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Mübarek Ramazan ayı ve Ramazan         
Bayramı’nı geride bıraktığımız şu günlerde 
hepinizin bağışlayıcı, birleştirici duygularla 
dolu olduğunuzu ve maneviyatınızın her    
zamankinden güçlü olduğunu tahmin     
ediyorum. Her ne kadar son yıllarda hepimiz 
tarafından tatil fırsatı olarak algılansa da, 
bayramın gerçek anlamını yaşadığınız ve 
sevdiklerinizle paylaştığınız şeker tadında bir 
bayram geçirmiş olduğunuzu umuyorum. 
 
Yaz sıcaklarından bunalan sevgili komşuları-
mızın kah güzel ülkemizin birbirinden keyifli 
yörelerinde, kah sitemizin havuzunda     
serinleyerek ve dinlenerek yazı geçirdiğini 
düşünüyorum.  
Bu ay içinde gerçekleşecek olan seçimlerin 
önemine istinaden tatil programlarının da siz 
değerli komşularımız tarafından  doğru    
zamanlandığını yürekten diliyorum.  
Sağlık ve mutluluk dolu bir ay daha sizlerle 
olsun. 
 

Kentplus 3352 Ada Yönetim Kurulu Başkanı 

 

C 
ep telefonları, ipad ,TV, elektronik 
oyunlar ve internet çağımızın   
kaçınılmaz gerçekleri. Doğru    

kullanımla çocuklarımızın gelişimine     
faydalı olmakla birlikte yanlış kullanımla 
duygusal ve fiziksel zararlar verebileceği 
konusunda bilinçli olunmalıdır. Pek çok 
aile bu konuda sıkıntı yaşamakta, bazen 
de çaresiz kalarak yasaklamalara        
yönelmektedir. 
Amerikan ve Avrupa Pediatri Dernekleri 
teknolojik aletlerle 2 yaş öncesi çocuk-
ların tanışmamasını, 3 yaşından   
sonra 1 saatte sınırlı kalmak suretiyle 
zaman geçirebilecekleri ve 6 yaştan son-
ra bu sürenin 2 saatte kadar uzatılabile-
ceğini önermektedir. 
En önemli yan etkileri davranışsal ve    
psikolojiktir. Teknolojik aletlerin bağımlı-
lık yapıcı etkileri güçlüdür. ”Teknolojik   

bağımlılık” denilen tanımlamada çocuk 
gittikçe daha çok zamanı  teknolojik     
aletlerle geçirir. Toplumsal yaşamdan 
kaçma, içe kapanıklık,  engellenildi-
ğinde aşırı tepkiler verme gibi      
belirtiler psikolojik  travmanın      
yarattığı etkidir. Bu grup çocuklarda 
depresyon, otizm, dikkat eksikliği, ve   
bipolar bozukluk fazla görülür. 

Yüksek teknolojik hız ile gerçek hayat 
arasındaki farklılık çocukların davranışla-
rına hoşgörüsüzlük, empati yapamama, 
olaylar karşısında çözüm üretememeye 

neden olmaktadır. Çocuklar zamanla 
agresif kişilik yapısına sahip olmakta-
dırlar. Toplumda iletişim kurmakta     
güçlük çeken çocuklar hayal ile gerçeği 
ayırt edemeyecek kadar teknolojik     
aletlerden etkilenebilirler.  
Teknolojik aletleri yarattığı fiziksel   
olumsuzlukların  başında  görme sorunla-
rı, duruş ve iskelet bozuklukları, radyas-
yon alımı sayılabilir. Hareket kısıtlılığı kas 
ve eklem problemlerinin yanı sıra      
obezite riskini beraberinde  getirir. Uyku 
kalitesinde bozulmalar ve uykuya dalış  
sorunlarına neden olabilir.  
 
Çocukların zarar görmeden teknolojik 
aletleri kullanabilmeleri için anne babala-

ra önemli görevler düşmektedir.        
Mutlaka çocukların yaşlarına göre      
saatler ve ilgilendikleri alanlar ve      
içeriklerle ilgili düzenlemeler getirilmeli-
dir.  
Çocuklara rol model olunmalı ve        
ebeveynler olarak uzun saatler iş dışında  
teknolojik aletlerle olan  sürelerimizi    
kısıtlamalıyız.   

Çocuklar sanal ortamlar, şifreler  ve  
güvenli internet kullanımıyla ilgili  okul 
desteğini de alarak bilgilendirilmelidir.  
 

Şiddet içerikli programların izlenmemesi, 
oyunların satın alınmaması konusunda 
azami dikkat sarf edilmelidir.   
Bilgisayarın ortak kullanım alanında   
olması gerekmektedir. Hem denetimi 
kolay sağlamak hem de ortak bilgisayar-
ların kullanımı süre açısında sınırlamalar 
getirmeyi  kolaylaştıracaktır. Aile ile    
birlikte dışarıda geçirilecek zaman ve 
çocukların  herhangi bir  spor  dalıyla 
uğraşması  kitle iletişim araçlarına olan  
ilgiyi azaltacak ve çocukları daha sosyal 
kılacaktır. 
Çocuklarımıza güçlü aile  ve arkadaşlık 
bağları kazandırmalıyız ki sanal ortamda-
ki hiçbir paylaşımın gerçek hayattaki 
paylaşımlarımızın  yerine geçemeyeceğini 

anlamalılar.  
Çocukları teknolojiden uzak tutmak    
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ancak rol 
model olarak  ebeveynleri doğru yere 
koyarak çocukların sağlıklı bir teknolojik 
alet kullanıcısı haline getirmek sizlerin 
ellerinde.  

Dr.Banu Küçükkırım 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi  

Pediatri  

Teknolojik aletlerin ve internetin çocuklar üzerine etkileri  

Karagöz Hacivat Gösterisi 

20 Temmuz akşamı sitemizde 
çocuk oyun odasında Doğa Kole-
jinin düzenlediği Karagöz Haci-
vat gösterisinde çocuklar hem 
eğlendi hem de eskiden sokak-
larda satılan şerbetin tadına 
bakma fırsatı buldular. 
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Okuyun! 

Ahmet Ümit  
İstanbul Hatırası 
 

P 
olisiye roman türünün ülkemizde-

ki en başarılı temsilcilerinden 

Ahmet Ümit her ne kadar son 

zamanlarda “Beyoğlu’nun En Güzel 

Abisi” adlı romanıyla gündemde olsa da, 

ben sizlere yazarın 2010 tarihli “İstanbul 

Hatırası” adlı romanını tanıtmak        

istiyorum bu ay.  

Tatil esnasında keyifli okuyacağınızı   

umduğum roman güzel İstanbul’a dair 

de tarihi bilgilerle harmanlanması     

açısından bence hoş bir seçim olacaktır. 

 
Yazarın bilindik kahramanı “Komiser 
Nevzat” bu romanda da bizlere eşlik 
ediyor.  
Yedi hükümdar, yedi kadim mekan, yedi 
gizemli olay ve okuyucuya heyecan dolu 
zaman geçirtecek esrarlı bir roman.  

 
Kitabın yayımlandığı yıl Ahmet Ümit’in 
100 kadar okuyucuyla gerçekleştirdiği ve 
kitapta adı geçen yerlerin gezildiği     
turdan da bahsetmemek olmaz; Ayasof-
ya’dan Kurtuluş’taki Despina’nın Meyha-
nesi’ne kadar gezip gizem dolu bir mace-
raya atılmak için “İstanbul Hatırası” sizle-
ri bekliyor.  
Hepinize iyi tatiller ve keyifli okumalar 
dilerim. 

Gezin! 

Miniatürk ve Turkuazoo 

“Tatile gidenler gitti, İstanbul bize   

kaldı” diyenlerdenseniz ve çocuklarla 

hafta sonu değişik ne yapalım diyorsa-

nız, bu ay sizlere Miniatürk’ü önermek 

istiyorum.  

Türkiye’nin ilk minyatür müzesi       

Miniatürk “Büyük Ülkenin Küçük Bir 

Modeli” sloganıyla yola çıkmış olup 

126 mimari eserin 1/25 oranında     

küçültülmüş eserlerine yer veriyor.   

Dokuz farklı dilde bilgi alabileceğiniz 

Miniatürk ülkemize gelen yabancı    

konukların da ziyaret etmekten keyif 

aldıkları ve listelerinde başlarda yer 

verdikleri rotalardan biri.  

 

 
 
Yok eğer bu sıcaklarda dışarılarda    
olmak istemezseniz Avrupa’nın en    
büyük alışveriş merkezi Marmara    
Forum’un içinde yer alan Turkuazoo 
sizleri bekliyor. 
Türkiye’nin ilk dev akvaryumu çocuk-
larla beraber vakit geçirmek için son 
derece keyifli bir seçenek.  
Müze gezer gibi değil de, rehber      
eşliğinde de gezebileceğiniz Turkuazoo 
ayrıca 14 yaş ve üstü ziyaretçilere Ok-
yanus Tankı’nda köpekbalıklarıyla 
dalış yapma imkanı tanıyor.  
 
Özel günlerde düzenlenen sualtı     
gösterileri birden fazla kez ziyaret    
etmek için sebep sunuyor.  
 
Şimdiden iyi eğlenceler dilerim.  

Aylin Gür 

Tekno Haber 

H 
erkese merhabalar. Bültenimi-
zin bu sayısında seçtiğim   
uygulamanın ismi “ 

Runkeeper”.   
Bu uygulama  Iphone ve Android  
cihazlarınızla uyumludur.  Aynı     
zamanda internette web browser    
üzerinden de kullanabilirsiniz. 
 

Runkeeper adından da anlaşılabileceği 
üzere bir spor uygulaması  ve 2012 
yılında Lifehack tarafından yılın koşu 
uygulaması olarak seçildi. Koşu için 
birçok uygulama bulunuyor ancak   
Runkeeper  öze l l i k ler i  i l e  göz           
dolduruyor. Tabii koşu diyorum ama 
aynı zamanda bisiklet ve yürüyüş için 
de kullanabilirsiniz.  

Runkeeper öncelikle spor yaparken ne 
kadar yol kat ettiğinizi, hızınızı,      
zamanınızı ve ne kadar kalori yaktığını-
zı yaptığınız sporun tipine göre size 
söyleyebiliyor. Söyleyebiliyor derken 
gerçekten kulaklık ile spor yaparsanız 
size düzenli aralıklarla bu verileri sesli 
olarak da belirtiyor.  
Spor yaparken telefonunuzun uygula-

ması ile birlikte müzik dinleyebilmenizi 
de destekliyor.  
Tüm spor verinizi takip edebilmeyi   
sağlamak için kapalı alanda yaptığınız 
yoga gibi sporları da sonradan ekleye-
biliyorsunuz. Daha önce uygulamayı 
kullananların beğenip uygulamaya koy-
duğu koşu haritaların seçerek sizde  

aynı koşu haritasını takip edebilirsiniz 
ve kendinizi harita üzerinde takip     
edebilirsiniz.  
Yaptığınız koşuyu facebook, twitter gibi 
sosyal medyada arkadaşlarınızla      
paylaşabilirsiniz. Runkeeper aynı    
zamanda popüler olan Pebble, Fitbit 
gibi kolunuza takarak kullandığınız spor 
takip araçlarını kullanmanızı da      

destekliyor. Runkeeperı özellikle site 
içerisinde ve dışında yürüyüş, koşu  
yapan site    sakinlerimizin            
beğeneceğini zannediyorum. 
Gelecek ay yeni bir teknoloji haberinde 
görüşmek üzere hoşçakalın. 
 

Mehmet Orhun 



 4 

 

B 
en çok “şanslıyım”, Boğaz’ın   
kıyısında Beykoz İlçesi’nde     
doğdum ve 15 yaşına kadar   

burada yaşadım. Denizle hep iç içeydik. 
Rahmetli Babam ile en fazla keyif aldı-
ğım anlar muhtemelen bana balık      
tutmayı öğrettiği günlerdi. 
Babamla ilk balığa çıkmaya başladığımız-
da herhalde 6 yaşında falandım. Babam 
boğazın ortasına çektiğimiz sandalımızda 
bana çapari ile istavrit yakalamanın   
ayrıntılarını öğretirdi. Tabii ki hayat ders-
leri de içerirdi balık tutma maceralarımız. 
Babam bana balık tutarken sezgilerine 
güvenmenin önemli olduğundan 
bahsederdi, “illa herkesin olduğu 
yerde veya daha önce bulduğun 
yerlerde balık olacak diye bir kural 
yok, sen nerede olacağını hissedi-
yorsan oraya gidip denemelisin” 
derdi. Bazen boğazın ortasında kimsenin 
olmadığı yerlerde balık sürülerine rastla-
dığımızda Babamın haklı olduğunu düşü-
nürdüm. 
Hayatımda se 
zgilerime güvenmeyi çok sonraları öğ-
rendim, ama Babam haklıydı, bazen 
insan iç sesine güvenip kalabalıkları ta-
kip etmeyi bırakmalıydı. 
Balık tutarken Babam sessizlik isterdi, 
“balıkları duyamıyorum” derdi.    
Balıkları duymak bana her ne kadar an-
lamlı gelmese de Babamın isteğine uyar 
ve sessizce onu izlerdim. Balıkları duy-

maya çalışıp bunu beceremeyince üzü-
lürdüm. 
Çok sonraları Babamın ne demek istedi-
ğini anladım, o bana iç sesini dinlemenin 
önemini anlatmaya çalışıyordu sanırım 

ve evet haklıydı, içinde bulunduğumuz 
an’a odaklanıp iç sesimizi dinlemek çoğu 
zaman mucizelerin kapısını açıyordu. 
Bir başka gün yine kimselerin olmadığı 
yerlerde avlanmaya çalışırken sıkıntıdan 
eski oltaları tamir etmeye başlamıştım.  
 
Babam bana “şanslı olduğumuza ina-
nıyor musun?” diye sordu,  
“hayır baksana hiç balık yok” diye cevap 
verdim.  
“Ama burada beraberiz ve güzel 
vakit geçiriyoruz, buna ne dersin?” 
diye devam etti. Haklıydı. Biraz sonra 
büyük bir balık sürüsü sandalın altından 
geçmeye karar verdi ve onların bir    
kısmını yakalayıp livara attık. 
Kıyıya çıktığımızda tuttuğumuz balıkların 
bir bölümünü satmak istediğimi söyledi-
ğimde Babam gülümseyerek “tamam” 
dedi ve bana bir tartı buldu.  
Bir saat geldi geçti kimse benden balık 
almıyordu.  

Sabırla beklememi öğütledi Babam,  
“hemen pes etme, sabırla bekleme-
yi öğrenmelisin” dedi. Sonra balıkların 
hepsini sattım (Babamın arkadaşları aldı 
hepsini, Babam organize etmiş bunu, 
yıllar sonra itiraf etti). 
Cebimde ilk defa para kazanmanın mut-
luluğu ile eve doğru yola çıkmışken Ba-
bam başarımı kutlamam gerektiğini söy-
ledi ve beni bir pastaneye götürerek 
dondurma sipariş etti. İlk kazandığım 
paranın bir bölümü ile dondurma yedik. 
O çilekli dondurmanın tadını hiç unutma-
dım. 
Bugün de bizim kızların en sevdiği don-
durma çilekli dondurma. Babam artık 
aramızda değil, ama bana öğrettikleriyle 
bir şekilde yaşadığını düşünüyorum. 
Sezgilerine daha fazla güven, şanslı   
olduğuna inan, sabırla bekle, keyifle 
kutla… 
İşte benim kısa hikayem. 

Mert Çuhadaroğlu 

Sezgilere Güvenmek 

Y 
azı yazmak için okyanus        
sahillerine giden bir yazar,     
sabaha karşı kumsalda dans eder 

gibi hareketler yapan birini görür. Biraz 
yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran deniz 
yıldızlarını okyanusa atan yaşlı bir adam 
olduğunu fark eder. Yaşlı adama yakla-

şır: 
- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyor-
sun? 
Yaşlı adam yanıtlar: 
-Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. 
Onları suya atmazsam ölecekler. 
Yazar sorar: 
-Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı 
var. Ne fark eder ki? 
Yaşlı adam eğilir yerden bir denizyıldızı 
daha alır okyanusa fırlatır. 
- Onun için fark etti ama! 

Gerçekten yaşamımız boyunca karşı taraf 
için fark eden bir şey yapabildik mi? 
Mesela evine ekmek götürmek için     
çırpınan veya dilenen bir babaya       
gücünüz dahlinde yardım elinizi uzattınız 
mı?  
Sizin için değil ama onun için fark olan o 

güzel duyguyu yaşadınız mı? Ya da    
büyük marketlerin atık sebzelerini     
seçerek evine sebze-meyve götürmeye 
çalışan bir anaya el uzatabildiniz mi?   
Veya yoldan geçerken kaldırımda olan 
irice bir taşı alıp da yol kenarına       
koydunuz mu? Aracıyla geçerken araba 
lastiğinin o taşı fırlatabileceğini ve birile-
rine zarar verebileceğini hiç düşündünüz 
mü?  
Karşı tarafa olabilecek zararı ya da üzün-
tüyü onlar adına fark edebildiniz mi? 

Oysaki, çocuklarımız için neler neler   
yapıyoruz. Ailemiz için neler neler     
yapıyoruz. Hele kendi özümüz için neler 
neler yaptığımızı düşünebiliyor musunuz? 
Evet biraz da başkaları için fak eden  
şeyleri düşünelim. Lütfen!. 
 

Dağ tepesinde bir çam olamazsan 

Vadide bir çalı ol. 

Fakat oradaki en iyi çalı SEN OLMALISIN. 

Hepimiz Kaptan olamayız, tayfa olmaya 

da mecburuz 

Fakat bir her ne isek 

Onun EN İYİSİ olmalıyız. 

Sevgiyle kalınız… 
Özdemir Kaptan  

Onun İçin Fark Etti Ama!... 


