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

Katkıda Bulunanlar: Mehmet Orhun, Banu Küçükkırım, Çağla Bayrak, Yalçın Erkmen, Ruhan Kuroğlu 

Değerli KentPlus 3352 Ada 
sakinleri, 

 
Nihayet hasretle beklediğimiz yaz geldi. Biz yetişkinlerin 

bile her yıl gelmesini dört gözle beklediğimiz yaz, en çok da 

karnelerin alınmasıyla çocuklar için gelmiş oluyor.  

Uzun yaz tatili öncesi heyecanla bekleşen çocuklar okulun 

kapanmasıyla kendilerini neredeyse hiç eve                 

girmeyecekmişcesine sokaklara atıyorlar.  

Site yaşantısının en sevdiğim taraflarından biri hiç kuşkusuz 
çağımızın programlama hastalığına kapılmadan bize ve 
çocuklara keyifli zamanlar geçirtebilmesi. Bazen sadece site 
içerisinde yürüyüş yapmak, havuz başında zaman        
geçirmek, komşularla sohbet etmek yeterli olabiliyor.  
 

Yaz okulları, spor kampları, tatiller ve programsız         
geçmeyen günler arasında dingin bir gün geçirmek için 
yalnızca aşağıya inmek yeterli olabiliyor. Havanın iyice geç 
kararmasıyla uzayan oyun saatlerine yazın rehavetiyle   
esneyen kurallar da eklenince değmeyin çocukların keyfine.  
 
Peki yaz yetişkinler için de aynı keyifle gelmiyor mu? Bütün 
yıl hasretle beklenen yaz tatili her yaştan sakinlerimizin de 
hayallerini süslemiyor mu? Çalışanlar için yaz öncelikle   
bütün yıl beklenen tatil demek. Kimi zaman çok önceden 
yapılan rezervasyonlar, ayırtılan biletler, belki defalarca 
internette karşılaştırılmış oteller ya da nicedir planlanmış 
yurt dışı destinasyonlarından biri demek.  
 
Kim ne anlam yüklerse yüklesin nihayet hoşgeldi yaz, bize 
de keyfini doyasıya çıkarmak düşüyor. Sağlıkla kalın! 
 
KentPlus 3352 Ada Yönetimi 

Devam Eden Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

9:45-11:00 
Yoga— 

11-13  
Pilates 

11-13  
Pilates 

11-13  
Pilates 

09-12  

İngilizce 

(ücretsiz) 

10-11 Yoga 
(ücretsiz) 

 

11-13  
Pilates 

    
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  20-22 Briç 
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Ücretsiz Basketbol Kursu 
 

Ruhan Hoca tarafınfan 10-15 yaş grubundaki 
çocuklarımıza basketbol kursu başlıyor! 
Kurslar Cumartesi günleri 10:00—11:00  
saatleri arasında yapılacaktır. 
 
Kurs Tarihleri 
31 Mayıs, 7 Haziran, 21 Haziran 

Briç Grubu Yemekte 
Biraraya Geldi! 
 
Yaklaşık 6 aydır dersleri devam 
eden KentPlus Briç grubu bu   
sürede gerçekleştirdikleri ikinci 
akşam yemeği buluşmasında   
biraraya gelerek hoşça vakit   
geçirdiler.  

Ücretsiz gitar dersleri devam ediyor! 
Salı günleri 18:00-20:00 saatleri arasında düzenlenen 
ücretsiz Gitar dersleri sitemizin çocukları tarafından yo-
ğun ilgi gördü. Müzik sevgisinin çeşitli enstrümanlarla 
dalga dalga tüm çocuklarımıza yayılmasını dileriz. 

Ücretsiz dans dersleri keyifle geçiyor’ 
Deniz Hoca yönetiminde 7-10 yaş grubundaki çocukları-
mıza verilen dans dersleri keyifle sürüyor Dersler her Salı 
18:00—19:00 arasında Çocuk Kulübünde yapılmakta. 

Panayırın Tarihi Değişti! 
 
Ülkece yaşamakta olduğumuz derin acı ve bizleri kedere boğan Soma faciası 
nedeniyle “Yaza Merhaba Panayırımızı” “Yaza Veda  Panayırı” olarak Eylül 
ayında gerçekleştireceğiz.  

Kitap Kulübü 
Her hafta bir kitap okuyup hakkında konuştuğumuz Kitap Kulübümüz yaz      
dolayısıyla toplantılarına Eylül ayına kadar ara verecektir.  
Eylül’den itibaren kitapsever tüm KentPlus’lıları Kulübümüze bekliyoruz. 
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Darülaceze’yi Ziyaretimiz 

G 
ünler öncesinde dikkatimi çekti, 
asansörde asılı olan duyuru; 
"Kayışdağı Darülaceze'ye An-

neler Günü Ziyareti".  
 
Daha bir senelik site sakini olarak, farklı 
aktiviteler, kültürel geziler ve kurslar    
dışında, sosyal sorumluluk adına böylesi 
bir ziyaret duyurusu, beni, inanılmaz mut-
lu etmişti. Biraz da hassas olduğum    
noktalardan biriydi sanırım. Hele ki, bir 
çoğu, terk edilmiş, kimsesiz annelerin 
veya anneliği tadamamışların, bu özel 
gününde yanlarında olmak.  
Eminim, diğer günlere nazaran, anneler 
gününde, gözleri daha çok kapıda      
olacaktı.   
Ziyaret günü, değerli katılımcılarla darüla-
cezenin yolunu tuttuk. Oraya vardığımız-
da, bizleri, halka ilişkiler bölümünden bir 
beyefendi karşıladı, tesis hakkında bilgiler 
verdi. Büyük bir dikkatle dinlerken, içeri-
deki atmosferi de merak etmiyor değil-
dim.  

Önce bizleri, bayanların konakladığı bölü-
me aldılar. İçeri girer girmez, tahminim-
den çok daha büyük bir sıcaklık oluştu. 
Gerek bizlerin samimiyeti, gerekse tesis 
sakinlerinin yaklaşımları doğurmuştu bu 
ortamı.  
 
Her birimiz, elimizden geldiğince, saygıde-
ğer büyüklerimizle ilgilenmeye çalıştık. 
Yaptığımız sohbetlerde, çok farklı yaşam 
hikayelerine şahit olduk. Hatalar, pişman-
lıklar, keşkeler, boyun eğmişlikler,      
mutsuzluklar...  
Ve bu yaşanmışlıklar sonucu verilen     
nasihatler...  
Hepsi, hala aklımda ve benim için çok 
değerli.  

Tesisteki birçok sakinle, ayrı ayrı bağlar 
kurduk. Aralarında, kendimize daha yakın 
hissettiklerimiz de oldu tabii. Onları biraz 
daha fazla tanıyabilme fırsatı bulduk.  
 
Ancak, biri vardı ki, manevi paylaşımım, 
dialogumdan katbekat fazlaydı.  
Maalesef, ismini bile bilmiyorum. Çünkü 
konuşamıyordu. Kimbilir neler söylemek 
istiyordu da, sadece gözleri dolu dolu, 
aslında çok şey anlatarak bizlere bakıyor-
du "pamuk ninem". 
Muhakkak bizim ilgimiz, sohbetimiz ve 

Yaptığımız sohbetlerde, çok farklı yaşam hikayelerine şahit    
olduk. Hatalar, pişmanlıklar, keşkeler, boyun eğmişlikler,     
mutsuzluklar... Ve bu yaşanmışlıklar sonucu verilen       
nasihatler... Hepsi, hala aklımda ve benim için çok değerli.  

temasımız onlar için en değerlisiydi, 
ancak, eli boş da gidilmezdi.  
 
Hediye olarak götürdüğümüz eşarplar, 
teyzelerimizin oldukça hoşuna gitmişti. 
Hediyelerimiz, sadece teyzelerimize 
değildi elbette, amcalarımızı da      
unutmamıştık.  
Bayanların konakladığı tesisten, bayla-
rın konakladığı tesise geçtik. Orada da, 
bambaşka hayatlar yaşıyordu.  
 
Hediye ettiğimiz tesbihler, birbirinden 
tonton amcalarımızın hoşuna gitmişti. 
 

Ayrılma vakti geldiğide ise, karmaşık 
bir ruh halindeydim.  
 
Başka insanları mutlu etmenin verdiği 
his, beni fazlasıyla tatmin ederken, 
onları geride bırakmanın burukluğu 
arasındaydım.  
 
Bu ziyareti, daha sık yapmalıyım diye 
düşündüm. O anlık tek tesellim ise, 
hayatlarından, herşeye rağmen,    
memnun oluşlarıydı.  
Yani, gözüm arkada kalmayacaktı. 
 

Çağla Bayrak 
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Yolculukta çocuğunuzu yok sayma-
yın: Uzun yolculuklar yetişkinler için oldu-
ğu kadar çocuklar için de yorucu ve sıkıcı 
olabiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun yolcu-

lukta sıkılmaması için onunla yolculuk 
sırasında konuşun.  
Yol ve çevre hakkında ona bilgiler verin, 
masal anlatın. Çocukların çok az bir kısmı 
uzun yolculuklara aralıksız tahammül ede-
biliyor. Bu nedenle sık mola verin ve 
molalarda oyun oynayarak çocuğunuzu 
rahatlatın. Ayrıca çocuklar, sabah erken 
saatte daha rahat yolculuk yapabiliyor. 
 
Çocuk koltuğu kullanın: Otomobil yol-
culuğunun en önemli unsuru, arabadaki 
herkesin emniyet kemeri kullanması, be-
beklerinse özel araç koltuklarında seyahat 
etmesi. Eğer bebeğiniz araç koltuğunda 
uzun yola alışık değilse bir kaç alıştırma 
yolculuğu yapın. Hiçbir gerekçeyle koltu-

ğundan çıkmasına izin vermeyin.  
 
Araç temizliğine önem verin: Seyaha-
te çıkılacak aracın temizliği çok önemli. 
Seyahate çıkmadan önce otomobilinizi 
detaylı şekilde temizletin ve klimasını 
kontrol ettirin. Ayrıca çocuğunuzun sağlığı 
için toz tutmayan paspasları tercih edin. 
 
Çocuğunuz hastaysa uçağı tercih 
edin ama...: Enfekte bir hastalık dışında 
çocuğunuzun bir rahatsızlığı varsa seya-
hatleri kısa tutabilmek için uçak yolculu-

ğunu tercih etmek yararlı olacaktır. Ancak 
aktif bir enfeksiyonu varsa hem çocuğu-
nuzu ve kendinizi hem de diğer yolcuların 
sağlığını göz önünde bulundurarak zorun-

lu olmadıkça uçakla yolculuk etmeyin. 
Yine kulak enfeksiyonu varsa kabin içi 
basınç değişiklikleri çok şiddetli kulak ağrı-
larına yol açabiliyor. Sinüzitli çocuklarda 
aynı şekilde şiddetli baş ağrıları oluşabili-
yor. İshali olan çocukların da uzun süren 
uçak yolculuklarında aşırı sıvı kaybedebile-
ceği göz önünde bulundurularak uçmaları-
nı önermiyoruz. Kronik kalp ve akciğer 
hastalığı olan çocukların da uçuş öncesi 
doktor kontrolünden geçmelerinde yarar 
var. 
 
İniş ve kalkışta bebeğinizi uyutma-
yın: Küçük çocuklar uçak yolculuğunu 
erişkinlerden daha iyi tolere edebiliyor. 
Ancak özellikle kalkış ve iniş esnasında 

östaki borusunun kapanmasına bağlı olu-
şan basınç değişikliği çocukları rahatsız 
edebiliyor. Bebeğinizin bu esnada uyuma-
sına izin vermeyin. Kalkış ve iniş esnasın-
da emzirme genellikle bu kötü hissi rahat-
latıyor. Daha büyük çocuklara ise sevdik-
leri içecekler içirilmesi ya da çiklet çiğne-
tilmesi de yararlı oluyor.  
 
Yanınıza onun sevdiği yiyecek ve 
oyuncakları alın: Sıkıcı ve uzun yolcu-
lukların çözümü için yanınıza sevdiği ye-
mek ve oyuncakları almak gerekiyor.  

Çünkü çocuklar uçakta bulunan yiyecek-
lerden hoşlanmayabiliyorlar. Ayrıca yolcu-
luk esnasında farklı yerlerden alınan be-
sinler özellikle yaz mevsimlerinde bebek 
ve çocuklar için hastalık riski taşıyabiliyor. 
Emen bebekler için fazla sıkıntı olmamak-
la birlikte ek gıdaların verilmesi gereken 
bebeklerde yolculuklar sıkıntılı olabiliyor. 
Bu nedenle, ek gıdalara başlamış ya da 

biberon maması alan bebekler için uygun 
hijyen şartlarında beslenmenin devamı 
için mutlaka yolculuk öncesi özel bir ha-
zırlık yapın. Yolculuk esnasında hazır 
kavanoz ve kaşık mamalarını tercih edin. 
Öncesinde evde hazırlanmış özellikle da-
yanıklılığı yüksek gıdaların muhafazalı 
şekilde taşınması da önemli. Ayrıca çocu-
ğunuzun sıkılmasını önlemek için yanınıza 
bol miktarda oyuncak alın ve uzun bir 
yolculuk öncesinde çocuğunuzun sevdiği 
şeyleri yapması için ona ortam oluşturun 
ve zaman tanıyın.  

 
Klima ve ısı değişikliklerine dikkat: 
Yolculuk sırasında klimalara ve ısı değişik-
liklerine dikkat etmek gerekiyor. Klimala-

rın yarattığı kuruluk hissi için burun muko-
zasının nemlendirilmesi faydalı olacaktır. 
Soğuk ortamdan sıcak ortama çıkmak da 
hastalık için risk oluşturabiliyor. Bu neden-
le yüksek ısı farklılıklarından kaçınmak 
gerekiyor. 
 
Rahat kıyafetler giydirin: Yolculuklar-
da özellikle pamuklu giysiler seçilmeli. 
Çocuğunuz terledikçe sık sık kıyafet deği-
şimi yapın. Çocuğunuzun yolculuk sırasın-
da terli kıyafetlerle durması hem huzuru-
nu kaçıracaktır hem de sağlığını olumsuz 
etkileyecektir.  
 
Acil durum çantası oluşturun: Ağrıke-
sici, ateş düşürücü, mide bulantısını kıs-

men önleyen damla ve fitiller, antiseptik 
solüsyon ve steril gazlı bez, yara bandı 
gibi küçük kazalara geçici çözümler bul-
manızı sağlayacak ilaçları hazırda bulun-
durun. 
 

Dr.Banu Küçükkırım 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi  

Pediatri  
bkucukkirim@acibadem.com.tr  

Tatile Giderken…. 

Ailecek yapılan tatiller her zaman keyiflidir. Ancak çocuklu ailelerin 
bu yolculukları çocuklarının durumuna göre ayarlaması önemlidir.  
Yola çıkarken unutulmaması gereken önemli hususlar; 
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Edirne Gezimiz (5 Mayıs) 

K 
entPlus 3352 Ada sakinleriyle 5 
Mayıs 2014 Pazartesi günü    
Edirne’ye bir gezi düzenlendi.  

 
Bir grup site sakini ve eşimle birlikte ben 
de bu geziye katıldım. Bildiğiniz gibi bu 
tür gezilerin tarihimizi tanıma, onunla     
yüzleşme ve dersler çıkarma yönünden 
faydalı olduğu tartışılmaz.  
 
Gezi süresince yerel rehber Ahmet Bey’i 

özenli ve dikkatli bir şekilde dinledik. 
Verdiği yararlı bilgilerden dolayı kendisi-
ne teşekkür ediyorum.  
Bu vesileyle gezip gördüğümüz yerleri 
katılamayan dostlarımızla paylaşmak 
istiyorum. 
 

Kentin Tacı: Selimiye 
Mimar Sinan’ın yaşlılık döneminde yarat-
tığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye 
Camii, Osmanlı Türk sanatının başyapıt-
larındandır. 2. Selim tarafından yaptırılan 

eser, klasik dönem mimarisinin doruk 
noktası olarak kabul edilir.  
 
Selimiye Külliyesi, Birleşmiş Milletler’e 
bağlı UNESCO tarafından 2011 yılında 
“Dünya Kültür Mirası” listesine alın-
mıştır. 
 

Edirne’nin Köprüleri 
 
Balkanlar’dan doğan Meriç, Arda ve    
Tunca Nehirleri ile Edirne’de buluşur ve 
daha güneyde Ergene Nehri ile birleşerek 
Ege Denizi’ne dökülür.  
 
Birbirinden güzel köprüler birer gerdanlık 
gibi bu nehirleri süsler. Bu köprüler ken-
tin barış ve refah döneminde Mimar   
Sinan’ın da aralarında bulunduğu usta 
mimarlar tarafından inşaa edilmiştir. 
 
 
 

Balkan Şehitliği 
 
Edirne Şehitlikleri’nin en büyüğü 
“Sarayiçi Balkan Şehitliği”, Sarayiçi 
mevkiinde Tunca Nehri’nin kıyısında  
bulunmaktadır. Bu şehitlik Balkan     
Savaşı’nda şehit düşen binlerce askerin 
anısı için yapılmıştır. 14 Ocak 1994    
tar ih inde z iyarete aç ı l an  an ı t ,          
Mehmetcik Heykeli ve Balkan     

Bozgunu’nu konu alan kabartmalardan 
ibaret olup, içimizi burkan, bizi yakından 
sarsan   figürlerdir. 
 
Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı 
Müzesi Balkan Savaşı’nda Buçuk      
Tepe’de savunma mevzilerinden biri olan 
Kıyık Tabya’da düzenlenmiştir.  
 
Şükrü Paşa’nın anıt mezarının da bulun-
duğu Balkan Savaşı Müzesi, kuşatma 
sırasında Edirne’yi kahramanca savunan 
Şükrü Paşa ve Balkan Savaşı şehitleri 

Sitemizin düzenlediği kültür gezileri hem çok anlamlı, hem de  
yararlı. Tarihimizle yüzleşme, yeni yerleri gezmenin yanında,     
sitemizde olduğu gibi birbirini tanımadan biraraya gelmiş         
sakinlerimizin yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurması,          
mutluluklarımızı paylaşma, kötü günleri birlikte göğüsleme       
açısından çok önemli.  
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adına yapılmış ve 28 Kasım 2008      
tarihinde açılmıştır.  
Müzeyi gezerken bir Fransız generalin 
Şükrü Paşa ile ilgili mektubunu okudum. 
Bir yabancı askerin, bir Türk asker için 
kaleme aldığı mektup gerek üslup, gerek 
anlam ve gerekse verdiği mesajlar    
yönünden tam anlamıyla tarihsel bir 
belge.  
Beni çok etkiledi ve uzun uzun düşün-
dürdü. 
 

Karaağaç ve Lozan 
 
Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç 
Mahallesi, yurdun düşman işgalinden 
kurtarılmasının ardından imzalanan   
Lozan Barış Antlaşması’yla savaş 
tazminatı olarak Türkiye’ye geri kazandı-
rılmıştır.  
Trakya Üniversitesi’nin girişimiyle Lozan 
Anıtı yapılarak bir de müze hizmete   
açılmıştır. Anıtın çok özgün yapısı ve 
verdiği mesajlar çok anlamlı.  
 
Anıt, betonarme üç sütun, bu sütunları 
birbirine bağlayan çember, elinde güver-
cin ve antlaşma belgesi tutan genç kız 
heykeli ile  zemindeki yarım daire havuz-
dan oluşuyor. Eski Karaağaç Garı ise 
günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
Resim ve Heykel Müzesi olarak          
kullanılıyor. 
 

Trakya Üniversitesi Sultan 
2. Beyazıd Külliyesi Sağlık 
Müzesi 
 
- Sultan 2. Beyazıd Külliyesi 1488 yılında 
hizmete açılmıştır. Kurucusu 2.          
Beyazıd’dır. 
 
- Sağlık Müzesi, Avrupa Konseyi tarafın-
dan 48 ülkeden katılan 60 aday müze 
arasından 2004 yılında “Avrupa Müze 
Ödülü”ne layık görülmüştür. 2007 yılında 
da “En İyi Sunum” ödülünü almıştır. 
 
 
- 23 Nisan 2008 tarihinde açılan Tıp 
Medresesi bölümü müzeyi daha önemli 
bir noktaya taşımıştır. 15. yüzyıldaki tıp 
ortamı mankenlerle canlandırılmıştır.  
Bu bölümde ziyaretçiler, tıp eğitiminin 
tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkarıl-
maktadır. 
 
Kurulduğu yıllarda her türlü hastaların, 
daha sonraki yıllarda ise sadece akıl ve 
ruh hastalarının kabul edildiği Darüşşifa 
(Hastane)’ da dönemin hekimlik bilgileri-
nin yanı sıra tedavide müzik sesi, su sesi 
ve güzel kokular kullanılmış olması    
Osmanlı’nın tedavide varmış olduğu   
düzeyi gösteriyor.  

Bu bölüm de mankenlerle canlandırılmış, 
o günün tedavi yöntemleri gözler önüne 
serilmiş. T 
üm geziye katılanlar izlediklerimiz      
karşısında çok heyecanlandık.  
Hayranlık ve hayretler içinde kaldık. 
 
Kişisel Yorum 
 
Sitemizin düzenlediği kültür gezileri hem 
çok anlamlı, hem de yararlı.  
Tarihimizle yüzleşme, yeni yerleri      
gezme, görme yanında, sitemizde oldu-
ğu gibi birbirini tanımadan bir araya 
gelmiş sakinlerimizin birbirini yakından 
tanıyıp, arkadaşlıklar ve dostluklar     
kurması, mutluluklarımızı paylaşma, kötü 

günleri birlikte göğüsleme açısından çok 
önemli.  
 
Bu nedenle gezinin hazırlanması ve   
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
özellikle Site Başkanımız Yasemin Hanım 
ve Site Müdürümüz Özdemir Bey’e çok 
teşekkür ediyor, düzenleneceği         
düşünülen Eskişehir gezisini de        
heyecanla bekliyorum.  
 
Tüm site komşularıma sevgilerimle     
sağlık, mutluluk, başarı dolu günler   
diliyorum. 
 

Av. Yalçın Erkmen  
(Emekli Hakim / D2 Blok) 
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Seminerin Ardından 
 

2 5 Mayıs Pazar sabahı sitemizde konuk      
ettiğimiz Mert Çuhadaroğlu ve sevgili eşi 
Özge Çuhadaroğlu’yla geçirdiğimiz 2   

saatten geriye bize neler kaldı kısaca katılamayanlar-
la paylaşmak istiyorum.  
 
Kişisel gelişim, yaşam koçluğu ve human    
design        sistemini tartıştığımız bu seminerde 
hayatımızı      değiştirme kararı vermenin temel 
adımlarından bahsettik.  
“Hayatını Seç” ve “Hayatını Değiştir” adlı kişisel 

gelişim kitapları da bulunan Mert Çuhadaroğlu hayal 
kurmanın değişimin ilk adımı olduğunu ve ideal    
durumu tanımlamanın da nerede olduğumuza ışık 
tutması açısından gerekli olduğunu belirtti.  
 
Yol haritasını çıkartmanın ön koşullarından birini de 
mevcut duruma esprili yaklaşabilmek olduğunu     
söyleyen Çuhadaroğlu, yaşam değerlerimize uygun 
olmayan işlerde başarılı olmamızın da zor olduğunu 
işaret etti. Yaşamda önceliklendirmenin önemine 
değinen yazar ve yaşam koçu, kendimize yaşamda 
ileriki yıllarda nelerin bizler için hala önemli olacağı 
sorusunu da sormamızı hatırlattı. 

 
 
 
Özge Çuhadaroğlu’nun da “Hayatın Kullanım Kılavuzu” 
adını verdiği Human Design System’i bizlere tanıttığı seminerde 
4 ana tipe ayrılan insanların kendilerine, özelliklerine ve      
yapılarına uygun yaşam kararları almasının önemine değinildi. 
Katılımcılara ve konuşmacılara bir kez daha teşekkür ederiz. 

Aylin Gür 

Köşe Yazısı 

B 
ir Çin atasözü der ki; bir 
saat için mutluluk istiyorsan 

uyu, bir gün için mutluluk 
istiyorsan balık tutmaya git, bir yıl 

için mutluluk istiyorsan bir servet 
elde et, bir ömür mutluluk       

istiyorsan başkalarına yardım et. 

 
Tüm kalbimle katılıyorum bu atasö-

züne ve elimden geldiği ölçüde uy-
gulamaya çalışıyorum. 

 

Hiç düşündünüz mü, koskoca evren-
de niye 7 milyar insan aynı gezege-

nin üzerinde yaşıyoruz?  
Allah’ın kudreti sonsuz, eğer istesey-

di 7 milyar Dünya daha yaratır ve 
hepimizi tek tek yerleştirirdi. 

 

Birlikte yaşıyoruz, birbirimize yardım 
etmek için, bunu yaparken çoğumuz 

hayatın anlamını deneyimlediği için.  
 

Yardım ettiğiniz birinin yüzündeki 

gülümseme ile size içten bir şekilde 
teşekkür etmesi, bundan daha güzel 

ne olabilir.  

Veya başınızın sıkıştığı bir noktada 

bazen tanıdığınız bazen tanımadığı-

nız insanların sizin yardımınıza    
koşması. 

Ve paylaşmak için, sevincimizi ve 
üzüntümüzü, bu yüzden bu kadar 

kalabalığız. Paylaşacak kimse olma-
saydı inanın mutluluk da olmazdı. 

 

Facebook’ta dolaşırken çok hoş bir 
hikayeye rastladım, gerçek olduğunu 

düşünüyorum ama kaynak bulama-
dım açıkçası. 

“500 kişi bir seminerdeydi. Birden 
konuşmacı durdu ve bir grup      
çalışması yapmaya karar verdi.    
Herkese bir balon vererek başladı. 

Herkes gazlı kalemle balonuna adını 
yazmalıydı. Sonra bütün balonlar 
toplandı ve bir odaya kapatıldı.  
 
Katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika 
içinde üzerine isimlerini yazdıkları 
balonu bulmaları söylendi. Herkes 
deli gibi kendi adını aramaya başladı, 
insanlar çarpıştılar, birbirlerini ittirdi-
ler, tamamen bir kaos ortamı oluştu.  
5 dakikanın sonunda kimse kendi 
balonunu bulamamıştı.  
 
Konuşmacı bu sefer herkesin bir ba-
lon almasını ve üzerinde adı yazan 
kişiye o balonu vermesini söyledi. Bir 
kaç dakika içinde herkes kendi     
balonuna kavuşmuştu.  
Konuşmacı dedi ki: "Yaşamımızda 
bunu görüyoruz. Herkes deli gibi 
mutluluğu arıyor ve nerede olduğu-
nu bilmiyor. Bizim mutluluğumuz 
başkalarının mutluluğunda gizlidir. 
Onlara mutluluk verin; sizinki size 
gelir. Ve insanların yaşam amacı da 
budur. Mutluluğun peşinden       
gitmek." 
 
Dünya daha güzel bir hale gelecekse 

bir yerlerden başlamamız lazım, yar-

dım ve paylaşım bence güzel bir 
başlangıç noktası olabilir. 

Sevgi ile kalın.   Mert Çuhadaroğlu 

Mutluluk Yalnız Dolaşmaz 
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Haziran Ayın’da Kutladığımız Önemli Günler 

 

G 
eleneksel olarak her yıl Hazi-
ran ayının üçüncü Pazar’ı 
olarak kutlanan Babalar Günü 

kimilerine göre modern çağın tüketim 
kültürünün bir parçası olsa da, ben 
tüm kutlamalar gibi bu günü de   
severim.  
Bu yıl 15 Haziran Pazar’a denk gelen 
Babalar Günü yanımızda olan ve  
varlıklarıyla bize kaç yaşında olursak 
olalım güven veren babalarımıza sev-

gimizi bir kez daha ifade etmek için 
bir fırsat olsun.  
 
İlk kez 19 Haziran 1910’da kutlanan 
Babalar Günü bir Amerikan iç savaş 
gazisinin kızı olan Sonora Smart 
Dodd’un girişimleriyle kutlanmıştır.  

 
 
 

 
1966’da Başkan Johnson’ın bir      
bildiriyle kabul ettiği Babalar Günü, 
1972’de Başkan Nixon tarafından  
A.B.D.’de resmi tatil olarak ilan     
edilmiştir.  

 

Anne karnında başlayan yolculuğun 
sonunda oluşan o katıksız biyolojik 
bağın aksine, baba-çocuk/bebek bağı 
babaların yoğun emeğine ihtiyaç   
duyar.  
Bu Babalar Günü babası yanında olan 
ayrıcalıklı, şanslılarımız emeklerine 
m innet ta r l ı ğ ım ı z ı  gös te rmey i      
unutmayalım.  
Sevgi dolu Babalar Gününüz kutlu 
olsun.                             Aylin Gür 

Dünya Çevre Günü– 5 Haziran 
 

5  Haziran 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan       
Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla,     
katılımcı 113 ülke tarafından doğal çevrenin korunması amacıyla 

her yıl 5 Haziran’da kutlanması kabul edilen Dünya Çevre Günü, 
Birleşmiş Milletler’e üye olan Türkiye tarafından da konunun önemini 
vurgulamak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla değerlendirilmektedir.  

 
Ülkemizde ilk olarak 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı 
daha sonra ise Çevre Müsteşarlığı kuruldu.  
Anlayacağınız ülkemiz 1978’den beri konuyla ilgili, ya da ilgili         
görünmeye çabalıyor.  
Sanayileşmiş ülkelerin atmosfere sera gazı salınımlarını 1990 yılındaki 
düzeye çekmelerini amaçlayan 1997 tarihli Kyoto Protokolü’nü 
2009 yılında ancak imzalamış olmamız bile konuyla global düzeydeki 
ilgimize bir örnek olabilir.  
Hal böyle olunca güzel ülkemizde çevre bilincinin gelişmesi için          
yürünecek daha yol var. Hiç olmazsa gelecek kuşakların bu bilinçle   
yetişmesi için duyarlı yetişkinler olarak yol gösterelim, gelin bu yıl     
5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası’nda hassasiyetimizi gençler 
ve çocuklarla paylaşalım. 

İlginç!  Geri Dönüşüm Çanta 
 

D 
ünyanın sınırlı olan kaynaklarını 
acımasızca tükettiğimiz için her 
geçen gün önemi artan ve basında 

sık sık üzerinde durulan geri dönüşüme 
güzel bir örnek bulunca sizlerle paylaşmak 
istedim. Bölgemizde oturan Bükey Aker ve 
arkadaşı Aslıhan Hanım’ın bir programdan 
esinlenerek eski dergilerden yarattığı el 
çantaları sadece hoş bir iş fikri değil, aynı 
zamanda kaynakların tekrar kullanımına da 
çarpıcı bir örnek. 

Babalar Günü 15 Haziran 
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Tekno Haber 
 

H 
erkese merhabalar.            
Bültenimizin bu sayısında seç-
tiğim uygulamanın ismi 

“Tunein”.   
Bu uygulama  Ipad, Iphone ve    
Android  cihazlarınızla uyumludur.  
Aynı zamanda internette web browser 
üzerinden de kullanabilirsiniz. 
Aslında Tunein uygulaması web tabanlı 
bir radyo ve yüz bin adetten fazla    
radyo istasyonu ve 4 milyondan fazla 
podcast içeriyor.  
Radyo kanalları ve podcastlerde arama 
yaparken birçok gruplama arasından 
seçim yapılabiliyor. Müzik grubu altında 
birçok alt grup oluşturulmuş. Caz, 
Rock, Tango gibi alt grupları seçebili-
yorsunuz.  
Türk radyolarına ulaşmak istediğinizde 
ise yerel seçeneğine gidiyorsunuz.  
Şimdilik 125 adet Türk radyosu bu-
lunuyor. Araç kullanırken Tunein’i rahat 
kullanabilmeniz için araç modu da 
unutulmamış. Araç modunda ikonlar 
büyütülmüş olarak karşınıza çıkıyor ve 
daha rahat seçim yapabiliyorsunuz.  
 

 
Kısaca podcastlerden de bahsetmek  
gerekirse; Podcastler çoğunlukla  dizi 
halindeki dijital medya yayınlarının  
daha sonra indirilebilecek şekilde     
yayınlanması anlamına geliyor. Örnek 
vermek gerekirse yüz dersten oluşan 
bir Almanca programını veya popüler 
TED konuşmalarını Tunein gibi podcast 
hizmeti sağlayan uygulamada bulabilir-
siniz.  
 
Tunein’e giriş yaparken kullanıcı adı ve 
şifre kullanıldığı için Tunein kullandığı-
nız tüm cihazlarda favori radyolarınıza 
rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.   
Son olarak Tunein’i kullanırken data 
kullanımı yüksek olabileceği için 4 GB 
gibi yüksek bir internet data paketiniz 
olmasını ya da wifi üzerinden kullanma-
nızı öneririm.  
 
Tunein’i tüm radyo dinlemeyi se-
ven site sakinlerimizin beğenece-
ğini zannediyorum. 
 
Gelecek ay yeni bir teknoloji haberinde 

görüşmek üzere hoşçakalın. 

Mehmet Orhun 

Kitap Kulübümüz ve 
Bu Ay Ne Okuduk!  
 

Paul Auster—Kırmızı Defter 
 

Ş u günlerde en 

son kitabıyla  

kitapçılarda karşı-

mıza çıkan ve ülkemiz-

de çok sevilen 1947 

doğumlu     Amerikalı 

yazar Paul Auster’ın 

yaşamındaki tesadüf-

lerden çıkarak yazdığı 

13 öyküden oluşan 

1993 tarihli hikaye 

kitabı “Kırmızı Defter” bu ay kitap kulü-

bünde okuyup tartıştığımız kitabımız oldu.  

Önemsiz görünen rastlantıların     

insanın hayatında ne gibi değişiklikler 

yarattığına dair öykülerin tamamı konula-

rını gerçek hayattan almaktadır. Duru 

anlatımıyla okuyucuları ilk andan itibaren 

yakalayan kitap umarım sizlerin de bizler 

kadar keyif almanızı sağlar. 

Cep telefonu, interneti ve bilgisayarı    
olmayan Brooklyn’li yazar Paul Auster 
tutuklu gazeteciler nedeniyle Türkiye’ye 
gelmeyeceğini söyleyerek muhalif      
duruşunu ortaya koymuştur. 

H 
aziran ayı içerisinde sitemizde 
düzenleyeceğimiz seminerde 
konuşmacı olacak olan  Merve 

Yenal Altın karne döneminde anne-
babalar için farkındalık yaratmak,   
çocuğa karş ı  doğru yaklaşımı         
sergilemek ve doğru iletişim için   
rehberlik etmek gibi konuları merkeze 
alarak bizlere tutumlarımızın çocukların 
gelişimlerine olan etkileri ve mutlu 
çocuklar yetiştirirken dikkat etmemiz 
gereken noktalar konusunda rehberlik 
edecek.  
Altın, ayrıca şehirli ve eğimli anne-
babalarda sık görülen mükemmeliyetçi-
liğin çocuklar için risklerine de         
değinecek. 
Merve Yenal Altın 1977 yılında İstanbul 
doğumlu olup Avusturya Lisesi’ni bitir-
dikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Psikoloji eğitimi almıştır.  
2001’den 2005’e kadar Hürriyet İK 
Gazetesi'nde insan kaynakları alanında 
röportajlar ve haberlere imza atan   
Merve Yenal Altın eş zamanlı olarak 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji    
Bilimleri masterını tamamlamış, 2005 
ile 2009 yılları arasında Millward Brown 

İstanbul ve Frankfurt ofislerinde de 
kalitatif araştırmalar alanında araştır-
macı psikolog olarak görev yapmıştır.  
 
Altın, 2009’da Almanya’daki Familient-
herapie Institut’da başladığı Sistemik 
Aile Terapisi eğitimini 2013 yılında   
tamamlamıştır.  
Eş zamanlı olarak Frankfurt’ta Interna-
tionales Familienzentrum ve Vitos Kli-
nik Bamberger Hof’ta uzman psikolog 
olarak birey, aile ve çiftlere terapi ve 
danışmanlık hizmeti vermiştir. 
 
2013 yılında Türkiye’ye dönen Altın, 
başta Sistemik Aile Terapisi olmak 
üzere, Gestalt Terapi ve Bilişsel 
Davranışçı Terapi teknikleriyle çift ve 
ailelere destek olmakta, ayrıca çeşitli 
kurumlara danışmanlık vermektedir.  
Yaptığı çalışmalarda özellikle aile içi 
ilişkilerde yapılan iletişim  hatala-
rı üzerine yoğunlaşmaktadır. Altın, evli 
ve 3.5 yaşındaki Can'ın annesidir. 
 
Merve Yenal Altın’ı merakla sitemizde 
görmeyi ve bizlerle paylaşacaklarını 
dinlemeyi bekliyoruz.  

Ayın Semineri  
(15 Haziran Pazar) 

Psikolog “Merve Yenal Altın” 
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Okuyun! 

“Kırmızı Pazartesi” 
B 

u ay sizlere geçtiğimiz Nisan   
ayında aramızdan ayr ı lan       
dünyaca ünlü yazar Gabriel 

Garcia Marquez’in “Kırmızı Pazartesi” 
adlı kitabını tanıtmak istiyorum. 87 yaşın-
da aramızdan ayrılan Nobel Edebiyat 
Ödülü sahibi Kolombiyalı Marquez’in 
1981 tarihli bu kitabını sizlere tanıtmaya 
başlamadan önce kısaca yazardan     
bahsetmek istiyorum. 

1950’li yıllarda gazetecilik yaparak     
çalışma hayatına atılan, bir yandan da 
küçük öykü ve senaryolar yazan Marquez 
1967 yılında “Yüzyıllık Yalnızlık” adlı ro-
manının 10 milyon kopya satmasıyla 
yazarlığa başarılı bir geçiş yapıyor. 
“Kolera Günlerinde Aşk”, “Aşk ve 
Öbür Cinler”, “12 Gezici Öykü” ve 
“Benim Hüzünlü Orospularım” gibi 
her biri ayrı güzellikte eserler veren 1982 

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar,    
aramızdan ayrılışının ardından geçen 
aylarda tüm eserleriyle tekrar kitapçılar-
da yerini aldı.  

Sizlere tanıtmak istediğim “Kırmızı Pa-
zartesi”de başından beri işleneceği 
herkes tarafından bilinen ancak engel 
olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir 
namus cinayetinin öyküsü anlatılıyor.  

Bir cinayetin arka planının yanı sıra    
toplumsal dinamiklerin de incelendiği 
“Kırmızı Pazartesi” başından itibaren olası 
suç, suçlular ve kurbanın bilindiği, bu 
anlamda sürprizi olmayan, ancak insan 
davranışlarını ve nedenlerini mercek   
altına alması açısından kesinlikle ilgiyi 
hak eden bir eser.  

Gezin! 

Hıdiv Kasrı 

B 
u ay sizlere hepimizin bildiği   

ancak ihmal ettiği İstanbul’un 

güzel simgelerinden birini     

hatırlatmak istiyorum. Beykoz sırtlarında 

kendisini ziyaret etmenizi bekleyen Hidiv 

Kasrı’ndan bahsedeceğim sizlere.  

Çubuklu sırtlarında yer alan ve Mısır’ın 

son hidivi Abbas Himi Paşa tarafından 

1907’de İtalyan mimar Delfo Seminati’ye 

yaptırılan Hidiv Kasrı dönemin modasına 

uygun olarak “art nouveau” tarzında-

dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır 

valilerine verdiği ünvan olan hıdivlik  

makamı günümüze en azından Hidiv 

Kasrı aracılığıyla anlam olarak gelmiştir.  

1000 metrekare alan üzerine yayılan 

Hidiv Kasrı ve yanında yer alan İstanbul 

Boğazı’ nı gören kule Abbas Hilmi     

Paşa’nın kendisine değilse de ailesine 

1937 yılına kadar ev sahipliği yapmıştır. 

1984 yılında Çelik Gülersoy’un başkanlı-

ğında İstanbul Turing tarafından restore 

edilmiş olan Hidiv Kasrı 1996 ‘dan beri 

Beltur tarafından işletilmekte ve       

sevenlerinin ziyaretine açık durumdadır. 

Haftasonu İstanbul’un karmaşasını    

geride bırakmak, asırlık ve her biri kün-

yeli ağaçların arasında gezinmek ve do-

ğayla birarada güzel zaman geçirmek 

için hepinize tavsiye ediyorum, bir hafta-

sonu istikametinizi Beykoz, Çubuklu’ya 

çevirin.  

Çocuklarla gezmek için de ideal olan 

Hidiv Kasrı’nda yeme-içme konusunda 

sıkıntı çekmeyeceğiniz gibi, gerektiğinde 

oyun parkları da imdadınıza yetişecektir. 

Belki biraz da tarih kokan bir haftasonu 

için alternatifiniz bu kez de Hidiv Kasrı 

olsun. 

Hazırlayan: Aylin Gür 

Müzeye Gidin! 
Pera Müzesi’nde Andy 
Warhol eserleri 
 

A 
merikan pop kültürünün ikonik 
sanatçılarından Andy Warhol 
İstanbul’da.  

Pera Müzesi bir kez daha muhteşem bir 
sergiyle sanatseverleri mest ediyor.  
7 Mayıs- 20 Temmuz 2014 tarihleri 
arasında ünlü sanatçının eserlerini Pera 
Müzesi’nde görmek mümkün.  
 
Slovak asıll ı sanatçının Slovakya      
Modra’daki Zoya Müzesi’nden derlenen 
87 eserinden oluşan “Andy Warhol: 

Herkes için Pop Sa-
nat” isimli sergi Mick 
Jagger, Albert Einstein 
ve Lenin gibi ünlü sima-
ların portrelerinin yanı 
sıra Campbell’s Soup, 
Kızılderililer, Tehlikedeki 
Türler,    Çiçekler gibi 
serileri de barındırıyor.  
Yaşamı boyunca        
Amerikan popüler kültü-
rünün mitleşmesi için 
çalışan, bu kültürün 
Amerika’nın başına gelen 
en iyi şey olduğuna    
inanan ve 20.yüzyılın 
sanat anlayışının değişimine büyük kat-
kıda bulunan Andy  Warhol pek çoğuna 

aşina olduğumuz ikonik eserleriyle siz 
sanatseverleri bekliyor.  
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Seminer 15 Haziran Pazar  

Psikolog Merve Yenal Altın ile 

Ebeveyn Çocuk İlişkileri Üzerine Söyleşi 
 

Karne döneminde anne-babalar için farkındalık yaratmak, çocuğa karşı doğru yaklaşımı         

sergilemek, doğru iletişim için rehberlik gibi başlıkların yanı sıra  

tutumlarımızın çocukların gelişimlerine olan etkileri ve mutlu çocuklar yetiştirirken dikkat        

etmemiz gereken noktalar, ayrıca şehirli ve eğitimli anne-babalarda sık görülen mükemmeliyet-

çiliğin çocuklar için riskleri konulu seminere tüm KentPlus’lı aileleri bekliyoruz. 

 

Kentplus Site Yönetimi 

Haydi Çocuklar Spor Yapmaya 
 
Sevgili çocuklar spor eğitimi aldığımız zaman vücudumuzda birçok geliş-
meler olur.  
İşte onlardan bazı örnekler : 
 

1-) Çabuk ve doğru karar verme yeteneğimiz gelişir. 

2-) Sorumluluk duygumuz gelişir. 

3-) Daha sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip oluruz. 

4-) Boyumuz uzar, fazla kilolardan kurtuluruz. 

5-) Yaşam kalitemiz artar. 

6-) Başarmak için çalışmamız gerektiğini öğreniriz. 

7-) Disiplinli olmayı, hedefe ulaşmak için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini ve hedefe ulaştığımız zaman başarmanın ver-

diği mutluluğu yaşarız. 

8-) Hep beraber neşeli, eğlenceli vakit geçiririz.  

Haydi sevgili çocuklar sizleri hep beraber spor yapmaya bekliyoruz.  

Ruhan Kuroğlu   (Beden Eğitimi  Öğretmeni ve Yüzme Antrenörü) 


