Gür tanıtıcı bir konuşma yaptı.
Zamanında doğan bebekler kadar,
erkenden aramıza katılan bebeklere da
eşit yaşama şansı verilmesi için seslerini duyurmaya çalışan dernek 2007’den
beri faaliyet göstermekte olup EFCNI
(European Foundation for the Care of
Newborn Infants) üyesi olması
sebebiyle WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’
nce de tanınmaktadır.

yıkanmada şampuanlanmasının verdiği
zararlara değinen konuğumuz, saç
kreminin de sadece saç uçlarına
uygulanmasının gerekliliğinden bahsetti.
Saçın boyanmasının saçın yıpranmasına neden olacağı ancak dökülme
üzerinde korkulacak kadar artış
yaratmayacağını da sunum esnasında
öğrendik.
Son günlerde kullanımı sıklaşan PRP,
botoks ve lazer epilasyon gibi yöntemlere de değinen değerli doktorumuz,

Erken doğanların taburculuk sonrası
gerekli takipleri, evde eğitimleri,
ailelere psikolojik destek sağlanması
gibi konuları öncelik olarak belirlemiş
dernek geçen yıl 17 Kasım Dünya
Prematüreler Günü’nde Boğaziçi
Köprüsü’nün aydınlatılması, “Küçük
Doğdum ama Hikayem Büyük”
Öykü Yarışması gibi faaliyetlerle
basında yer almıştır.
Mayıs ayında Anneler Günü’nden bir
hafta önce kutlanan Erken Anneler
Günü (Premothers Day)
de
derneğin toplumu bilinçlendirmek için
özellikle sesini duyurmaya çalıştığı
günlerden biridir. Detaylı bilgi için:
www.elbebekgulbebek.org

yanlış bilinen yaygın inanışları düzeltmemize de yardımcı oldu.
Botoks uygulamalarına güvenilirliğine
dair
endişelerin
giderilmesinden
uygulamalara
kaç
yaşında
başlanmasına, PRP nasıl uygulanıra
kadar kadınlar kadar erkeklere de
ilginç gelen konularda uzun uzun söyleştik. Dr. Özlem Biçer’e ve diğer
konuşmacılara teşekkür ediyoruz.

Haber: Aylin Gür
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Ataşehir Belediye’sinin Sitemizi Ziyareti

M

art ayında Ataşehir Belediyesi
Başkan Yardımcısı Sayın
Hüseyin Hışman ve beraberindeki 4 kişilik ekibin sitemizi ziyareti geçen
ayın bizleri memnun eden gelişmelerinden
oldu.
Site yaşantımızın kalitesini düşüren,
yolların bozulmasına yol açan, ve her
şeyden önce çocuklarımızın ve bizlerin
güvenliğini etkileyen hafriyat kamyonlarının sitemizin önünden geçişleriyle ilgili
rahatsızlıklarımızı kendilerine ilettik.
Geçen yılda siteyi toza boğan hafriyatla
ilgili sıkıntılarımız da yine aynı ziyaret
sırasında kendilerine aktarıldı.
KentPlus 3352 Ada yönetimiyle ortak
gerçekleştirdikleri çevre projelerine
istinaden Yönetim Kurulu Başkanımız
Yasemin Çuhadar’a da bu ziyaret
esnasında teşekkür belgesi veren Sayın
Hışman sitemizle ortak çalışmalar
konusunda hazır olduğunu belirtti.

Cam Boncuk Kursu Başlıyor!
Kurs Günleri
(Nisan 11-12 / 18-19 / 25-26) (Mayıs 16-17 / 23-24)
(Haziran 6-7)

Saatler

10:00-12:00 /12:30 – 14:30 / 15:00-17:00
Dersler kişi başı haftada 2 saatten, aylık 8 saat olarak gerçekleşecektir.
Tüm sarf malzemeleri hocamıza ait olmak üzere sitemize özel
kişi başı 75 TL’dir.
Derslere yetişkin ve çocuk (11 yaş ve üstü) isteyen
herkes katılabilir.
Kurs İçeriği: İlk etapta değişik cam boncuk modelleri
ve nazar boncuğu ile başlayıp, kursiyerin becerisine
göre cam biblo örnekleriyle devam ediliyor.
Bu Kursun Faydaları Nelerdir?
Öncelikle geleneksel el sanatlarından olan cam boncuk
çalışmasını birebir yapmanın verdiği zevki yaşıyoruz. Bu
çalışma yaratıcılıklarımıza katkıda bulunuyor. Kendi el
becerilerimizle ve tasarım yaparak aynı üründe nasıl
farklılıklar yaratabileceğimizi öğreniyoruz. En önemlisi de
yoğun hayat koşuşturması içinde bambaşka bir etkinlik
yaşayarak unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz.
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Özgür Şef’ten Özel Tarifler
1 adet küçük parçalara ayrılmış kuzu kol

Klasik mantar soslu
bonfile

1 adet soğan

200 gr bonfile

3 adet biber

10-15 adet mantar (değişik mantarları karıştırabilirseniz güzel olur)

Buğdaylı mevsim güveci

2 diş sarımsak
Mevsim sebzeleri

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası

1 fincan krema

1 fincan sıvıyağ

2 diş sarımsak

1 fincan süt

tuz karabiber

Bütün sebzeleri iri iri doğrayın, buğdayı ayrı bir yerde ıslatın
ve diğer bütün malzemeleri bir kapta kıyma yoğurur gibi
yoğurun. Üzerini kapatarak dolapta bir gün bekletin. Ertesi
gün buğdayla birlikte karıştırıp toprak kap yada döküm tencereye koyarak üzerine 2 su bardağı su ilave edip önceden
200 derece ısıtılmış fırına 1 saat, daha sonra fırını 160 dereceye düşürüp 1 saat daha pişirin. Sonra da kapattığınız fırında 1 saat bekletin. Yanında naneli süzme yoğurt ile servis
edin.

1 çay bardağı et suyu
1 dal biberiye
Bonfileyi tavada mühürleyin. Elbetteki tavayı değil eti
yağlıyorsunuz. Bırakın duman çıksın, iki tarafını da
güzelce mühürledikten sonra tavadan eti alın ve 1
adet soğanı çok ince doğrayın biraz zeytinyağı ile
soteleyip arkasından mantarları ilave edin. Mantarlar
piştikten sonra et suyunu dökün. Kızgın tavada et
suyu bir dakika içinde buharlaşacaktır. Et suyu biraz
çekince eti içine tekrar koyun. Bir kaç dakika önünü
arkasını pişirin ve kremayı ilave edip sos koyulaşana
kadar pişirmeye devam edin. Servis ederken önce eti
tabağa koyun daha sonra tavanın dibindeki sosu etin
üzerine dökün.

Sucuk köfte
1 kg dana döşten 2 kere çekilmiş kıyma
2 büyük dilim bayat köy ekmeği içi
yarım su bardağı su ya da soğuk et suyu
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
4-5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı acı toz biber
1 çay kaşığı kekik
Bütün malzemeyi yoğurup bir gün dinlendirin.
Ertesi gün köfte formunda pişirin.
Afiyet olsun
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İstanbul Oyuncak
Müzesi’ni ziyaret ettiniz mi?

G

öztepe’de tarihi bir köşkte sizi
çok değerli oyuncaklar
eşliğinde zamanda yolculuğa
çıkartacak ve uygarlık tarihini, uzayı,
Ay’a ulaşma çabasını, Sanayi Devrimi’ni
muhteşem dekoruyla size anlatacak,
dünyadaki benzerleri arasında ilk akla
gelenlerden olma özelliğiyle de çok
değerli bir müzemiz var.
İstanbul Oyuncak Müzesi!
23 Nisan 2005 yılında şair/yazar Sunay
Akın tarafından kurulan bu müzede 1700’lü
yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en
gözde örnekleri sergilenmekte.
Oyuncak Müzesi’nde gezme keyfinin yanı
sıra çocuklar için her hafta farklı etkinlikler
de düzenlenmekte. Tiyatro ve illüzyon
gösterilerinin yanında boyama, oyuncak
yapımı gibi atölye çalışmaları ve öğretici
pek çok aktivite programları bulmak mümkün. Çocuğunuz eğitmenler eşliğinde atölye
çalışmasındayken siz de benzersiz
dekoruyla hayal dünyanıza yolculuk
edebileceğiniz cafe’sinde çayınızı içebilir
isterseniz her oyuncağı detaylı incelemek
üzere köşkün tarih dolu katlarını gezebilirsiniz.
Oyuncak Müzesi’nin bu ay hem bizler hem
de dünya için büyük bir önemi daha var .
Sunay Akın geçtiğimiz günlerde Charlie
Chaplin için üretilmiş ve dünyada bir eşi
daha olmayan Şarlo bebeğini, ABD'deki
bir açık arttırmadan alıp Şarlo karakterinin doğumunun 100. Yılında Oyuncak
Müzesi'ne kazandırdı.
Charlie Chaplin'in yarattığı Şarlo ilk olarak
1914 yılında “Venedik’te çocuk otomobil
yarışları” adlı ilk filmde ortaya çıktı.
Kısa sürede ünledi ve sinema tarihinin
ölümsüzleri listesinde ilk sıraya yerleşti.
Şarlo bebeğinin öyküsü de bir hayli ilginç.
Bebek ABD’de Schoenhut fabrikasında
sanatçı için özel olarak tasarlandı ve
kendisine armağan edildi. Charlie Chaplin
çok sevdiği Şarlo oyuncağını, 1920’li yıllarda
bir hayır işi için satışa çıkarırken, Şarlo bebeği, geliri anaokulu yapımında kullanılmak
amacıyla düzenlenen açık artırmada, o
dönemde önemli bir değer olan 500 dolara,
Charlie Chaplin’in arkadaşı William Morris
tarafından satın alındı.
Anaokulu yapımından sonra kitap okuma
alışkanlığına hizmet eden Şarlo bebek,
1970’li yıllarda bir hayır kurumuna verildi.
Oyuncak için, 2013 yılı Aralık ayında
Teksas’ta bir açık artırma düzenlendi.
Ve Şarlo’nun oyuncağı, doğumunun 100.
yılında İstanbul’un Göztepe semtinde
bulunan Oyuncak Müzesi’ne gelmiş oldu.
Kaynakça: http://www.egitimajansi.com

Posta Kutunuz Neşeyle Dolsun!

F

arkında mısınız artık içlerinden
ne çıkacağını bildiğimizden posta
kutularımıza bakmaz olduk. Ya
reklam broşürü ya da fatura öyle değil
mi? Ama çocukluğumuzda mektuplar da
olurdu içinde kartpostallar da. Ah ne
güzel günlerdi, nostalji oldu artık o
kartpostallar demeyin!
Dünyada hala yüzbinlerce insan birbirine kartpostal atıyor, üstelik pul yapıştırıyor, stickerlarla süslüyor ve bir iki satır
hoş cümlelerle selam ediyorlar birbirlerine. Kim bu insanlar ve bunu hangi
yöntemle yapıyorlar diye soruyorsanız
eğer, işte cevabı: POSTCROSSING.
Ben şahsen iki yıldır postcrossing
üyesiyim ve bunu tüm dostlarıma
mutlaka tavsiye ediyorum.
Postcrossing nedir derseniz:

Birkaç yıl önce internet üzerinde
oluşturulmuş karşılıklı kartpostallaşma
sistemi diyebiliriz.
Dünyada yaklaşık 350.000 üyesi var.
Üye oluyorsunuz size rastgele verilen
adreslere kartpostal gönderiyorsunuz,
kartınıza bir de kod numarası
ekliyorsunuz.
Kartınızı alan kişi kod numarasını sisteme kaydediyor ve sizin adresiniz böylelikle birine veriliyor ve o da size bir
kartpostal gönderiyor, siz de onun kod
numarasını siteme giriyorsunuz ve ona
başka bir kişi kartpostal gönderiyor, ve
bu böylece sürüp gidiyor.
Yani karşılıklı kartpostallaşma değil tam
olarak, her seferinde siz yeni birine
gönderiyorsunuz ve bambaşka bir ülkeden biri de size kartpostal atıyor. Her
seferinde yeni birini tanımış oluyorsunuz.

müzelerinden, arkeolojik buluntularından fotoğrafların olduğu kartpostallar
geliyor. Üzerlerinde kendilerini tanıtıcı
kısa bir yazı, belki kendi dillerinden
örnek bir cümle, o günkü hava sıcaklığı
ve güzel bir pul ile hazırlanmış bir kart,
posta kutumda beni bekliyor oluyor.
Postcrossing’i Nisan ayında öneri olarak
vermemin bir başka sebebi de çocuklarımıza özel Nisan ayında bu etkinliğin
aslında onlar için ne kadar faydalı ve
eğlenceli olacağına inandığım için.
Çocuğunuz için açacağınız bir hesap ve
onun ilgi alanlarını belirleyerek ona
gelmesini sağlayacağınız özel kartlar ile
ona koleksiyon yapmayı öğretebilir bunun yanı sıra yeni ülkeler, insanlar ve
diller tanımalarına, sosyalleşmelerine ve
yeni kültürler tanımalarına olanak sağlayabilirsiniz.
E
h a y d i
b a k a l ı m !
www.postcrossing.com adresinden kolayca üye olun ve ilk kartpostalınızı hazırlamaya başlayın. Bu arada güzel
kartpostal nereden bulabilirim derseniz
yolunuz düşerse, Eminönü’ndeki Keskin
Color’da yüzlerce güzel ve uygun fiyatlı
kartpostal bulabilirsiniz, aynı şekilde
İkea’da da özgün kartpostallar satılmakta. Elbette ki önce en yakındaki
kırtasiyeye uğrayıp güzel İstanbul’umuzun manzaralarından hazırlanmış birkaç
kart edinin, laf aramızda bu kartlar
yurtdışında hem çok beğeniliyor hem
de ülkemizi tanıtmak için güzel bir fırsat
oluyor.
Sinem Ergun

Sisteme üye olurken kendinizi anlatan
bir sayfa oluşturuyorsunuz ve ilgi alanlarınızdan, sevdiğiniz konulardan bahsediyorsunuz. Bu da size kart atacak kişiye, sizle ilgili ipucu veriyor ve size seçtiği kartpostal bu konulara uygun oluyor.
Örneğin ben arkeoloji ve tarih meraklısı
olduğum için bana dünyanın çok çeşitli
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Komşu Yazar Köşesi
Bahar, ah o eski baharlar,

K

ıştan sonra dört gözle beklediğimiz
ama artık tam olarak yaşayamadığımız bahar, Nisan ile birlikte az da
olsa kapımızı çalacak ve bizi yine
evlerimizden çıkartacak.

Taylan Kümeli’den İpuçları
Harekete Geçin ve Bu Bahar Sağlıklı Yiyin..

D

aha aktif bir yaşam tarzı mutfakta sağlıklı yemekler planlamak ve hazırlamak için daha az zaman bırakır. Koşuşturma
içerisinde sağlıklı beslenmek için birkaç ipucunu aşağıda
bulabilirsiniz.
• Tüm gün boyunca seçeceğiniz gıdaları düşünün. Eğer akşam için
özel bir restoranda yemek planlıyorsanız, hafif bir kahvaltı ve öğle
yemeği yiyin.
• Tatlı, kremalı tatlılar sizi büyülüyor mu? Sadece bir tatlı sipariş edip
masanızda kaç kişi varsa o kadar kaşık isteyin.
• Her türlü sandviçe domates, marul, biber veya diğer sebzeler
ekleyerek besin değerini artırın.
• Hafif bir öğle yemeği ya da atıştırma için meyve suyu, meyve ve
yoğurttan yapılmış bir smoothie deneyin. Diyetinizden fazlasıyla besin
alın
• Patates cipsi yerine çıtır sebzeler ile dip soslar ya da düşük yağlı
salata sosları deneyebilirsiniz.
• Havuç, üzüm domates, ıspanak yaprakları ve mandalina portakal ile
salatalara renk ekleyin.
• Su yerine düşük yağlı veya yağsız süt ile hazır yulaf ezmesi hazırlayın. Kurutulmuş kızılcık ve badem ile süsleyin.
• Brokoli, ıspanak, yeşilbiber, mantar, vs gibi sebzeleri pizza malzemesi olarak kullanın.
• Ekstra beslenme ve tat için sandviçlerinize meyve/sebze ekleyin:
ananas, elma, biber, salatalık vb.

Yeşil Yaşayın!
Bahar hepimizin etrafındaki her şeyin büyüme zamanıdır ve buna
birçok meyve ve sebze dâhildir. Marul, brokoli, ıspanak, vb gibi pek
çok yeşil sebzeleri, özellikle bahar aylarında yemek daha lezzetlidir.
Yeşiller ayrıca yüksek oranda besleyicilerdir ki bu da onları sağlıklı bir
diyet için mükemmel temel gıdalar yapar. Yeşil sebzelerin yararları
şunlardır:
• Yeşiller kalori bakımından düşük ve yağsızdır.
• Yeşil sebzelerin sağladığı temel zengin vitamin, mineral ve besin
değerini sağlayabilen bir kaç sebze daha vardır.
• Yeşil sebzelerin diyetik lif oranı yüksektir.
• Yeşiller kalsiyum açısından yüksektir ki bu da kemikleri güçlendirir
ve osteoporozu önlemeye yardımcı olur.
Alıntı: www.taylankumeli.com

Çimenlerin kokusunu bize yaşatacak,
ağaçlardaki rengarenk çiçekleriyle bize
görsel bir ziyafet tattıracak.
İlkbahar her zaman beni heyecanlandırmıştır. Kış ayının o kasvetli havasından kurtulup
bize sıkıntılarımızı göz ardı etmemizi
sağlayan bahar nihayet kapımızda. Artık
daha canlı ve daha sevecen olabildiğimiz,
daha çok güler yüzümüzü gösterebileceğimiz zamanları yaşayabileceğiz.
Çocuklarımız gönül rahatlığıyla güzel
bahçemizde oynayacak ve mutlu olduklarını
gördükçe biz de onların mutluluklarını
paylaşacağız.
Kış ayı gerçekten içimizi sıkıntılarla dolduruyor. Kapalı yerlerde havasını koklayamadığımız denizden uzakta zaman geçirmek benim
için her zaman zor olmuştur.
Bahar gelse, kendimi deniz kenarına atsam,
çocuklar bahçede oynasa ve ben de kokusu
bile farklı gelen kahvemi yudumlasam isteği
ile aylardır beklemekteyim. Şimdi bu keyfi
yaşayabileceğimiz zamanlar kapıda.
Artık daha çok dışarı çıkıp, daha çok insan
ile sohbet etme fırsatı bulup kendimizi
yenileyebileceğiz.
Sabah yürüyüşleri daha keyifli olacak.
Sitemizde ya da çevremizde bulunan
kafelere gidip kendimize küçük molalar
verebileceğiz.
İnsan psikolojisi çok ilginç. Hayata bakış
açımız bile mevsimlerle etkileniyor.
Şu dönemde yaşadığımız bütün olumsuz
olaylara rağmen, dimdik durarak gelecek
baharı güçlü karşılayacağiz ve güzel günlerin
geleceğini ümit ederek ve sadece ümit
etmekle kalmayarak üzerimize düşen
görevleri de yerine getireceğiz.
Baharın ve sıcak güneşin, içimizdeki bütün
olumsuz duyguları alıp götürmesini, daha
enerjik daha pozitif daha sağlıklı ve daha
mutlu insanlar olabilmemizi sağlaması
dileğiyle ...
Sevgilerimle

Serap Gürpınar
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İLKNUR OKAY
“Aile ve Bireysel Gelişim Koçu”
Anne babamızın bize söylediği her şeyi bebekliğimizden
itibaren önce duygular yoluyla alıyoruz ve bunlar bizim
kodlamalarımızı oluşturuyor.
Bazılarının farkındayız, ama bazılarının hiç değiliz ve bir
zaman sonra bir bakıyoruz, bu farkında olmadıklarımız da
çıkmış açığa ve ağzımızdan dökülmeye başlamış...

Y

aşamlarımıza katılmadan çok
önce, sadece anne karnında
gelişim aşamasındayken bile
aldığımız kararlarda söz sahibi olmaya
başlayan çocuklarımız, dünyaya geldikten sonra farklı ve bir o kadar da öğretici
bir başka yaşam biçimiyle tanışmamıza
neden oluyorlar.
Oturacağımız evin seçiminden, tatile
gideceğimiz otele, bineceğimiz arabadan, yemeklerimize kadar aldığımız en
kritik kararlardan en gündeliklerine kadar
çocuklarımızın etkisini hisseder
oluyoruz.
Peki bizlerin yaşamında böylesi öneme
sahip çocuklarımızı yetiştirirken elimizde
yol haritası olmadan, kimi zaman
karanlıkta körlemesine yol alırken doğru
olduğunu umduğumuz neler yapıyoruz?
20 Nisan Pazar günü saat 11.00’da
sitemize konuk edeceğimiz Aile ve
Bireysel Gelişim Koçu İlknur Okay
bizleri “Çocuğunuzu Ne Kadar
Tanıyorsunuz?” başlıklı seminerinde
çocukluğumuz, yaşantılarımız ve
kodlamalarımızın anne-babalığımız
üzerindeki etkileriyle ilgili bilgilendirecek.
1999 doğumlu ikiz kız çocukları annesi
İ l k n u r
O k a y
2 0 0 7 ’ d e
www.ikizanneleriyiz.biz web sitesini
kurmuştur. 21 yıllık profesyonel iş
hayatından sonra 2012’den beri profesyonel aile ve bireysel gelişim koçluğu
yapmaktadır.

Sayın Okay seminerlerinizde bahsettiğiniz hard diski okuyucularımız
için biraz açıklar mısınız?
Hepimizin daha anne karnında başlayan
kayıtları, kodlamaları var.
Bunların özellikle 0-3 ve 3-6 yaş arasındaki kaydedilenleri çok daha önemli,
çünkü bu dönem bizim tam olarak söylenenleri süzemediğimiz, neyin neden
söylendiğini bilemediğimiz ve dolayısıyla
her duyduğumuzu doğru kabul ederek
bilincimize ve daha da önemlisi

bilinçaltımıza yazdıklarımız. Benim hard
disk diye tanımladığım kısım da bilinç ve
bilinçaltımız.

Özellikle aile bireylerinin kişiliklerini
tanıyıp iletişim şeklini ve yapısını buna
uygun kurmak çok faydalı olacaktır.

Herkesin ağzından en az bir kez”
anneme ya da babama benzemeyeceğim” cümlesi çıkmıştır. Peki nasıl
oluyor da en sonunda aslımıza
dönüyoruz?

Aynı evde iki farklı
karakterde
çocukla nasıl başa çıkılır?

Anne babamızın bize söylediği her şeyi
bebekliğimizden itibaren önce duygular
yoluyla alıyoruz ve bunlar bizim kodlamalarımızı oluşturuyor.
Bazılarının farkındayız, ama bazılarının
hiç değiliz ve bir zaman sonra bir bakıyoruz, bu farkında olmadıklarımız da
çıkmış açığa ve ağzımızdan dökülmeye
başlamış...
Sadece anne-babamız değil, onları yetiştirenler bile etkili bizim kodlamalarımızda. Bunları söylerken, pek azımız, "şimdi
kim konuşuyor?", "bu söylediklerim hala
güncel mi?", "şu anki duruma olumlu bir
katkısı var mı?" diye düşünüyor.
Dolayısıyla hard disk'i update etmemiş
oluyoruz :)

Çocuklarınız küçükken
bilmek isterdiniz?

neleri

Pek çok şey var aslında, ama galiba en
önemlileri, onları nasıl daha iyi tanıyabileceğim (tüm kabahatleri de beni sinir
etmek için yapmıyorlardı mutlaka:) ) ve
kendi "yaşam senaryolarını" oluştururken benim nasıl doğru katkılar yapabileceğim konuları olurdu.

İlişkilerimizde gerginlik yaşamadan
i n a tl a şm a tu za ğı n da n n a s ı l
kaçınabiliriz?
Eğitimimizde de paylaşacağımız gibi
insanların değişik kişilik yapıları var.
Bunlar iyi-kötü değil, yaşamın farklı
renkleri sadece. Hangi durumda
karşımızdaki insanla nasıl iletişim
kuracağımızı bilebilmek için öncelikle
kendi kişilik yapımızı tanımak, sonra da
o kişinin yapısı hakkında tahminde
bulunabilmek gerekir.

Yine hem kendimizin hem çocuklarımızın
kişilik yapılarını tanımak çok önemli.
Bundan sonra ise "eşit değil adil ilgi"
geliyor. Yani ilgiye ihtiyacı olan çocuğa
gerekeni vermek çok önemli.
Her dönemin ihtiyacı farklı tabi;
bebeklik, ilk çocukluk, okul çağı
çocukluğu, ergenlik, hepsi tek tek
çocuğunuzla ilişkinizin tekrar kurgulanması için birer dönüm noktası.

Bu nedenle "adil ilgi" diyorum, çünkü
mesela ilk çocukluk döneminde olan bir
çocukla, ergenlik döneminde olan diğer
çocuğunuzun ilgi ihtiyaçları aynı
olmayacaktır. Bir de sınavlar gerçeği var
bu ülkemizde. Örneğin eski adıyla SBS
y en i a dı y l a T E O G ' a h a z ı r l a n a n
çocuğunuzun stres ve kaygı seviyesiyle
diğerininki aynı olmayabilir.
Her durum ve her aile kendi içinde özel,
bu nedenle Aile ve Bireysel Gelişim
Koçluğu çalışmalarımda önce ailenin her
bireyinin kişilik tipini inceleyip, sonra
iletişim ağını gözden geçirmek ve arkasından o ailenin kendi dinamiklerine
uygun çözümler üretmesine yardımcı
olmaya çalışıyorum.
Ayrıca ; iş-özel hayat ekseninde denge
sağlamaya çalışan profesyonellerle,
değerlerini, yaşam amacını ve güçlü
yönlerini keşfetmek isteyen yetişkin ve
ergenlerle, okul hayatında -sınavlara
hazırlık, arkadaş ilişkileri vs gibi
konularda- sıkıntı yaşayan çocuk ve
ailelerle veya hayatında iyiliğe dönük
değişiklik yapmak isteyen bireylerle
çalışıyor ve onların kendilerini doyuma
ulaştıracak hayata ilerlemeleri
konusunda yol arkadaşlığı yapıyorum.

Röportaj: Aylin Gür
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Kitap Kulübünde Bu Ay
Ne Okuduk
“Son Ada” – Zülfü LİVANELİ

M

art ayı içinde
kitap
kulübümüzde
tartıştığımız
kitaplardan biri de
Zülfü Livaneli’nin 2009
yılında basılmış olan
“Son Ada” isimli kitabıydı.
Yaşanabilecek
en
güzel yer denerek ütopik bir dünyaya
göndermede bulunan bu güzel, huzurlu
adanın ayrıcalıklı sakinlerinin hayatları
eski devlet başkanlarının da zorunlu
emeklilik sonrası aralarına katılmayı
seçmesiyle geri dönülmez biçimde
değişir.
İsimlerini de geçmiş yaşantılarıyla birlikte
anakarada bırakmış olan bu uyumlu
grubun hayatının seyri eski başkanın
aralarına katılışını takiben sezdirmeden
değişmeye başlar. Küçük düzenlemeler
ya da iyileştirmeler adı altında hayatlarına yapılan müdahalelere önceleri tepki
vermeyen, sessiz kalan ada halkı ancak
iş işten geçtikten sonra nasıl bir
diktatörün emeklilik hobisine dönüştüklerini korkuyla kavrarlar.
Yazıldığı yıldan daha çok günümüz
Türkiye’siyle çarpıcı paralellikler taşıyan
kitap 2009 yılı Orhan Kemal Roman
Armağanı sahibidir.

Tekno Haber

H

erkese merhaba. Sizlere bu
köşede faydalı olduğunu düşündüğüm teknolojik gelişmelerden ve özellikle cep
telefonlarında
kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıracak
uygulamalardan
bahsedeceğim.
Tabletler ve akıllı telefonlar her geçen
gün hayatımızda daha fazla yer almaya
başladı ancak birçoğumuz bu cihazları
sadece konuşmak, internet ve fotoğraf
amaçlı kullanıyoruz.
Bültenimizin bu sayısında seçtiğim
uygulamanın ismi “Yazaroku”.
Yazaroku, adından da anlaşılabileceği
üzere 40'a yakın ulusal gazetedeki köşe
yazarlarının günlük köşe yazılarını tek
bir noktadan takip edebilmeniz amacıyla
hizmet veren ücretsiz
bir
uygulamadır. Uygulama Ipad, Iphone
ve Android cihazlarınızla uyumludur.

ne kadar ciddi olduğunu göstermiş ve
tüm zamanların en çok insan öldüren
bağımlılığı ile ilgili bir sinema filmi yapevgili Sinemasever Kent Plus Dost- maya karar vermiş.
ları,
Reklamveren firmalarda reklam Filmin çok ilginç bir fragmanı da var. Son
müdürü olarak yıllardır çalıştığım için pek 20 yılda gördüğüm en ilginç fikirli, en
çok reklam yönetmeniyle tanışma ve farklı ve alışılmadık bir fragman
hatta dost olma şansına eriştim. olduğunu söyleyebilirim.
Yönetmen dostlarımdan biri de ünlü
r e k l a m y ö n et m en l er i n d e n Y ü c el Eğer sigara içiyorsanız ve sigarayı
Yolcu’dur.
bırakmayı çok isteyip de bir türlü
Yanılmıyorsam 2007 senesiydi. Yücel gereken gücü ve iradeyi kendinizde
Yolcu ile bir reklam çekimindeydik. Mola bulamı yorsanız, Yücel Yolcu’nun
verdiğimiz bir ara Yücel Yolcu Allen “Bırakmak İstiyorum” filmini izlemenizi
Carr’ın sigara bırakma yöntemiyle sigara- şiddetle tavsiye ederim.
yı bıraktığını, artık kuş gibi hafiflediğini, Sinema filmini izlemeden önce son bir
elinden gelse sigara içen herkesi elinde bilgi aktarmak istiyorum: Allen Carr’ın
tutup Allen Carr’ın İstanbul’daki sigara sigara bırakma yöntemiyle tedavi olanlabırakma merkezine götürmek istediğini rın %85’i başarılı olmuş ve bir daha hiç
anlatmıştı.
sigara içmemiş. Hala gitsem mi gitmeYaklaşık 7 yıl önce yaşanan bu anektodu sem mi diye düşünüyorsanız, size
sizlere aktarmamın sebebi 4 Nisan’da tavsiyem mutlaka gidin ve istatistiğe
vizyona girecek olan çok farklı bir si- uygun davranmaya çalışınJ
nema filmiyle alakalı olması. Filmin adı Filmle ilgili daha ayrıntılı bilgi için:
“Bırakmak İstiyorum”. Yönetmeni www.birakmakistiyorum.com
Yücel Yolcu. Yücel Yolcu sigara bırakma
İyi seyirler…
konusunda insanları bilinçlendirmek için
Barış Gökpınar

İzleyin!

S

Uygulamada köşe yazılarını tarihe,
gazete adına, kategorilere ve takipçi
sayısına göre arama yapabiliyorsunuz.
Yazar adını girerek yazara ulaşılabiliyor
ve yazarın tüm geçmiş yazılarını
okuyabiliyorsunuz. Favori yazarlarınızı
yıldız ile seçerek bu yazarların yazılarına
daha rahat ulaşabiliyorsunuz.
Ayrıca okuyup beğendiğiniz yazıları
Facebook ve Twitter’da paylaşabiliyorsunuz.
Bu uygulamayı benzerlerinden
ayıran en önemli özellik olan sesli
okuma yakın bir zamanda uygulamaya
eklendi. İsterseniz köşe yazılarını
telefonunuz sesli olarak okuyabiliyor.
Bu özelliğin arabada uzun vakit
geçirenler, spor yapanlar ve okumaktan ziyade dinlemekten hoşlananların
ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
Yeni bir teknoloji haberinde görüşmek
üzere hoşçakalın.

Mehmet Orhun
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Gezin!
“Polonezköy Country Club”

G

ünümüzde yaygın olarak görülen betonlaşma
eğiliminin aksine, minimum yapılaşma ve
maksimum doğayla bütünleşme ilkesinden
yola çıkılarak işletilen
kuruluş ev sahipliği yaptığı
onlarca hayvanla özellikle çocuklu aileler için farklı
ve keyifli bir gün sunmaktadır.
Şehrin gürültü ve stresinden uzak hoş bir gün geçirmek için yola fazla zaman da harcamadan değerlendirilecek bir alternatif sunan tesis Polonezköy
merkezinde yer almaktadır.
Konaklama imkanı da sunan tesis ana yoldan uzak
konumuyla son derece dinç bir sabaha uyanmanızı
sağlayabilir.
Gerek konaklama gerekse restoran bölümü son
derece basit bir yapı ve hizmet anlayışı sunmaktadır. Lüksten çok doğanın ve size sunduklarının
keyfine ermek üzere haydi yola koyulun.
(0 216 432 30 51)

Sergiye Gidin!
“Burhan Doğançay
Özgün Baskı Sergisi”

Ç

ağdaş Türk resminin en
önemli isimlerinden biri
olan ve geçtiğimiz yıl
aramızdan ayrılan Burhan
Doğançay 6 Mart-20 Nisan tarihleri arasında “Burhan Doğançay Özgün Baskı” sergisi ile
Nar Art Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle buluşacak.

neredeyse tüm dönemlerine ışık
tutan 16 resminin baskı belgeleri
ile bir de orijinal eseri sergide
yer alacak.
Hukuk diploması ve ekonomi
doktorasına rağmen sanat
aşkına yenilerek resme gönül
veren Burhan Doğançay, ilk
eğitimini de ressam olan babası
Adil Doğançay’dan almıştır.
20 Nisan’a kadar Beylerbeyi Nar
Art Galeri’de her gün 10.0019.00 arası sergiyi gezmek
mümkün.

2009 yılında rekor fiyatla Murat
Ülker tarafından satın alınan
Mavi Senfoni adlı eseriyle
basında her zamankinden çok
yer bulan merhum ressamın özel
koleksiyonlardan derlenen ve

Okuyun!
“Hayvan Çiftliği– George Orwell”

G

eorge Orwell’in çağdaş klasikler arasına girmiş çok bilinen kitaplarından bir olan “Hayvan
Çiftliği” tekrar raflarda yerini aldı.
Ülkemizde ilk çevirisini 1954 yılında Halide Edib Adıvar’ın yaptığı fabl tarzındaki bu siyasi hiciv romanının
aradan geçen yaklaşık 70 yılda eskimemesinin
sebeplerinden biri hiç şüphesiz yazarın mecazi
anlatımıdır.
Aslında Stalinizm eleştirisi olan roman, totaliter
rejimlerin işleyişine ışık tutması açısından da bir klasiktir.

Bir çiftlikte yaşayan hayvanların daha eşitlikçi
bir düzen için insanların yönetimini
devirmelerini ve hayal ettikleri düzeni
kurmalarını anlatır.
Zamanla hayvanların zeki ve iktidar düşkünü
önderleri domuzlar insanlarla işbirliği yapmaya
başlayarak eskisinden daha baskıcı bir yönetim
kurarlar. “Bütün hayvanlar eşittir ama
bazı hayvanlar daha eşittir” cümlesi kitabın
unutulmaz cümlelerinden biri olup yaklaşım
olarak hem yazıldığı döneme hem de
günümüze son derece iyi uymaktadır.

Hazırlayan: Aylin Gür
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin milli iradeyi temsil
etme göreviyle açılmasından 4 yıl
sonra Ulu Önder Atatürk tarafından “23 Nisan” gününün bayram
olarak kutlanmasına karar verilmiştir.
Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan
1929 da ise Atatürk bu bayramı
çocuklara armağan etmiş ve aynı
yıl ilk defa kutlanmıştır.
1979 yılında ilk defa 6 ülkenin
katılımıyla uluslararası bir boyuta
taşınan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl
ortalama 40 ülkenin katılımıyla kutlanmaktadır.
1921 yılında çıkarılan kanunla ilk
milli bayram ilan edilen 23 Nisan
Atatürk’ün yeni cumhuriyetin geleceği olarak gördüğü çocuklara duyduğu güvenin de somut bir delilidir.
Atatürk’ün ilk defa 1933 yılında
çocukları makamına davet etmesiyle
başlayan gelenek günümüze kadar
gelmiştir.
Yine aynı yıl çocuklar stadyumda
beden eğitimi hareketleri yapmışlar

ve Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip
Bey’in sözlerini yazdığı “Andımız”
ilk defa okunmuştur.
1975’den beri TRT’nin de kutlamalarına destek verdiği bayram yıllar
içinde değişik isimlerle anılmış olsa
da hep kutlanıla gelmiştir.

Anne Babalar Bu Semineri Kaçırmayın!
İlknur Okay ile “ÇOCUĞUNUZU NE KADAR TANIYORSUNUZ?”
20 Nisan 2014 Pazar 11.00

“Kendi çocukluğumuz, yaşadıklarımız, kodlamalarımız ve bunların anne-babalığımız üzerine
etkileri”
Çok amaçlı salonda yapılacak seminerde çocuklarımızı nereye bırakalım diye endişelenmenize
gerek yok. Oyun kulübünde Bilim Koleji'nden 2 öğretmen eşliğinde onlar da güzel zaman
geçiriyor olacaklar.
Not: Katılımcılar arasında yapılacak çekilişle İlknur Okay tarafından bir kişiye tek seans koçluk
hizmeti hediye edilecektir.
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