
Çocuklarımıza küçükken ilk önce özgür olun 
diyoruz. Aman hayal güçlerini şekillendirmeyelim 
diyoruz. Sarı ağaçta olur mor güneşte, 5 bacaklı 
ahtapotta olur 4 kenarlı tekerlekte… Yeter ki iyi 
olun, sevin diyoruz; sevgi önemli… 
Beraber resimler çiziyoruz; ailemizi, yolumuzu, 
güneşimizi, denizimizi… Kendimiz gibi, olduğumuz 
gibi, sevgi dolu… 
Yolda onlara destek olmak için okuyoruz, 
öğreniyoruz, dinliyoruz… Ruhlarını, hayal güçlerini, 
yaratıcılıklarını özgür bırakmak için çaba harcıyoruz, 
sevgiyle… 
Sonra beraber büyümeye başlıyoruz… Ayıplar, 

yanlışlar giriyor devreye. Neye ve kime göre ayıp 
olduğunu düşünmeden; yargılar… Arkadaşının 
güneşi sarıyken kabul görüyor diye biz de belli 
etmeden sarıya boyasın istiyoruz güneşini; özenle… 
Sevgiyle… 
Zamanla bizim resmimiz flulaşıyor, renklerimiz 
herhangileşiyor… Yolumuzu çoktan kaybettiğimizi 
anlamadan çizmeye devam ediyoruz… Sevgiyle.
Yolda kendi resmimizin artık bizim resmimiz 
olmadığını farketmeden başka resimlere gözümüz 
takılıyor. Nasıl diyoruz, o güneş nasıl o renk olur… 
O deniz nasıl öyle dalgalanabilir, o ağaç nasıl o 
meyveyi verebilir? Eleştiriyoruz, beğenmiyoruz, 
yargılıyoruz… Sevgiyle… 
Bazen yetmiyor hızımızı alamayıp doğruları 
gösteriyoruz bilir kişi olarak; kimi, nasıl, neye göre 

kırdığımızı düşünmeden… Tabii ki… Sevgiyle.
Herkesin resminin bir olmasını istemek, herkesin 
yoluna karışmak normalleşiyor her geçen gün. 
Yorumlar ağırlaşabiliyor, sözler çirkinleşebiliyor. 
Çocuklarımıza sevmeyi, özgür olabilmeyi, doğruyu 
öğretiyoruz… Bir resim olduğunu söylüyoruz… 
Bir renk güneş … Bir renk ağaç, onları sevebilirsin 
diyoruz. Ellerindeki bütün renkleri alarak… Sevgiyle.
Herkesin kendi resmini kendi renkleriyle çizebildiği, 
bütün yollara, başka resimlere hoşgörüyle 
bakabildiği… 29 Ekim’inde, Cadılar Bayramı’nında; 
bütün özel günlerin saygıyla, kabülle, coşkuyla 
kutlandığı… Eğlencelerin bazen sadece eğlenmek 
için yapıldığının algılandığı keyifli bir Kasım ayı 
geçirmenizi diliyoruz… 
Sevgiyle…
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Sevgiyle...

BÜLTENJOURNAL
10 KASIM 

ATATÜRK’Ü
ANMA GÜNÜ VE

ATATÜRK HAFTASI
CUMHURIYETIMIZIN 

KURUCUSU GAZI 
MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN 
AYRILIŞININ

80. YILDÖNÜMÜNDE 
SAYGI VE MINNETLE 

ANIYORUZ...



02

KASIM
NOVEMBER

NO2018 44

SEMİNER 
AĞIR METALLER VE METAL ANALİZİ

AĞIR METAL TEHLİKESİ!!!

6 Kasım Salı Etiler

Günümüzde maalesef yediklerimiz ve 
içtiklerimizin yanı sıra günlük yaşamda 
kullandığımız kozmetikler ve petrol 
türevleri gibi pek çok üründen de ağır 
metal birikimine maruz kalabiliyoruz. Bu 
ağır metaller vücudumuzda birikerek; sinir 
sistemi, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek 
başta olmak üzere birçok organın işlevlerini 
bozarken kanser riskini de arttırıyor. 

 Sağlığımızı tehdit eden ağır metaller neler 
ve nerelerde bulunuyor?

 Ağır metaller hangi rahatsızlıklara sebep 
olur?

 Ağır metal zehirlenmesi ve belirtileri 
nedir? 

 Bedenin ağır metallerle olan mücadelesine 
yardım etmenin yolu var mıdır?

 Tüm bu ağır metal tehlikesi içinde 
hastalıkları oluşmadan önleyerek nasıl 
sağlıklı kalırız?
Sağlımız için büyük tehlike yaratan “ağır 
metaller” konusunda ayrıntılı bilgi alarak, 
aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar 
bulabileceğiniz bir sohbetin yapılacağı 
Dr. Hasan Hüsnü Eren’in liderliğinde 
gerçekleşecek seminerimize davetlisiniz...

D R.  H A S A N H Ü S N Ü  E R E N
Dr. Hasan Hüsnü Eren Tıp Fakültesi Eğitimini, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Akupunktur eğitimini Yeditepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.
Frekans tıbbı olarak adlandırılan bioresonans ve bioquantum uygulamaları 

ile ilgili  başta Almanya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Çin’de araştırmalar 
yapmış ve eğitimlere katılmıştır.
Türkiye’de henüz yaygın olarak bilinmeyen  Biocybernetic Body Balancing 
(™) (BBB ) tedavilerinin uygulaması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

FİLM
KULÜBÜ Burak Göral ile Film Kulübü başladı...

1 Kasım Perşembe, 19:30 Etiler

Bütün iyi filmler bazen bittikten sonra da bizimle 
yaşamaya devam ederler. Bazı iyi filmler de bize 
bugün aslında ne yaşadığımızla ilgili önemli laflar 
edip; moral ve umut ihtiyacımızı giderebilirler... 
Kitap kulüplerini düşünün. Önceden 
kararlaştırdıkları bir kitabı 10-15 gün içinde okuyan 
insanlar bir araya gelip kitap hakkında sohbet 
ederler. Kitabın yazarının dünyasından çıkıp kendi 
dünyanıza bir yolculuk yaparsınız konuşa konuşa. 
Böylece okuduğunuz kitapların özüne daha çok 
iner, arkadaşlarınızla bunları paylaşır ve kendinizi 
daha doymuş, aklınız ve ruhunuz için güzel bir şey 
yapmış olmanın verdiği huzuru hissedersiniz.  
Şimdi bunun film versiyonunu düşünün bir de. Bir 
film eleştirmeni ve sinema sektöründen birinin 
tavsiyesi üzerine izlediğiniz bir filmi yine onun 
kılavuzluğunda kulübünüzün diğer üyeleriyle 
beraber çay ve kahve eşliğinde güzel, sıcak bir 
mekanda enine boyuna konuştuğunuzu hayal 
ediniz. 

Filmden sahnelerle birlikte filmin bize ve gerçek 
hayata açtığı pencerelerden birlikte bakmanın, 
başka filmlerin de aralara girdiği renkli, doyurucu 
bir sinema sohbetinin keyfini çıkarın. Filmdeki 
renkler ne anlama geliyor, senarist ve yönetmen 
aslında ne anlatmak istemiş, karakterler neye 
ulaşmaya çalışıyorlar, neyi başarıp neyi yanlış 
yapıyorlar, bu film bizi hangi özelliğiyle kendine 
bağlıyor...  
Gün geçtikçe siz de farkedeceksiniz ki sıradan bir 
izleyici değilsiniz artık. Bir senarist 
gibi hikayenin kılcal damarlarına 
ineceksiniz, bir eleştirmen gibi 
filmin öğelerini birbirinden 
ayırabileceksiniz. En güzeli de 
bunları ders gibi değil tamamen 
arkadaşça kurulmuş samimi 
sohbetlerle ve araya giren film 
sahneleri eşliğinde edineceksiniz.  
“Burak Göral ile Film Kulübü”nün 

tanıtım buluşmaları ekim ayında gerçekleşti. 
1 Kasım’da ilk buluşmasını “Kısa Tesadüfler” 
(Brief Encounter) ile yapıyor.   
Sinema tarihinin en güzel ‘yasak aşk’ filmlerinden 
biri olan David Lean başyapıtı “Kısa Tesadüfler”, 
bugün bir kez daha izlendiğinde bile ilk 
izlendiğindeki etkiyi bırakmakta hiç zorlanmıyor...
Hikaye, daha sonra sinemada defalarca tekrar 
edilen bir hikaye aslında. İkisi de evli olan bir 

kadın ve bir erkeğin masum, çekingen, 
usul usul ve yarım yamalak ama sarsıcı 
yaşadıkları minik bir aşkın hikayesi. “Kısa 
Tesadüfler” bize ‘kırık bir aşk hikayesi’ni 
en güzel haliyle sunan nadir güzellikteki 
filmlerden biridir ve bugün hâlâ aynı 
gücüyle sapasağlamdır...
“Burak Göral ile Film Kulübü” 
yolculuğuna başladı, isterseniz siz 
de herhangi bir durağında hâlâ dahil 
olabilirsiniz... 
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12 Kasım Pazartesi, 17:00 (+8 Yaş)

27 Kasım Salı, 11:00

Etiler

Etiler

KİTAP KULÜBÜ

AROMATERAPİ 
ATÖLYESİ  
ART DE HUILE

KİTAPKURDUANNE VE KİTAPKURDUMASAL İLE KİTAP KULÜBÜ BAŞLIYOR !

Bitki özlerindeki şifayı keşfedin!

KitapkurduAnne Akça Kodal ve kızı 
Masal’ın ilkini 12 Kasım’da Happy Nest 
Etiler’de gerçekleştirecekleri kitap 
kulübünde her ay 8 yaş üzeri çocuklar 
ve isteyen tüm yetişkinler aynı kitabı 
okuyarak kitap üzerinde konuşacak, 
aynı kitabın farklı kişiler üzerindeki 
etkisini keşfedecekler!
İlk kitabımız Habitüs Yayıncılık’tan 
“Benim Annem Bir Goril”!
Jonna, Mimozalar adlı çocuk yurdunda 
yaşamaktadır. Oradaki bütün çocuklar 
gibi, saçlarını topuz yapmış, güzel bir 
anne ve ayakkabıları pırıl pırıl cilalı, 
cana yakın bir baba tarafından evlat 
edinilmeyi hayal etmektedir. Ne var 
ki bir gün bir dişi goril, çocuk yurduna 
başvurur ve Jonna'yı evlat edinir. 
Birlikte bir hurdalıkta yaşamaya 
başlarlar. Goril alışıldık olan her 

şeyden, temizlikten ve arazisini satın 
alıp yerine havuz yapmak isteyen 
Tord'dan nefret eder; Oliver Twist'i, 
örümcek ağlarını ve hurdalığa gelen 
müşterileri kandırmayı sever. Jonna, 
bu herkesin tip tip baktığı anneyle 
şefkati tadar ve tıpkı Dickens'ın 
romanındaki gibi birbirlerinden ayrı 
da düşseler, sonunda düşmanlarını 
alt edip kendilerine huzurlu bir yaşam 
kurarlar.
Bu hikaye’yi sevdiniz mi? Neden 
sevdiniz? Yoksa sizi hüzünlendirdi 
mi? Heyecanlandırdı mı? Keşke 
okumasaydım mı dediniz yoksa iyi 
ki okumuşum diye mi düşündünüz? 
Çocukların ve yetişkinlerin gözünden 
aynı hikayenin yarattığı hisleri 
paylaşmak için kitap kulübümüze 
davetlisiniz …

Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya 
Kayhan, Aromaterapi Atölyesi ile 27 Kasım Salı 
günü Happy Nest Etiler’de sizlerle buluşuyor. 
Bitkilerin özüyle elde edilen yağların doğal 
sağlık ve güzellik iksirine dönüştüklerine 
tanıklık edeceğiniz bu atölyede ayrıca 
aromaterapi yağlarının nasıl kullanılacağını 
öğrenecek ve kendi özel aromaterapik 
karışımlarınızı da hazırlayabileceksiniz. 
Gelin, doğal şifa kaynağı Aromaterapi’nin 
gücünü hep birlikte keşfedelim!

AROMATERAPI NEDIR?
Aromaterapi, bitkilerin tamamen organik 
olan yaprağı, kökü ve çiçeğinden damıtma 
yani distilasyon tekniği ile çok yoğun 
olarak elde edilen uçucu yağ özlerini 
kullanarak hastalıkları önlemek veya 
oluşmuş hastalıklarda vücudun bağışıklığını 
güçlendirerek kendi savunma sistemini 

desteklemek için kullanılan bir tekniktir.
Aromaterapi yeni bir konsept gibi algılansa 
da çok eski çağlarda, tıp biliminin kurucuları 
tarafından keşfedilmiş ve literatüre geçirilmiş 
oldukça eski bir tıbbi yöntemdir.
Aromaterapi, kullanılan esansiyel yağ veya 
yağ karışımına göre çok çeşitli fiziksel 
ve ruhsal faydalar sağlar. Aromaterapide 
kullanılan esansiyel yağlar; analjezik, 
antimikrobiyal, antiseptik, iltahap önleyici, 
doku ve damarları sıklaştırıcı, yatıştırıcı, 
spazm çözücü ve idrar söktürücü özelliklere 
sahiptir.
Ayrıca bu esansiyel yağlar sindirim sistemi 
rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, menstrüel ağrı 
ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 
duygu-durum bozuklukları, dolaşım 
problemleri, solunum yolu enfeksiyonları ve 
yaralar dâhil olmak üzere çok çeşitli belirtileri 
ve durumları tedavi etmek için kullanılır. 

HÜLYA KAYHAN
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23 Kasım Cuma, 09:30 Etiler

SEMİNER

SEMİNER

Ebru Demirhan ile ‘Şifa Eğitimi’ Happy Nest ’te…

TEVHİDE GÜZEL, 0-3 YAŞ DÖNEMİ BEBEKLERİN, TÜM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI KONUSUNDA 
EBEVEYNLERE IŞIK TUTACAK ÖNERİLERLE DOLU BİR SEMİNERLE HAPPY NEST’TE KONUĞUMUZ OLUYOR. 

Zamanı, yaşamı, çocukluğumuzu ve 
çocuklarımızı, ailemizi şifalandırmaya 
niyet ederek Happy Nest’in yuva 
sıcaklığında “Bedenin Şifa Kapıları” 
kitabının yazarı, Eğitmen ve Danışman 
Ebru Demirhan ile Şifa Eğitimi’mizi 
gerçekleştiriyoruz. 
Her birimiz kendi doğamızda “şifayı” 
getiririz. Nasıl kullanacağımızı öğrenene 

kadar ya kullanmayız ya da rastgele 
kullanırız. Şifa ve bilincin gücü neler 
yapmaz ki! 
Bu toplantıda; bedenleri, hastalıkları, 
düşünceleri, duyguları, anıları, başkalarını, 
dünyayı, insanlığı şifalandırmayı hatırlayıp 
“Şifa olma” haline bürüneceksiniz. Şifanın 
ne kadar kolay olduğunu fark edecek ve 
hemen uygulamaya başlayacaksınız.

 “Uyku ve beslenme rutini oturan bebekler her 
zaman daha huzurlu, ebeveynleriyle daha uyumlu 
ve işbirliği içindedirler. Bunun en önemli nedeni 
bebeğin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve doğru 
şekilde karşılanmasıdır. Bunların dışında bebeğinizle 
kurduğunuz ilişki ve aranızdaki bağ da onun mutlu 
bir bebek, sizinse mutlu bir ebeveyn olmanızda 
çok önemli bir yere sahip. Bugüne kadar çalıştığım 
yüzlerce ebeveynden biliyorum ki sizin de aklınızda 
neyi doğru neyi yanlış yaptığınıza dair pek çok soru 

var. Söyleşimizde ebeveynlerle bir araya gelerek 
hep birlikte aklınızdaki sorulara cevap arayacağız. 
Unutmayın ki emek harcadığınızda, denediğinizde, 
kendinize ve bebeğinize inandığınızda bebeğinize 
gerçekten faydalı olduğunuzu göreceksiniz.”
Bebeklerin doğumdan itibaren üç yaşına kadar 
olan bu süreçteki temel ihtiyaçlarından olan uyku, 
beslenme ve gelişimleri hakkında tüm ebeveynleri 
zorlayan soruların cevaplanacağı seminere 
davetlisiniz...

T E V Hİ D E  G Ü Z E L
52 yaşındayım:) Mehmet ve Başak isminde yetişkin iki evlat sahibi bir 
anneyim... Kız Meslek Lisesi Bebek Bakımı ve Çocuk Gelişimi mezunuyum. 
Ben 15-16 yıldır, mesleğim ile birlikte sevgiyle büyüyen, gelişen ve 
ebeveynlere destek olan, bebeklerin hayatını kolaylaştırmaya çalışan 
bir dadıyım. Yüzlerce bebek ile çalışmanın verdiği alan tecrübesi ve 
kendimi geliştirmek için düzenli aldığım ruhsal ve kişisel eğitimler ile 
birlikte, anne ve bebeğe destek oluyorum. Yeni doğan bebek bakımından 

3 yaşına kadar ki bebeğin uyku, beslenme, zihinsel ve fiziksel sürecini 
destekleyen aktivitesinde bütüncül yaklaşarak yardımcı oluyorum. Yeni 
nesil ebeveynlere, bebeğin doğduğu andan itibaren sevgi, saygı ve anlayış 
ile büyütülmesinde farkındalık oluşturuyorum. 
Bebeğin fiziksel ve ruhsal olarak bir alanı olduğunu ve o alana büyükler 
tarafından saygı ve sevgi duyularak, ihtiyacının karşılanmasında rehberlik 
yapıyorum.

E B R U  D E M İ R H A N 
19 Ağustos 1976 Erzurum doğumlu Ebru Demirhan, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü’nü 1998 yılında bitirdi. Ardından formasyon dersleri alarak 
İlkokul öğretmeni olma hakkı kazandı. 2014 yılında sosyoloji bölümünde 
okumaya başladı. Özel bir bankada dokuz yıl boyunca, farklı birimlerde ve 
kademelerde çalıştı. Her zaman ilgisini çeken ruhsal ve evrensel bilgiler 
oğlunun hastalığı sırasında ışık oldu. Hayatını kolaylaştırdı ve aydınlattı. 
Oğlu sağlığına kavuştu ve bu bilgileri aktaran, bu teknikleri uygulayan 

olmaya karar verdi. Banka hayatına son verip eğitimler almaya başladı. 
Konunun uzmanlarından çok çeşitli eğitimler alarak beslendi, kendini 
geliştirmeye devam ediyor. 
Bireysel ve kurumsal deneyimlerini, evrensel bilgilerini, sezgilerini talep 
eden kişiler ve firmalar için kullanıyor. Uyum ve dengeyi kurma konusunda 
aracı olmaya çalışıyor. Kurucusu olduğu Yaşam Tasarım Merkezi’nde 
şimdilik birbirinden farklı kırk üç seans ile insanların hizmetindedir. Niyeti 
herkesin ve her şeyin daha iyiye gitmesidir. 

28 Kasım Çarşamba, 11:00Kalamış
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Her yıl sonbaharda yayıncılığın farklı aktörlerini 
bir araya getiren Zeynep Cemali Edebiyat 
Günü, 20 Ekim Cumartesi günü 8. kez 350’ye 
yakın uzman katılımcıyla gerçekleştirildi. Açılışta 
şair Turgay Fişekçi’yi, kapanışta usta yazar 
Pınar Kür’ü dinledik. En heyecanlı bölümse 
yine Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın  
2018 ödüllerinin verilmesiydi. 500’den fazla 
öğrenci arasından seçilen üç genç, “kararlılık” 
temasını en güzel öyküleştirmişti. 

Şimdi, yeni yarışma 
başlıyor. Tema 
“yalan”. Çevremizde 
yazmayı seven, edebiyat 
meraklısı 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerine hatırlatalım: 
Son teslim tarihi 22 Mayıs 
2019. Bu yıl da seçici 
kurulu zorlayacak fevkalade 
öyküler kurgulayacak 
gençler mutlaka.

Bizim coğrafyamızda öykü 
her yaşta okunur, sevilir. 
Çok eskilerden bu yana öyle 
gelmiş, öyle gidiyor. Her yıl, 
aralarında çocuk öyküleri 
de yer alan çok sayıda öykü 
kitabı yayımlanıyor. Bunlardan 

biri, şiirleri, öyküleri ve yazılarıyla sevilen 
Karin Karakaşlı’nın renkli resimli bir 

kitabı. Epeydir, çocuk 
edebiyatına da emek 
veren Karakaşlı’nın yeni 
kitabı Uçan Kız Volante 
(res.: Merve Atılgan, 
Günışığı Kitaplığı)  
2-4. sınıf çocukları için. 

Volante, anneanneye 
gitmek üzere havaalanında 
uçak saati bekleyen üç 
çocuklu bir ailenin ortanca 
çocuğu. Aklında fikrinde 
düşünceler dans ediyor. 

Hem dalgın hem duygusal. Uçuş kapısı anons 
edildiğinde ailesinin yaşadığı telaş sırasında 
kalbini burkan bir şey fark ediyor Volante: 
Kimse onu gözetmiyor, önemsemiyor. İyi 
öyleyse, o da başına buyruk davranabilir! 
Volante tam o dakikada ailesinin peşi sıra 
kapıya yöneleceğine, tam tersi yöne yürüyüp 
gidiyor. Bu büyük aldanışın ailesini sürüklediği 
kaygı ayrı, koca havaalanında küçük kızı fark 
edip ona belli etmeden yardımcı olanlar ayrı, 
okurun merakı ayrı... Sonuçta, gündeliğin 
içinde koşuştururken birbirimize yeterince sevgi, 

ilgi gösterememenin yol açabileceği kırıklıklara, 
kaygılara ilişkin, ama mutlulukla çözümlenen bir 
öykü okuyoruz. 

Küçüklerle paylaştığımız zamanları, boya 
kalemleri ve kitaplar yaldızlıyor. Onlarla 
desenlerinde kaybolarak okuyabileceğimiz 
pek çok kitap var. Sanatçı Feridun Oral’ın 
kitapları, ilginç konuları ve şahane resimleriyle 
dikkat çekenlerden. Örneğin, Baloncu 
Dede ve Üç Küçük Yaramaz (Yapı Kredi 
Yayınları) Kapadokya’ya gidenlere ayrı tat 
verecektir. Bulutlara farklı anlamlar yükleyen 
afacan keçicikler yüreği hop ettirse de, öykü 
gülümsetiyor.  

Yaşam keyfi kalmamış kimileri hayal kurmanın 
önemini, özellikle çocukluktaki değerini 
bilemiyor, hayal kurmayı anlamsız buluyor. 
Çocuklara verdiği gibi, onlara da şifa versin 
edebiyat, dileriz. Hemen bir kütüphane bulup, 
tercihen çocuk kitaplarına yumulsunlar. 
Aman, ihmale gelmez, her gün, her hafta sıkı 
birer doz tavsiye ediyorum. Ellerine geçerse, 
Mutlu Hayalperest’i de (çev.: Oya Alpar, 
Altın Kitaplar) okumaları ferahlık verecektir. 
Sanat sevgisi aşılayan Müze (çev.: Müren 
Beykan, Günışığı Kitaplığı) adlı fevkalade 
kitabından da hayranı olduğumuz sanatçı 
Peter H. Reynolds’un küçük kahramanıyla 
birlikte hayallere yolculuk... Tabii ki, herkes 
için tek yolu yoktur bunun. Bazıları “arkadaş 
canlısı hayalperest”tir, bazısı “şekerleme yapan 
hayalperest”, bazısı “vahşi yaşamı seven 
hayalperest”, “dondurmacı hayalperest”, 
“sosyal hayalperest”... 

21. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali  
(23 Ekim-4 Kasım) sürüyor. Dünya edebiyatının 
özgün yazarlarından Zoran Drvenkar’ın 
Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (res.: Martin 
Baltscheit, Günışığı Kitaplığı) adlı sevilen kitabı 
da, kukla tiyatrosu oldu. Kış tüm dünyayı 
kasıp kavurur, çoluk çocuk hiç kimse evinden 
burnunu dışarı çıkaramazken, bizim Riki’nin 
sabrı taşıyor ve kış’ı bulup, “Yeter artık!” 
demeye karar vererek yollara düşüyor.  
Gülgeç Tiyatro’nun 3D tekniğiyle modellediği 
Riki’yi, Kuş’u sahnede izlemek kaçırılmayacak 
bir fırsat, sanatsal bir şölen olacak mutlaka.

İşte, yılın en büyük kitap fuarına da az zaman 
kaldı. 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı,  
10 Kasım’da mega-kentin bir ucunda açılacak. 
“Hayatı edebiyatla kuşatmak” sloganıyla yola 
çıkan fuarın bu yılki onur yazarı, edebiyat 
ustalarımızın en nevi şahsına münhasır 
kişilerinden Selim İleri. Çocuklara, kendimize, 
eş dosta kitap almak, sahaflarda geçmişe 
yolculuk etmek, yazarları, yayınevlerini ziyaret 
etmek için bir gün ayırmak şahane.  
Ancak önce internet sayfasından  
(www.istanbulkitapfuari.com) ön hazırlık 
yapmak, kitap listeleri çıkarmak, söyleşi ve imza 
programına göz atmak yararlı olacaktır. Hep 
dediğimiz gibi, “En güzel hediye kitap, çünkü 
nar gibi bereketli!”

NASIL BİR 
HAYALPERESTSİNİZ? MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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17 Kasım Cumartesi, 11:00 (24-48 ay) 
10 Kasım Cumartesi, 11:00 (24-48 ay) 
24 Kasım Cumartesi, 11:00 (24-48 ay Etiler Kalamış

OYUNLA DİL 
GELİŞİMİ 

MİRKET YAYINLARI İLE OYUNLA DİL GELİŞİMİ ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR... 

Çocukların dil gelişiminde 24-48 ayın 
önemli bir yeri vardır. Bu dönemde kelime 
dağarcığının artmasıyla birlikte ekler 
konuşmaya dahil olur. Çocukların edindikleri 
ekleri kullanması için uygun ortamı 
oluşturmak her zaman kolay olmayabilir. 
Bu nedenle Mirket Yayınları; Nesi Var?, 
Nerede?, Neyle? kutu oyunlarını tasarladı. 
Çocuğunuzla oynarken dil gelişimine 
katkıda bulunabilir; dikkat, gruplama, ilişki 
kurma, ince motor gibi becerilerini de 
destekleyebilirsiniz. Kutu oyunlarından;

 Nesi Var? aidiyet eklerini (-nın/-sı)
 Nerede? bulunma ekini (-de/-da)
 Neyle? (-yle) işlev ekini kazandırmayı 

hedefliyor.
2-3 yaş aralığı çocukların dil gelişimini 
destekleyen, eğlenceli kutu oyunlarıyla 
gerçekleşen ücretsiz atölye çalışmalarına 
tüm miniklerimizi bekliyoruz.

12 Kasım Pazartesi, 11:00 Etiler

SEMİNER 
DİL GELİŞİMİ

0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN NORMAL DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

0-6 yaş dönemi çocuklarımızın dil ve konuşma 
gelişimde gecikme yaşamaması için ebeveynler 
olarak öncelikle nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini biliyor musunuz? Bu önemli 
konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz 
12 Kasım Pazartesi 11:00’de Happy Nest’te 
gerçekleşecek, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti 
Mukadder Düzyol’un süpervizörlüğündeki “Dil 
Gelişimi” konulu seminere davetlisiniz...
Birçoğumuz bebeklerle yakın ilişki 
kurmadan önce dil ve konuşma gelişimi 

evrelerinin farkında değilizdir. Bir bebeği 
gözlemlediğimizde aşama aşama gelişimine 
tanık olur günden güne yepyeni kelimelerle 
bizimle iletişime geçtiğini gözlemleriz. Peki 
çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 
yaşta dil ve konuşma gelişiminde neleri normal 
kabul etmeliyiz? Çocuğumuzda bir farklılık 
olduğunu düşündüğümüzde neler yapmalıyız? 
Bu seminerde hep beraber bebeklikten okul 
dönemine kadar dil ve konuşma gelişimine dair 
sorulara yanıt arayacağız. 

M U K A D D E R D Ü Z Y O L  M. S .  C  U Z M A N Dİ L  V E K O N U Ş M A T E R A PİS Tİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programını tamamladıktan sonra 
2011 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek 
Lisans programını tamamlayarak “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti” 
ünvanını aldı. 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel kliniklerde 
mesleğini sürdürdü. Türkiye’de yeni bir çalışma alanı olan Dil ve Konuşma 
Terapisi’nde en büyük eksikliğin materyal çeşidinde sınırlılık olduğunu 

gözlemleyerek 2016 yılında Mirket Yayınları’nı kurdu. Bu ihtiyaca 
yönelik olarak eğitim materyalleri, kitaplar, kutu oyunları hazırlamakta 
ve yayınlamaktadır. 2017 yılının Nisan ayından itibaren ise kurucusu 
olduğu Masal Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi’nde çalışmalarına devam 
etmektedir. Mukadder Düzyol, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği 
üyesidir.
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15 Kasım  Perşembe, 11:00

8 Kasım Perşembe, 19:30

Etiler

Etiler

SEMİNER

MANDALA

Ebeveynlikte zor duygularla baş etmek!

Gülben Aykaç ile Mandala Farkındalık Eğitimi… 

Ebeveynlikte zor duyguların üstesinden kolaylıkla 
gelmek isteriz ancak, zaman zaman bunu nasıl 
başaracağımızı bilemediğimiz anlar yaşarız. İşte bu 
konudaki sorunlarla baş edebileceğimiz  çözüm 
önerilerini Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek 
Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil’in ‘Ebeveynlikte 
Zor Duygularla Baş Etmek’ konulu seminerinde 
öğreneceğiz.
Çocuklar belli bir yaşa kadar kelimelerle duygularını 
söyleyebilseler bile stresin etkilerini ancak 
gözyaşları gibi beden duyumlarıyla dışa vururlar. Bu 

seminerde çocukların duygularını dışa vurmalarını 
engelleyen emzik kullanımı, oyalama, korkutma 
gibi dış süreçler konuşacak ve çocuklara ailelerin 
bu konuda nasıl yardımcı olacaklarını inceleyeceğiz. 
Zor davranışların arkasında yatan problemlerde, 
çocukların duygularını dışa vuramamaları 
yatmaktadır. 
Stres ve beyin konusu ile bilimsel olarak çocukların 
gelişimlerinde stresin etkileri ve ailelerle olan 
süreçlerinin de konuşulacağı seminerde akıllara 
takılan sorulara da cevaplar bulacağız.

Happy Nest Etiler’de 8 Kasım Perşembe 
19:30’da, Mandala Kişisel Gelişim Eğitim ve 
Organizasyon’un kurucusu Gülben Aykaç 
süpervizörlüğündeki ‘Mandala Farkındalık 
Eğitimi’nde bir araya geliyoruz. Mandalaların 
gizemli dünyasında, ruh ve bedenin keyifli 
yolculuğunu keşfetmek için kayıt yaptırmayı 
unutmayın! 

MANDALA YÖNTEMI ILE BLOKAJLARIMIZI NASIL 
ÇÖZERIZ? GELECEĞIMIZI NASIL YARATIRIZ?
Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav 
Jung’un tıbba destek olarak kullandığı bu 
yöntem, Mitolojist yazar ve okutman olan 
Joseph Camphell tarafından kendi eserlerinde ve 
sembollerle yaptığı çalışmalarda devam etmiştir. 

Şu anda Amerika’da Dr. Richard Moss tarafından 
kişisel gelişimde kullanılmaktadır. 
Birçok kişi, tekrarlanan duygusal mücadele ve 
acı modelleriyle doğuştan gelen potansiyelini 
engeller. Bu pratik, elle çalışılan kılavuz insanların 
alışkanlık olarak bu tuzağa düştüğünü ve bu 
tıkanıklığı nasıl gidermemiz gerektiğine yardımcı 
olur ve günlük hayata kolayca dahil edilen, onları 
bu yıkıcı davranıştan kurtaran bir program sunar 
ve kendi kendilerinin doktoru olmayı öğretir. 

EĞITIMIN IÇERIĞI:
 Mandala nedir?
 Mandala yaratarak blokajlarımızı nasıl çözeriz?
 Mandala ile nasıl yeni bir gelecek ve varoluş 

yaratabiliriz?

Nİ L Ü F E R D E V E C İ Gİ L
Amerika Claremont Colleges'da üniversite eğitimi alan Devecigil; üç yıllık 
psikoloji mastırını yine Amerika'da Naropa Üniversitesi'nde "Ben Ötesi Pskiloji" 
(Transpersonal Counseling Psychology) üzerine tamamladı. Gestalt, somatik 
deneyimleme yaklaşımlarla psikolojiye yaklaşan Devecigil, eğitimi süresince 
Experiential Play Therapy (Deneyimsel Oyun Terapisi) yaratıcıları Carol ve 
Byron Norton, tramva uzmanlığıyla tanınan Pat Ogden gibi konusunda 
önce terapistlerle çalışma imkanı buldu. Almanya'da Diane Poole Heller ile 
Somatik Deneyimleme eğitim ve çalışmalarına katıldı. Naropa eğitimi süresince 
meditasyon, mindfulness eğitimleri aldı.
Türkiye'de ebeveynlik  eğitimleri yanı sıra mindfulness eğitimleri ve grup çalışmaları 

da yapmaktadır. Ayrıca Amerika'da University Of Michigan'dan Mindfulness 
temelli Bilişsel Terapi (MBCT) sertifikası (eğitimcinin eğitimi) ve New York  
Omega Merkezi'nden Mindfulness temelli Stres Azaltma (MBSR) eğitim 
sertifikası aldı. Devecigil, her sene iki ile on gün arasında değişen mindful inziva 
çalışmaları için yurtdışında çeşitli programlara katılmaya devam etmektedir. 
Psikoloji İstanbul'da oyun terapisi eğitimleri vermektedir. Ebeveynlik 
eğitimlerinin yanı sıra hthayat bünyesinde ebeveynlik yazıları yayınlamakta, 
Doğan Egmont grubunun Anne Baba Akademisi yayınlarına danışmanlık 
yapmakta ve ayrıca bu kitapların önsözlerini yazmaktadır.

Doğan Kitap'tan çıkan "Işığın Yolu" adlı kitabın yazarıdır.
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24 Kasım Pazar, 14:00
28 Kasım Çarşamba, 11:00

28 Kasım Çarşamba, 19:30

13 Kasım Salı, 11:00

21 Kasım Çarşamba 19:30 

Etiler

Etiler

Kalamış

Kalamış

SEMİNER

SEMİNER

Sınavlar yaklaşırken çocuğum ve ben!

FARKINDALIKLA EBEVEYNLİK SEMİNERİ’NE DAVETLİSİNİZ…

Gerek Liseye Giriş Sınavı gerekse Üniversiteye 
Giriş Sınavı, eğitim hayatları boyunca çocukları 
ve doğal olarak ailelerini en fazla etkileyen ve 
endişelendiren konuların başında gelir. Sınav 
için hazırlıklar 1 hatta bazen 
2 sene öncesinden başlar ve 
hayat eskisi gibi olmaz. Genelde 
mevcut düzenin dışına çıkıldığı 
bu özel ve önemli süreçte, 
her ne kadar sınav çocuklar 
ve gençlere yönelik olsa da, 
aileleri de başka türlü bir sınav 
beklemektedir…Çocukların 
ailelerinden beklentileri, cevap 
aradıkları sorular, endişeler, 
kaygılar, belirsizliklerle nasıl 
mücadele edebilecekleri, zaman 
zaman gerilen iletişimler, gelecekleri ile ilgili nasıl 
doğru ve sağlıklı seçim yapabilecekleri gibi bir 
çok konu ailenin gündeminin başına yerleşiverir 

birden. 
 Bu süreçte aileleri neler bekliyor?
 Sınava hazırlık sürecini en sağlıklı şekilde nasıl 

yönetebilirsiniz?
 Çocuklarınızın en fazla ihtiyaç 

duyduğu ve sizden destek 
beklediği konular ne?

 Aile-çocuk iletişimde özellikle 
nelere dikkat edilmesi gerekir?

 Çocuklarınız için doğru 
ve gerçekçi bir yol haritası 
çizebilmenin yöntemleri neler?
 
Yukarıdaki ve benzeri soruların 
cevaplarını bulacağınız Ayça 
Aytaç süpervizörlüğünde 
gerçekleşecek seminerimizde, 

çocukları ve ailelerini oldukça zorlayan bu uzun 
soluklu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için 
çeşitli yöntem ve ipuçlarını paylaşacağız.

Happy Nest’te bu ay, ‘Farkındalıkla Ebeveynlik’ 
semineriyle Güneş Ulus konuğumuz oluyor ve  
çocuklarımızı doğru yöntemlerle yetiştirmemize 
yardımcı olacak farkındalığımızı arttıracak bilgileri 
bizlerle paylaşıyor.

 Çocuğunuzla birlikteyken, o anın keyfini almak 
yerine, zihniniz hep bir sonraki programda mı?

 İyi ebeveynlik yapmaya çalışırken kendinizi hep 
sabrederken mi buluyorsunuz? 

 İçinizden çıkmasını istemediğiniz tepkiler çıkıyor 
ve bunlarla başa çıkmakta zorlanıyor musunuz?  

 Onun için her şeyin en iyisi olsun isterken, 
yetersizlik duygusu ile başa çıkmakta zorlanıyor 
musunuz? 
Tüm bu zor anlarda benim ebeveyn olarak 
duygularımı düzenlemeye ihtiyacım var. Peki 

bunu nasıl yapabilirim ? Hayatıma ebeveyn 
olarak mindfulness pratiklerini katarak. Son 
nörobilim araştırmaları günlük olarak düzenli 
yapılan mindfulness pratikleriyle beynin duygusal 
düzenlemeden sorumlu bölgesindeki hücrelerde 
%22.8 artış göründüğünü söylüyor. Eğer ben 
kendi duygularımı düzenleyebilirsem, çocuğumun 
duygularını düzenlemesine de destek 
olabilirim. 
Farkındalıkla ebeveynlik, 
ana dikkat vererek, açık bir 
merakla, şefkatle ve yargısız 
bir tutumla yaklaşan ebeveynlik 
yaklaşımıdır. Güneş Ulus liderliğindeki 
seminerde pratikleri nasıl hayatımıza alırız 
konusunu ebeveynlik ekseninde konuşacağız. 

AYÇA AYTAÇ
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Pazartesi günleri
16:00 (3-5 yaş)
17:00 (6-9 yaş)Etiler

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER 

FRANSIZCA Takım ruhuyla yeni bir dünya keşfi...
Küçük Girişimciler Fransızca atölyelerimizde çocuklar 
alanında deneyimli öğretmen Seda Kuşçuluoğlu’nun desteği 
ile Fransızcayı eğlenceli bir aktiviteler eşliğinde öğreniyor. 
Hazırladığımız programda amacımız, çocukların ortamdan, 
grup ahenginden ve özellikle oyunlardan faydalanarak dili 
öğrenmeleri, kelimeleri tecrübe etmeleri ve aynı zamanda 
Fransızca konuşmayı öğrenmeleri. 
Fransızca gerçekleşen atölye çalışmasında, çocuklar farklı 
takımlar eşliğinde keyif verici oyunlar oynayarak, süreçten 
keyif aldıkları yeni bir dünya keşfedecekler. Hem eğlenceli, 
hem eğitici, hem de farkındalık kazandırmayı amaçlayan bu 
programda; genç beyinler bir masanın etrafına toplanarak takım 
ruhuyla etkileşim içerisinde oyunlar oynuyorlar.

Cumartesi günleri 16:00 (3-5 yaş), 
Pazar günleri 12:00 (3-5 yaş)

9 Kasım Cuma, 11:00 Etiler Etiler

MÜZİĞE GİRİŞ 
ATÖLYESİ 

SÖYLEŞİ
LALİ DİL VE KONUŞMA 
MERKEZİ

ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK 
ŞÖLENİ…

ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİ 
YAŞINA UYGUN MU?

Happy Nest Etiler’de, Şevki Karayel Piyano Akademisi işbirliği ile düzenlediğimiz 
Müziğe Giriş Atölyelerimiz devam ediyor… 
Bu atölyelerdeki amacımız; öncelikli olarak çocuklara müzik sevgisini aşılamak 
ve müziğin hayatlarında bir yer edinmesini sağlamak. Erken yaşta alınan müzik 
eğitimi geleceğe dönük sağlam bir müzikal altyapı sağlamanın yanı sıra çocuğun 
kendini ifade edebilmesini kolaylaştırması gibi genel çocuk gelişimine katkılarda 
bulunur. 
Atölyelerimizdeki müzikal masalları keşfeden çocuklarla birlikte, Mozart, 
Çaykovski, Beethoven gibi ünlü bestecilerin eserlerini dinleyip canlandırmalar 
yapıyoruz. 
Müzik tarihinde yer tutmuş birçok ünlü bestecinin hayatları ve muhteşem eserleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak atölyelerimize 3-6 yaş aralığındaki tüm 
çocukları bekliyoruz.

Çocuklar ne zaman cümle kurmalıdır? 3 yaşına gelen çocuğun dil gelişim düzeyi 
ne olmalıdır? 5 yaşına gelen çocuğum hala bazı harfleri söyleyemiyor bu normal 
midir? Son haftalarda çocuğum kekelemeye başladı bu geçici midir? 
Ebeveynler çocuklarının dil gelişim düzeyinin yaşına uygun olduğundan emin 
olmak isterler. Çünkü dil gelişim düzeyi sosyalleşme ve akademik başarı için 
temel oluşturmaktadır. Bu nedenle dil-konuşma becerilerinde normal gelişimin 
bilinmesi ve dil-konuşma bozuklukları hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. 
Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nin kurucuları uzman dil ve konuşma 
terapistleri Nezihe Çıtav Süngün, Berna Erdebil Gökdere ve Öykü Tezel 
Bayraktaroğlu tarafından yapılacak bu atölyede temel dil gelişim aşamaları 
tanıtılacak, ebeveynler çocuklarının dil gelişim süreçlerinde neyle karşılaşacakları 
ve çocuklarını nasıl destekleyecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. 
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“Ne Yediğinizi Bilin” sloganıyla 1,5 yıldır 
yaptığımız market incelemelerinde, başta rafine 
şeker olmak üzere mısır şurubu ve türevlerinin 
en çok da çocuk gıdalarında yer aldığını 
üzülerek fark ettik. Yaptığımız incelemelerde, 
meyve sularının, meyveli sütlerin, çocuk 
krakerleri, bisküvi ve keklerin yüksek oranda 
şekerin yanı sıra, mısır şurubu içerdiğini gördük. 
Tüm bunların yanı sıra, bebek ürünlerinde de 
rafine şekerin ilave edildiğini ve oranlarının 
hiç de yadsınamayacak düzeyde olduğu 
görülmektedir.

Peki bu durum bizi nereye götürmektedir? 
Ülkemizde Diyabet ve Obezite oranları 
son 20 yılda hiç olmadığı kadar artmış ve 
yükselme eğilimi göstermektedir.  Beslenme 
alışkanlıklarımız değişmekte, tükettiğimiz rutin 
gıdalar gitgide temel beslenme ihtiyacımızın 
dışına çıkmaktadır. Evet, hepimiz acıkıyoruz, 
enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle sürekli 
hareket etme halindeki çocuklarımızın mutlak 
surette enerjiye ihtiyacı var. Fakat, bu enerjiyi 
hangi miktarda, hangi yoğunlukta ve hangi 
kaynaktan aldıkları büyük önem taşıyor.

Bu haliyle, çocuklarımızın ve hatta bizlerin 
de dengeli beslenmeden anlamamız gereken 

aldığımız enerjiyi de besin öğelerine dengeli 
şekilde yaymamız gerekliliğidir. Bu durum 
doğal gıdalarda kendiliğinden mümkündür. 
Örneğin, yoğurt yediğinizde, karbonhidrat, yağ 
ve proteinden aldığınız enerji oranı mükemmel 
bir dengededir. Fakat, meyveli yoğurt adı 
altında yüksek oranda şeker içeren ürünü 
tükettiğinizde, bu enerji dengesi bozulmuş, 
karbonhidrat ve ilave şekerden gelen kalorisi 
yükselmiş, sağlıklı görünümlü fakat sıradan bir 
paketli abur cuburdan çok da farkı olmayan 
bir ürün tüketmiş olabiliyorsunuz. Bu ürünü, 
içeriğindeki şekerden dolayı daha çok seviyor, 
sağlıklı olduğunu düşünerek çocuklarınıza da 
düşünmeden verebiliyorsunuz. Bunu yaparken 
de, temelinde yoğurt gibi sağlıklı bir bileşene 
sahip buna benzer ürünlerin aslında dengeli 
beslenme kriterlerine uymadığını bilmiyorsunuz.

Peki çocuklarımız süt, peynir, yoğurt hatta 
meyveleri sevmezken, neden bu ve buna 
benzer gıdalara bu kadar düşkünler? Hiç 
bunun sebeplerini düşündünüz mü? Acaba bu 
ürünler sadece şekerli oldukları için mi çocuklar 
bunları seviyor? Oysa ki, tüm bu gıdalarda 
glikoz, fruktoz ve türevleri var. Burada fark 
yaratan birkaç husus var. İlk husus, yüksek 
oranda ve yoğun alınan şekerin kan şekerini 

hızla yükseltmesi ve bu şekilde kısa sürede 
yeniden acıkmamızı sağlaması. Bunun gerek 
vücut işleyişimiz, gerek psikolojimiz ve gerekse 
uzun vadede sağlığımıza birçok etkisi var. Tek 
sebep bu değil. Sütü, peyniri, yoğurdu “tatlı” 
bulmayan çocuklarımız, içine biraz şeker, biraz 
aroma, biraz tatlandırıcı katılan formlarını ise 
bayıla bayıla yiyor. Örneğin, süt içmeyen bir 
çocuk, içine toz formda yoğun şeker içeren bir 
kakao kattığında bu sütten bir bardak daha 
istiyor. Yani doğal haliyle süt, çocuklarımıza 
“tatlı” gelmiyor. Peki nedir onları yanıltan? Tat 
Reseptörlerimiz.

Bizlerin ve çocuklarımız damak tatları 
tükettiğimiz tatlarla öylesine şekillenmiş 
durumdaki, aslında gayet tatlı bir gıda bize 
bir süre sonra pek de tatlı gelmeyebiliyor. İşte 
bu farkı; Tat reseptörlerimiz belirliyor. Sütte 
bulunan laktozun tat katsayısı 16 iken, sofra 
şekeri olarak bilinen Sakkarozun tat katsayısı ise 
5 kattan daha fazla olup, 100 oranındadır. Yani 
sütten 16 birim tat alan bir çocuk, içine sofra 
şekeri katıldığında 100 birim tat almaktadır. 
Bu da, tüketilen bu içeceği ya da yiyeceği 
daha tatlı dolayısıyla daha çekici kılmaktadır. 
Bu bağlamda, çocuklarımızın yüksek şekerli 
ürün tüketmesini sadece “Şeker vermiyorum” 
mantığıyla düşünmemek gerekiyor. Buradaki 
mantık aynı zamanda; “Doğal tatları alması 
için onun tat reseptörlerini eğitiyorum” gibi 
bilimsel ve bilinçli bir ifadeyle de açıklanabilir. 
Bu mücadele sonunda da, şekeri doğal haliyle 
tüketmeyi bilen, sütü, peyniri, yoğurdun da 
alabilen bilinçli tüketimi başarmış bireyler 
yetiştirmektir.

ÇOCUKLARIMIZ NE 
YEDİĞİNİ BİLİYOR MU?

#gıdadedektifi
Gıda Dedektifi Proje Yöneticisi

17 Kasım Cumartesi, 16:00 (+4 Yaş)Kalamış3 Kasım Cumartesi, 16:00 (+4 Yaş)Etiler

“İnsanlar, para diye bir şey yokken ne yapıyorlardı? Para, 
geçmişten bugüne nasıl bir değişime uğradı? Kredi kartı ne işe 
yarar? Bitcoin nedir? Para karşılığında hangi işleri 
yapabiliriz? Paranın değeri zamanla nasıl değişir? 
Hedeflerimize ulaşmak için nasıl para biriktirebiliriz? 
Bütçenin tutması ne anlama geliyor? Banka mı, 
yastığının altı mı daha güvenli? Para, insanı mutlu ve 
huzurlu yapmaya yeter mi?”
Bunun gibi onlarca sorunun yanıtı bu kitapta!

Bu kitapla;
 Paranın olmadığı zamanlarda nasıl takas 

yapıldığını ve paranın tarihini,
 Para kazanmanın yollarını ve parayla neler 

yapıldığını,

 İstek - ihtiyaç arasındaki farkı ve alışverişte dikkat edilmesi 
gerekenleri,

 Harçlığınızı nasıl verimli kullanabileceğinizi 
ve bütçe oluşturmayı,

 Bankaların hangi işleri yaptığını,
 Bağış yapmanın önemini ve paranızı nasıl 

yönetebileceğinizi öğreneceksiniz.
National Geographic Kids – Beta Kids 
Yayınevi’nden çıkan Özlem Özyurt’un 
“Parasını Yöneten Çocuklar” kitabı, 
çocukların parayla doğru ilişki kurması, kendi 
finansal durumunu yönetebilme özgüveni ve 
becerisini kazanmasını hedefliyor. Bu kitabı 
yazarından dinlemek için tüm 4 yaş üzeri 
minikleri Happy Nest’e bekliyoruz.

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

ÖZLEM ÖZYURT’UN “PARASINI YÖNETEN ÇOCUKLAR” 
KİTAP ETKİNLİĞİNE DAVETLİSİNİZ!

ÖZLEM ÖZYURT
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KAYAN YILDIZINI BEKLEYEN KÜÇÜK YILDIZLAR'A...

“ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE” SERİSİNİN İLK KİTAPLARININ
LANSMANI HAPPY NEST’TE… 

Çocukların baş etmekte en 
çok zorlandığı konulardan biri, 
BOŞANMA. Uzakta çalışan ya 
da ayrılan anne-baba ve bu 
koşulların sebep olduğu kaygı 
durumları…
24 Kasım'da Happy Nest 
Kalamış'ta, bu konuyu dokunaklı 
bir hikayesi olan “Kayan Yıldızını 
Bekleyen Küçük Yıldız” kitabı 
çerçevesinde konuşacağız. 
Kitabın yazarı Başak Sönmez, 
Sevgili Bebek Kurucu Ortağı F. 
Nur Olcay ve Çocuk Gelişimcileri 
ve Eğitimcileri Derneği İstanbul 
Şube Başkanı Uzman Çocuk 
Gelişim Psikoloğu Demet Gülaldı, 
Happy Nest’te sizlerle bir araya 
gelecek. Söyleşi ve sorular için 
tüm ebeveynleri bekliyoruz.

24 Kasım Cumartesi, 14.00KalamışBAŞAK SÖNMEZ

24 Kasım Cumartesi, 16:00 (+9 Yaş)Etiler

Özge Özdemir, Redhouse Kidz’den yeni çıkan 
kitapları “En İyisini Yapmak Mümkün mü?” ve 
“Kavga Çare Olur mu?” kitapları ile 24 Kasım 
Cumartesi 16:00’da, 9 yaş üzeri tüm kitapseverlerle 
Happy Nest Etiler’de buluşuyor!
Çocuklarla yürüttüğü felsefe çalışmalarıyla tanınan 
‘Çocuklar için Felsefe’ eğitmeni Özge Özdemir’in 
atölyelerden yola çıkarak kaleme aldığı “Çocuklar 
için Felsefe” serisinin ilk kitapları yayımlandı. 
İlişkileri merkeze alan En İyisini Yapmak Mümkün 
mü? ve Kavga Çare Olur mu? kitapları ile çocuklar, 
yaşamda karşılaştıkları zorluklar üzerine düşünme, 
akıl yürütme, sıkça kullandığımız kavramları daha iyi 
anlama fırsatı buluyor. Redhouse Kidz tarafından 
yayımlanan kitaplarda, mitolojik bir hikâye 
üzerinden tartışma açılıyor, bir felsefe kulübünde 
toplanan çocuklar kendi bakış açılarıyla kavramları, 
olayları sorguluyor. Tek bir doğruyu işaret etmeden, 
çocukların yorumuyla pek çok kavram etrafında 
gelişen diyaloglar, okurlara farklı pencereler açıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN 
FELSEFE SERİSİ

KAYAN YILDIZINI 
BEKLEYEN KÜÇÜK YILDIZ

YAYINEVI Redhouse Kidz
YAZAR Özge Özdemir
RESIMLEYEN Ezgi Platin

YAYINEVI Mutlu Fil Yayınları
YAZAR Başak Sönmez
RESIMLEYEN Serra Bildik

ÖZGE ÖZDEMIR
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“İyi Niyet Doğru Bilgi İle Buluşuyor” diyoruz ve 
bu sene ikincisi gerçekleşecek olan “Doğal Yaşam 
Günleri” ni Kanyon’da gerçekleştiriyoruz.
Doğal yaşam ürünlerini üreten, gündelik yaşamında 
doğal ürünler kullanan ve bu alandaki unutulmuş 
bilgileri yeniden yorumlayan ve paylaşanları bir 
araya getiren etkinliğimizde bir çok doğal ve 
organik ürün standı yer alacaktır. Happy Nest 
organizasyonunda Kanyon Sponsorluğunda 
gerçekleşecek olan Doğal Yaşam Günleri’nde, 
organik ve doğal gıda stantları, tekstil stantları, 
alerji karşıtı ürün stantları, glutensiz gıda stantları 

yer alacaktır.
Doğrudan üretici ve tedarikçisinden alabileceğiniz 
doğru bilgiler ve temiz ürünler ile kendinize ve 
ailenize sağlıklı bir gelecek hediye edin.
16-17 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan 
Doğal Yaşam Günleri’nde sadece stantlar yok aynı 
zamanda alanında uzman birbirinden önemli isimler 
söyleşiler ve atölyeler ile yer alacaklar.
İsterseniz Ekşi Mayalı Ekmek Yapım Atölyesine 
katılın, isterseniz Fermente Turşu Atölyesine 
katılın... 
Sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğrenmek 

isterseniz “Sağlıklı Beslenme ile Bilinçlen” 
söyleşilerine katılabilirsiniz. Happy Nest 
organizasyonunda Doğal Yaşam Günleri’nde tabi 
ki çocukları da unutmadık. İki gün boyunca günün 
belirli saatlerinde aileler alışverişlerini yaparken 
etkinlik alanının tam kalbinde renkli ve eğlenceli 
çocuk atölyeleri gerçekleşecek.
Doğal Yaşam Festivali ara buluşması olan Kanyon’da 
Doğal Yaşam Günleri’nde “İyi Niyet Doğru Bilgi 
ile Buluşuyor”… Doğal yaşam tutkunlarını ve 
ziyaretçilerini ağırlayacağımız iki gün boyunca 
“Şehrin En Doğal Buluşmasına” bekliyoruz.

SEMİNERLERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 

DOĞAL
YAŞAM GÜNLERİ

YENİ SEZONDA ÇOK DEĞERLİ İSİMLER ALANINDA UZMANLIK KONULARI 
İLE HAPPY NEST ETİLER VE HAPPY NEST KALAMIŞ'TA BİZLERLE BERABER 
OLACAKLAR... GÜNCELLENEN PROGRAM TAKVİMİNİ, WEB SİTEMİZDEN VE 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ ARA BULUŞMASI “DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ” 16-17 KASIM’DA KANYON’DA

Kasım’18 Aralık’18 Ocak’19
01 Burak Göral
 Film Kulübü Etiler
06 Dr. Hasan Hüsnü Eren
 Ağır Metaller ve 
 Metal Analizi Etiler
07 Atakan Utku
 Sporcu mu, Sosyal Sporcu mu 

Yetiştireceğiz? Etiler
08 Ebru Demirhan
 Şifa Eğitimi Etiler
08 Atakan Utku
 Sporcu mu, Sosyal Sporcu mu 

Yetiştireceğiz? Kalamış
08 Gülben Aykaç
 Mandala Yöntemi ile 
 Farkındalık Çalışması Etiler
09 Lali Dil ve Konuşma Merkezi
 Çocuğumla İkinci Dil Konuşurken 

Nelere Dikkat Etmeliyiz? Etiler
12 Mukadder Düzyol
 Dil Gelişimi Etiler 

13 Ayça Aytaç
 Sınavlar Yaklaşırken Çocuğum ve 

Ben Kalamış
15 Nilüfer Devecigil
 Zor Duygularla Baş Etme Etiler
21 Güneş Ulus
 Farkındalık ve 
 Ebeveynlik Kalamış
24 Ayça Aytaç
 Sınavlar Yaklaşırken Çocuğum ve 

Ben Etiler
27 Hülya Kayhan
 Aromaterapi Yağları Nasıl 

Kullanılır? Etiler
28 Güneş Ulus
 Farkındalık ve Ebeveynlik Etiler
28 Tevhide Güzel
 0-3 Yaş Uyku, Beslenme Kalamış
28 Ayça Aytaç
 Sınavlar Yaklaşırken Çocuğum ve 

Ben Etiler

17 Nilüfer Devecigil
 Zor Duygularla 
 Baş Etme Kalamış

06 Gülben Aykaç
 Mandaladaki Kutsal Mühür: 

Yaşam Çiçeği Etiler
07 Ferah Şıvga
 Alternatif Tıp Terapisti
 Açık eğitim Etiler
08 Ferah Şıvga
 Alternatif Tıp Terapisti
 Bireysel görüşme Etiler
14 Lali Dil ve Konuşma Merkezi
 Çocuğumla İkinci Dil Konuşurken 

Nelere Dikkat Etmeliyiz? Etiler
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3 KASIM CUMARTESİ  Özlem Özyurt KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 yaş) Etiler
  Tru Dough Etkinlik (+3 yaş) Kalamış
  Akıl Oyunları Etiler
4 KASIM PAZAR  Akıl Oyunları Kalamış
  Gezgin Kuşlar Dolmabahçe Sarayı

10 KASIM CUMARTESİ  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi (24-48 ay) Kalamış
11 KASIM PAZAR  Silgi Yap Etkinliği (7+ yaş) Etiler
12 KASIM PAZARTESİ  Kitap Kulübü (8+ yaş) Etiler
16 KASIM CUMA  Doğal Yaşam Günleri Kanyon

17 KASIM CUMARTESİ  Doğal Yaşam Günleri Kanyon
  Özlem Özyurt KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 yaş) Kalamış
  Silgi Yap Etkinliği (7+ yaş) Kalamış
  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi (24-48 ay) Etiler
24 KASIM CUMARTESİ  Başak Sönmez KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Kalamış
  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi (24-48 ay) Kalamış
  Özge Özdemir KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+9 yaş) Etiler
  Tru Dough Etkinlik (+3 yaş) Etiler
  Akıl Oyunları Kalamış
25 KASIM PAZAR  Akıl Oyunları Etiler
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18 6
GÜLBEN AYKAÇ
Mandaladaki Kutsal 
Mühür: Yaşam Çiçeği 

7-8
FERAH ŞIVGA
Alternatif Tıp

19
GÜLDEN KILINÇ  
DOĞAN

26
GÜLDEN KILINÇ  
DOĞAN

9
GEZGİN KUŞLAR
Yerebatan Sarnıcı

13
GEZGİN KUŞLAR
Ayasofya-Mozaik 
Müzesi21 OCAK

3 ŞUBAT
SÖMESTR ÖZEL 
PROGRAM

26
ŞEVKİ KARAYEL
Yılbaşı Konseri

29
YILBAŞI PARTİSİ

1
BURAK GÖRAL
Film Kulübü

8
GÜLBEN AYKAÇ
Mandala Yöntemi ile 
Farkındalık Çalışması

7
ATAKAN UTKU
Sporcu mu, 
Sosyal Sporcu mu 
Yetiştireceğiz?

6
DR. HASAN  
HÜSNÜ EREN
Ağır Metaller ve Metal 
Analizi 15

NİLÜFER   
DEVECİGİL
Zor Duygularla Baş 
Etme27

HÜLYA KAYHAN
Aromaterapi Yağları 
Nasıl Kullanılır?

16-17
DOĞAL YAŞAM 
GÜNLERİ  
Kanyon AVM

21
GÜNEŞ ULUS  
Farkındalık ve 
Ebeveynlik

28
YILBAŞI PARTİSİ
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“Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım 
edemez.”

Montaigne

Bu sene üniversite sınavına girenlerden biri de 
oğlumdu ve bu nedenle süreci çok yakından 
gözlemleme şansım oldu. Hatta, gözlemlemenin 
de ötesinde, süreci baştan sona bir anne olarak 
dolu dolu yaşadım…

Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, gerek 
çocuklar, gerekse anne babalar için oldukça 
yorucu ve yıpratıcı bir süreçten bahsediyoruz. 
Sınavlara hazırlık aşamasında hayat neredeyse 
tamamen değişiyor; bir çok etkinlik, aktivite, 
hobi askıya alınıyor. Dersler, sınavlar, sorular, 
denemeler derken hem çocukların hem de 
büyüklerin stres katsayıları gün geçtikçe artıyor. 
Buna bir de geleceğin getirdiği belirsizliği 
ekleyin, stres hepten tavan! Sınava girerken, 
2 öğrencinin hastanede serumları çıkartıp 
dosdoğru sınava girdiğine kendim bizzat tanık 
oldum. Okul kapısında karşılaştığım başka bir 
anne, stres nedeniyle, alerjik astımlı oğlunun 
nefes darlığı çektiğinden bahsetti. Anne babalar 
derseniz, onlar ayrı hikaye… 

Orada da çocuğuma nasıl destek verebilirim 
düşüncesi ve kaygısı hatırı sayılır seviyede. 
Süreç içinde çocuğun değişen duyguları ile, 
zaman zaman gelebilen öfke nöbetleri ile, 
belirsizlik karşısında duyduğu endişe ile baş 
etmeye çalışan anne babaların da işi emin olun 
hiç kolay değil. Sözün özü şu ki, üniversite 
hazırlık süreci, hem gençler hem de aileleri için 
oldukça meşakkatli bir süreç. Burada özellikle 
vurgulamak istediğim ve sıklıkla karşılaştığım 
bir durum, bu süreçte ağırlıklı olarak akademik 
başarıya önem verilirken, sürecin ve psikolojinin 
nasıl yönetileceğine ağırlık verilmeyip, 
çocuklarla iletişimde neye dikkat edileceğinin 
zaman zaman göz ardı edilmesi… 

Oysa bu konu o kadar önemli ki… Bunlar 
sağlıklı yapıldığında, akademik başarıya da 
katkısı olacaktır, kuşkusuz… 

Neyse, gelelim asıl konuya… Sınav bittikten 
sonra puanlar ve sıralamalar açıklanıyor, 
malumunuz… Sonra da gelsin tercih süreci… 
Hah, işte tam da bu noktada başka bir kıyamet 
kopuyor. “Tercihlerimde nereleri yazacağım? 
Hangi bölüm? Hangi üniversite?” Bu süreci 
gözlemlerken çocuklar adına hayıflanmamak 
elde değil. Evet, bir çok tercihin bilinçli 
yapılmadığının farkında olsam da, bunların 
sayısı gerçekten çok fazla ve bu durum oldukça 
üzücü. Bir çok genç, gelecekte ne yapmak 
istediği ile ilgili, kendisini neyin mutlu edeceği 

ile ilgili düşünmemiş bile. Hatta şu soruyla 
bile karşılaştım; “Puanım şu, sıralamam bu, 
sayısalım. Sizce hangi bölümü yazmalıyım?” 
Diğer tarafta, puanını önüne koyup, 
yazabileceği bölümlerle eşleştirme yapanlar mı 
dersiniz, eşten dosttan bölüm önerisi alanlar 
mı? Tercih süreci de, emin olun, ayrı bir stres 
dönemi. Hele de sistemin değiştiği senelerde 
(ki bu sene sistemle birlikte bir çok şey değişti), 
stres daha da arttı. Sınava giren gençlerin, 
tercih aşamasında bölüm seçmeye çalışırken 
sorduğu sorular hep dışsal kaynaklı; getirisi var 
mı, girer miyim, çıkınca ne olur, vb… 

Oysa ki şu sorular olmalıydı; severek okur 
muyum, yetkinliklerimle ve değerlerimle 
örtüşüyor mu, gelişim alanları nedir, vb… 
Bunları gördükçe aslında ne kadar kıymetli ve 
gerekli bir iş yaptığımı tekrar tekrar anladım. 
İzotomi görüşmelerim sonrasında öğrencilerin 
farkındalıkları, neyi hangi sebeple istediklerini 
ya da istemediklerini anlamaları, gelecekleri 
ile ilgili yapacakları doğrultusunda hedef 
belirleyebilmeleri, kendilerini mutlu edecek 
ortamları anlamaları ve buna ulaşmak için 
planlamalara başlamaları gibi bir çok konuda 
yardımcı olabildiğimi bildiğim için, aslında 
bu gençlerin hayata diğer bir çok gence göre 
bir adım önde başladıklarını farkediyorum. 
Diğerleri maalesef neyi nasıl arayacaklarının bile 
farkında değilken, güçlü yönlerini, değerlerini, 
yetkinliklerini bilen gençler kendi geleceklerini 
bilinçli olarak şekillendirmek adına ilk adımlarını 
atıyorlar. Bunun ne kadar büyük bir kıymet ve 

rahatlık olduğunun farkında mısınız? 

Derslere, sınavlara, denemelere gömülen 
gençler, kendilerini en çok endişelendiren 
konuların başında gelen gelecekte nasıl 
bir meslek yaparlarsa mutlu olacaklarını 
düşünemiyorlar bile… Düşünenlerin çoğu 
da meslekten ziyade bölüm ve üniversite 
peşinde. “Peki çocuğum, o bölümü bitirince 
ne olacaksın?” sorusuna verilen cevap 
“Bilmiyorum, henüz onu düşünmedim!” 

Peki o zaman o bölümü neye göre seçtin…? 
Burada da sıklıkla varsayımlar çıkıyor 
karşımıza… Bir şeyi gerçekten olduğu için değil, 
daha ziyade olduğunu düşündüğü için seçiyor 
bir çok genç. Sonra da gerçekler varsayımları 
karşılamayınca, beraberinde gelen hayal 
kırıklıkları…

Gerek izotomi görüşmelerimde, gerekse de 
çevremdeki diğer gençlerde gözlemlediğim 
önemli bir unsur, meslek seçiminde prestijli 
ve iş garantisi olan mesleklerin çok ön planda 
olduğu. Bunların başında da tıp ve hukuk 
geliyor. Bu nedenle, eşit ağırlıkçıların korkulu 
rüyası olan  “tıp tutmazsa hukuk yazarım” 
diyen o kadar çok genç var ki! Tıp nerede, 
hukuk nerede?! İkisi apayrı iki bölüm, iki uç! 
Sadece “prestijli ve iş garantili” diye bir mesleği 
seçmek ne kadar doğru olabilir ki? Mizacınız, 
değerleriniz, güçlü yönleriniz, tutkularınızla 
örtüşmeyen bir mesleği 50 yıl boyunca yapacak 
olmak nasıl bir duygu uyandırıyor sizde??? 
Geçenlerde sosyal medyada minik bir anket 
yapıldı; tercihlerinizde yer verip de pişman 
olduğunuz bölüm var mı diye… Bir çok 
“hukuk” cevabının verildiğini gördüm. Belli 
ki çok da bilinçli yapılmayan bu tercihlerde 
hukuk gelirse, bu gençlerin bir kısmı devam 
etmeyecek ya da edemeyecek… Sonuç?  Vakit 
kaybı, nakit kaybı, emek kaybı… Kendisinin 
nasıl bir meslekte mutlu olacağını fark etmediği 
müddetçe de bu gençler yine aynı sarmalda 
dönüp duracaklar.

Özellikle anne babalara tavsiyem, çocuklarınızın 
tutkularını bulmasına yardımcı olun. Güçlü 
yönlerini, değerlerini, mizacını fark etmesini 
sağlayarak, gelecekte mutlu olacağı iş 
ortamlarını, meslek alanlarını bulmaları 
için onlara yol arkadaşlığı yapın. Gerekirse, 
uzmanlardan destek alın. Başta vereceğiniz 
bu emek, sonrasında çocuğunuz için en çok 
istediğiniz şey, yani onun mutlu bir geleceğe 
sahip olabilmesi adına atılacak ilk adım 
olacaktır…

Bütün gençlere, mutlu olacakları aydınlık bir 
gelecek dileklerimle…

Not: Doğru meslek seçimi ile ilgili 
olarak, Sola Yayınları’nın Richard N. 
Bolles’un “Paraşütün Ne Renk” isimli 
kitabını okumanızı öneririm.

TIP TUTMAZSA HUKUK 
YAZARIM…

Ayça Aytaç
Profesyonel Öğrenci ve Motivasyon Koçu

NLP Master Practitioner İzotomi Analisti
Eğitmen
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7 Kasım Çarşamba, 19:30

Çarşamba günleri 16:00 (+3 yaş) 90 dakika
Cuma günleri 16:00 (3+ yaş)

8 Kasım Perşembe, 11:00Etiler

Etiler

Kalamış

SEMİNER

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

OYUN GRUBU 

Sporcu mu, sosyal sporcu mu yetiştireceğiz?

OYUN GRUBUMUZDA NELER YAPTIĞIMIZI MERAK EDİYOR MUSUNUZ? 

Aikido eğitmeni Atakan Utku 
liderliğinde keyifli sohbetler eşliğinde 
gerçekleşen “Sporcu mu, Sosyal Sporcu 
mu Yetiştireceğiz?” söyleşilerimiz bu 
ay da Happy Nest’te sizlerle buluşmaya 
devam ediyor.
 
Çocuklar için her zaman en iyisini 
istiyoruz ve elimizden geldiğince de 
en iyi olanını seçmeye çalışıyoruz. Peki 
bu süreçte atladığımız küçük ayrıntılar 

büyük farklar yaratmaya engel olur mu? 
Spor ve sporcu yetiştirmenin en önemli 
özellikleri sosyal ve iletişim kurmayı 
becerebilen özgüveni gelişen çocuklar 
yetiştirmek. Çocuklar sevdikleri spor 
dallarında kendilerini daha iyi ifade 
ediyorlar. Ebeveynler bu ayrımı nasıl 
yapabilirler? Çocuklarınızın yatkınlık ve 
yeteneklerini nasıl gözlemleyebilirsiniz?
Ve bir çok sorunun yanıtı için kayıt 
yaptırmayı unutmayın!

Atölyemizde her ay meslekler, hayvanlar ve 
yaşam alanları, yiyecekler, şekiller, renkler 
vs. gibi konuları çocukların oyun eşliğinde 
öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaptığımız etkinlikleri 
çocukların el becerilerine destek olan aktivitelerle 
çeşitlendirerek gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 
Çocukların ilk sosyal bağlarını, ilk arkadaşlıklarını 
kurmalarını, tanışma ve birlikte oyun oynamalarını 
oyunlarla destekliyoruz. 
Okul öncesi çocukların birlikte oynama, günlük 
yaşam becerilerini destekleyici, el becerilerini 
geliştiren oyunlarla daha uzun zaman diliminde 
dikkat gelişimlerine destek olmayı amaçladığımız 
atölyemizde, gruplarımızı blok ders eşliğinde 2 
saat olarak tasarlıyoruz.

A T A K A N  U T K U 
Atakan Utku, İzmir doğumludur. İstanbul 
Üniversitesi’nde Tarih, Haliç Üniversitesi’nde İşletme 
eğitimi aldı. 2002 yılında başladığı Akademi İstanbul, 
İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü 2004’te tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına eğitim ve danışmanlık 
sektöründe değişik kademelerde çalışarak başlayan 
Atakan Utku, iletişim ve halkla ilişkiler alanında da proje 
yöneticiliği ve proje danışmanlığı yaptı.
2000 yılında başladığı Aikido ile 2003 yılında profesyonel 
anlamda ilgilenmeye başlayan Utku, anlaşılabilir, 
dinamik, pedagojik ve uyumlu bir tarzla yapılan 
Aikido’nun dünyadaki en önemli temsilcilerinden 

Christian Tissier’nin (Aikikai 7.Dan Shihan) Aikido 
tarzını benimsedi. Bu anlayışla 2003 yılında Ki-Musubi 
Aikido Platformu’nun kuruluşunda yer aldı. 2002 
yılından itibaren her yıl yurt içinde ve yurt dışında 
düzenli eğitim ve seminerlere katılan Atakan Utku, 
Ki-Musubi’nin faaliyetleri kapsamında Türkiye’de 
düzenlenen uluslararası organizasyonlarda da görev 
aldı. 2008 yılında Ki-Musubi Aikido Platformu’nun “Genel 
Direktör’lüğü” görevine geldi.
Atakan Utku, Aikido eğitmenliğine 2003 yılında, yetişkin 
ve çocuk gruplarına verdiği derslerle başladı. Dinamik 
ve pedagojik anlayışla yapılan Aikido’nun Türkiye’de 

tanınmasını hedefleyen Utku, İstanbul’un seçkin 
okullarında ve Ki-Musubi dojolarında öğrencileriyle 
yaptığı çalışmalarda bu yaklaşımını aktarmaya 
çalışmaktadır. Bu ortak anlayışı benimseyen başta 
Japonya, Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya’daki 
Aikido grupları ve eğitmenleriyle çeşitli periyotlarla bir 
araya gelen Utku, Polonya, Bulgaristan, Lübnan, Dubai 
ve Azerbaycan’daki aikido gruplarıyla da çalışmalar 
yürütmektedir. Atakan Utku, Ki-Musubi Aikido Platformu 
Genel Direktörü ve Baş Eğitmeni olarak görev yapmakta 
ve aynı zamanda Christian Tissier’in (7.Dan Aikikai 
Shihan) Türkiye temsilciliği görevini yürütmektedir.
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Sabahları çocuklar sınıfta burada derler ama 
bazen sadece bedenleri oradadır. Çocuklar 
için Farkındalık ve Dikkat eğitimi çocukların, 
tüm duyuları açık bir şekilde yargısızca açıklıkla 
şefkatle durabilme becerisini geliştirme üzerine 
çalışır. 

Dünya ekonomik forumu 2016 geleceğin 
meslekleri raporuna göre o yıl ilkokula başlayan 
çocukların %65’i şu an bizim hiç bilmediğimiz 
mesleklerde çalışıyor olacaklar. Dolayısıyla 
gelecek hakkında çok şey bildiğimizi sanıyor 
ama pek çok şey de bilmiyoruz. Bu çocukların 
neye ihtiyacı olduğunu bugün bilmiyoruz. Ama 
dikkatlerini toplamayı, odaklanmayı, dinlemeyi, 
öğrenmeyi, kendi ve düşünce duygularıyla ve 
başkalarıyla akıllıca ilişkiler kurmayı öğrenmeleri 
gerekiyor. Çünkü bunlar yaşamsal temel 
yetkinlikler. O yüzden çocuklara mindfulness 
öğretmek sanat, spor gibi ek bir faaliyet değil. 
Çünkü tüm bunları öğrenebilmek için önce 
burada olmam gerekiyor.

Çocukluğumuzdan beri aldığımız tüm eğitim 
sistemi “düşünme”ye yönelik. Daha yaratıcı 

daha sıra dışı daha farklı düşünceler için 
çabalıyoruz ve zamanımızın %47’sini düşünerek 
geçiriyoruz ki bu bir insan ömrünün yarısı eder. 
Bu düşüncelerin kaynağı zihin; ancak zihin 
günün uyku zamanında bile çalışmaya devam 
ediyor. Zihnimize vakit ayırmalı, ona bakım 
vermeli ve onu dinlendirmeliyiz.

Hayat bir deniz gibi ve dalgalar hiç durulmuyor. 
Küçük dalgalar da var ve büyükler de. 
Çocuklarımız bunlarla başa çıkmakta zorlanır 
endişesine sahibiz çoğu zaman dalgaları 
engellemeye de çalışıyoruz. Ama dalgalar 
varlar ve onları engellemek çok mümkün değil. 
Yani küçük ya da büyük olaylar başımıza gelir 
ve onları engelleyemeyiz, ancak bu olanları 
deneyimleme şeklimizi değiştirebiliriz. O sırada 
bedenimde ne oluyor, duygularım düşüncelerim 
neler bunları fark etmek ve bunlara dikkat 
vermek olaylara bakış açımızı ve onları 
deneyimleme biçimimizi tamamen değiştirebilir.

Bedenimiz bizim verdiğimiz komutlarımızı 
geçekleştiriyor, acıkınca mutfaktan gidip bir 
şeyler yiyoruz. Diğer yandan bedenimiz de 

bizimle konuşuyor, her gün bir sürü sinyal 
gönderiyor, üşüdüğünde, tuvalet ihtiyacında, 
acıktığında, yorulduğunda. Çoğu zaman 
hayat çok meşgul, koşturmaca içerisinde 
sinyalleri görmezden geliyoruz. Çocuklar için 
Farkındalık ve Dikkat eğitimi ile çocuklar kendi 
ihtiyaçlarına dikkat vererek fark etmelerini ve 
bunları karşılamak için kendi sistemlerini nasıl 
destekleyebileceklerini birlikte keşfediyoruz.  

Çocuklar için Farkındalık ve Dikkat Eğitimi, 
'Sitting Like a Frog' kitabının yazarı, 
‘Mindfulness Academy for Children’ın kurucusu 
Eline Snel tarafından çocuklar için tasarlanmış 
8 haftalık bir farkındalık kursudur. Dünyada 
24 ülkede uygulanma olup, toplam 10.000’in 
üzerinde çocuk bu eğitimlere katılmıştır. Eğitim 
yetişkinler için John Kabat-Zin tarafından 
hazırlanan Farkındalık Temelli Stres Azaltma 
Programı’na dayanmaktadır.

Farkındalık, açık ve sevgi dolu bir tutumla 
yaşadığımız hayatta anın içinde neler 
olduğunu bilinçli bir şekilde anlama halidir. 
Yargılamadan, olup biteni reddetmeden, 
kendini gündelik hayatın hızına kaptırmadan 
burada, bu anın içinde olmaktır. 

Eğitimde işlenecek ana temalar; gözlem ve 
konsantrasyon, bedene dikkat vermek,  tatma, 
koklama, duyma, görme ve hissetme duyularını 
kullanma, özen, güven duymak, ve bırakabilme, 
duyguları hissetme ve var olmalarına izin 
verme, düşüncelerle başa çıkma konusunda fikir 
sahibi olma, nazik olmak, mutlu olmak.

ÇOCUKLAR İÇİN 
FARKINDALIK VE DİKKAT 
EĞİTİMİ...

Güneş Ulus

TANITIM OI OI ile sağlıklı beslenme!
6. ay ile birlikte bebekler ek gıdaya geçiş 
yapar. Her iki taraf için heyecan verici olan 
bu süreçte ebeveynler, bebeğini ek gıda ile 
tanıştırmak için en doğru gıdaları seçmeye 
çalışırken onların mevsiminde ve doğal 
ürünler olduğuna da dikkat etmeli… 
Bu dönemde ebeveynlerin bebeklerine 
sağlıklı besinler sunarken hevesle 
yemeklerine odaklanabilecekleri ve 
besinleri kendi istekleriyle ellerine alıp 
yiyebilecekleri sağlıklı ortamlar da sunmaları 
gerekir. Kullandıkları ürünlerin hangi 
malzemeden üretildiğine mutlaka dikkat 
etmeli, bu noktada silikon, plastik gibi petrol 
türevi olmadığı için bebek ürünlerinde 
kullanılabilecek sağlıklı ürünlerin başında 
geldiğinden mümkünse silikonu tercih 
etmeliler.
Ebeveynler ayrıca satın alacağı ürünün 
ambalajını dikkatle okumalı. Bebekleri için 
kullanacakları ürünlerin ambalajlarında 
BpA, PVC, fatalat ve latex içermediğine dair 
ibarelerin ve AB Güvenlik Standartlarına 
uygunluğu akredite olmuş, uluslararası test 

kuruluşlarınca test edilmiş ürünler olduğunu 
muhakkak denetlemeliler.
Anneler, bebek liderliğinde beslenme 
(BLW) yöntemiyle bebeğinin kendi çabası 
ile beslenmesini ve motor gelişimini 
destekleyebilir. Tabii çoğu zaman onlara 
oyun gibi gelen bu eylem, yemeğin etrafa 
dökülmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu sebeple 
minik ellerin tabağı masadan ayırmasına 
izin vermeyen vakum tabanlı tabaklar 
tercih edilebilir. Aynı zamanda bebeğin 
ağzına alabileceği büyüklükte, kolayca 
kavrayabileceği ve diş etlerine zarar 
vermeyecek kaşıklar kullanılabilir. Bu noktada 
OiOi alternatif ürünler sunuyor. Pastel 
renkleriyle dikkat çeken OiOi silikon grubu 
beslenme ürünlerinin arasında; mama tabağı, 
mama kasesi, mama önlüğü ve mama kaşığı 
yer almaktadır. %100 silikondan üretilen bu 
ürünler bebek beslenme gereçleri arasında 
sağlıklı bir alternatif olarak yer alıyor.
OiOi silikon beslenme gereçlerine Happy 
Nest mağazalarından ve Happy Shop online 
mağazasından ulaşabilirsiniz.
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3 Kasım Cumartesi, 12:00-17:00
25 Kasım Pazar, 12:00-17:00

17 Kasım Cumartesi, 14:00-16:00 3 Kasım Cumartesi, 11:00-13:00

11 Kasım Pazar, 14:00-16:00 24 Kasım Cumartesi, 14:00-16:00

4 Kasım Pazar, 12:00-17:00
24 Kasım Cumartesi, 12:00-17:00 Etiler

Etiler Etiler

Kalamış

Kalamış Kalamış

AKIL OYUNLARI 
THAT’S MY FUN

SİLGİ YAP
 (+7 YAŞ)

TRUEDOUGH®
(+3 YAŞ)

Oyun keyfini Happy Nest ’te yaşayın!

SİLGİ YAP ETKİNLİĞİNDE 
ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 
RENGARENK SİLGİLER 
YAPIYORUZ...

TRUEDOUGH® İLE KENDİ 
DOĞAL VE GÜVENLİ 
MODELLEME HAMURUMUZU 
HAZIRLIYORUZ...

Anne Akıl Oyunları’nın 
harika zeka oyunları 
ile tanışmaya ve aile 
bireyleriyle oyun 
oynamaya ne dersiniz? 
Cevabınız evet ise sizleri 
Happy Nest’te ücretsiz 
gerçekleşen That’s My Fun 
Akıl Oyunları Etkinlikleri’ne 
davet ediyoruz. 
Çocukların farklı 
ürünlerle yaratıcılıklarını 
geliştirmesine katkıda 
bulunmayı, çocuk 
yetiştiren bilinçli ailelere; 
ihtiyaç duydukları sağlıklı, 
eğlendirici ve aynı zamanda 
öğretici her türlü ürüne 
erişim kolaylığı sağlamayı 
amaçlayan That’s My Fun; 

çocuk ve gençlere lisanslı, 
hijyenik, eğlenceli ve 
öğretici ürünler sunarak 
geleceğin büyüklerine 
eğlenerek öğrenmenin 
kapılarını açıyor.
That’s My Fun Akıl Oyunları 
etkinliklerimizde; eğitmen 
eşliğinde ve en az iki kişilik 
gruplar halinde özellikle 
dikkat ve konstrasyon 
geliştiren akıl oyunları 
oynuyoruz.
Merak ettiğiniz oyunlar 
hakkında bilgi sahibi olmak, 
çocuğunuzun yaşına göre 
oyun önerileri almak ve 
hep birlikte oyun oynamak 
için Happy Nest’te 
buluşalım!

Happy Nest’te bu ay çocuklar Silgi 
Yap etkinliğinde kendi silgilerini 
hazırlayacaklar. Çocukların eğlenerek 
yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri 
bu etkinlikte Fikirlerevi’nin yeni 
“silgi yap seti” ile kendi silgilerimizi 
yapıp fırınlayacağız. Birbirinden 
eğlenceli figürlerde hazırlayacağımız 
rengarenk silgiler ile neler yapılmaz 
ki! Ne kadar hayal gücü, o kadar 
etkileyici sonuçlar...
Silgi Yap ile tanışmak için ücretsiz 
etkinliklerimizde yerinizi ayırtmayı 
unutmayın !

Fikirlerevi’nin True Dough oyun 
hamurlarıyla yapacağımız ücretsiz 
etkinliklerimize tüm 3 yaş üzeri minikleri 
Happy Nest’e bekliyoruz. Yalnızca 
gıda bileşenlerinden oluşan, herkese 
açık içeriği ve patentli teknolojisiyle 
TrueDough® çocukları eğlendirirken 
el kaslarını ve hayal güçlerini 
geliştiriyor. Kullanımı kolay ve keyifli 
TrueDough®’un hazırlanışı da oldukça 
rahat. Fikirlerevi ile düzenlediğimiz True 
Dough etkinliklerimizde bu doğal oyun 
hamurlarıyla tanışabilir ve çocuklarınızla 
keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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YAYINEVI Redhouse Kidz
YAZAR Özge Özdemir
RESIMLEYEN Ezgi Platin

Çarşamba günleri 16:00 (3-5 yaş)
Salı günleri 17:00 (5-7 yaş), Perşembe günleri 18:00 (7-9 
yaş), Cuma günleri 15:00 (3-5 yaş), Cumartesi günleri 
15:00 (3-5 yaş), Pazar günleri 14:00 (3-5 yaş)

Salı günleri 15:00 (3-5 yaş), 17:00 (6-8 yaş), Cuma günleri 
17:00 (6-9 yaş), 18:00 (9-12 yaş), Cumartesi günleri 15:00 
(6-9 yaş)

Çarşamba günleri 18:00 (6-9 yaş), Perşembe günleri 
18:00 (6-9 yaş), Cumartesi günleri 17:00 (5-7 yaş), Pazar 
günleri 17:00 (6-9 yaş)Etiler Etiler

Kalamış Kalamış

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

EBRU
HAPPY NEST ATÖLYELERİ

ARTIST’S ART
SU ÜZERİNDEKİ RENKLİ SANATI 
KEŞFEDİN!

SANAT AKIMLARINDAN 
YARATICI DENEYİMLER…

Geleneksel el 
sanatlarından olan Ebru, 
Happy Nest atölyelerinde 
çocuklarımızın ellerinde 
hayat buluyor. 
Su üstüne serpiştirilen 
boyalardan diledikleri 
gibi şekiller oluşturan 
çocuklarımız, keyifli 
dokunuşlarla yarattıkları 
desenlerini kağıda 
döküyorlar. 
Ebru sanatıyla tanışmak ve 
bu deneyimi yaşamak için 
rezervasyon yaptırmayı 
unutmayın!

Yeniden yeniden resimleyerek, 
başka başka gördüler dünyayı 
ve başka başka yorumladılar. 
Picasso, Mondrian, Salvador Dali, 
Andy Warhol ve daha bir çok 
sanatçı. Artist’s Art atölyemizde 
çocuklarımız dünyaya harika 
eserler armağan eden sanat 
insanlarını tanıyacak. Onların 
tuvallerine dokunuşlarını onların 
fırça vuruşlarını hissedecek ve 
eserlerini yeniden yorumlayacak. 
Ünlü ressamların izinde, sanat 
dolu vazgeçilmez bir deneyim 
yaşamak isteyen tüm çocukları 
atölyemize davet ediyoruz.

Hepimizin hayattaki en önemli hedeflerinden 
biri çocuklarımızı hayata iyi bir şekilde 
hazırlayabilmek, onlara iyi bir eğitim vererek, 
düşünmeyi öğretmektir. Nitelikli müzik, özellikle 
de piyano çalmak, uzun yıllar alacak bu süreçte 
çok önemli bir rol oynar.  

Eğitimde müziğin önemi eski çağlardan beri 
bilinmekteydi. Büyük Antik Yunan filozofu 
Platon bunu şöyle dile getirmişti: “Bedenin 
gelişmesi için jimnastik, ruhun gelişmesi için 
müzik”. Sonraki dönemlerde önceleri soylu 
ailelerin, Fransız İhtilaliyle birlikte aristokrasinin 
yıkılmasıyla da varlıklı ailelerin çocuklarının 
eğitimlerinde müzik her zaman bir vazgeçilmez 
olmuştur. 

Şimdi size nitelikli müziğin ve piyano çalmanın 
eğitimde ve hayatta neden önemli olduğundan 
biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmek isterim.

Piyano çalmanın pratik anlamda getirdiği 
faydalar artık birçok kişi tarafından 
bilinmektedir. Beynin her iki lobunun da aynı 
anda çalışması, piyano çalan insanların öğrenim 
hayatlarında, özellikle matematik alanında 
daha başarılı olmaları, günümüze kadar piyano 
çalan hiçbir insanda Alzheimer hastalığına 
rastlanmamış olması, çok sayıda bilimsel 
araştırmayla da kanıtlanmış bu artılar arasında 
sayılabilir. Ama düşünen insanı yaratan sadece 
bunlar değildir. Çaldığı, dinlediği müziği 
anlayabilmesidir, insanı düşünmeye iten. 

İnsan aklının yarattığı en yüce sistemle oluşmuş 
eserler, aydınlanma çağının birer ürünüdür. 
Başka bir deyişle, düşünen insanın… İşte bu 
yüzden Amerikalıların uzaya gönderdikleri 
mekiğin içine insanlığın ulaştığı en yüksek 
noktayı göstermesi amacıyla Johann Sebastian 
Bach’ın “Goldberg Varyasyonları” konulmuştur. 
Anlayıp sevebilmek için insanı düşünmeye 

ve çalışmaya iten derin yapısıyla, özellikle 
çocukların eğitiminde önemli bir yer tutması 
gereken nitelikli müziğin, hayatlarımızda bir 
vazgeçilmez olarak yer alması hepimiz için çok 
önemli olmalıdır. 

Yazıya öğrencilik yıllarımdan kalma bir anıyla 
son vermek istiyorum;

Almanya’daki ilk senemdi. O zamanki 
öğretmenim Prof. Elza Kolodin zaman zaman 
dersleri üniversite yerine evinde verirdi. Biz 
öğrenciler için bu dersler okuldakilere göre 
daha keyifli olurlardı, çünkü hem daha uzun 
hem de daha sohbetlilerdi. Bunlardan birinde 
Chopin’in 1 numaralı Si minör Scherzo’sunu 
çalıyordum. Bu eserin çok tılsımlı bir orta 
bölümü vardır. Polonya’dan bir noel şarkısıdır 
bu. Gerçekten de hem çalarken hem de 
dinlerken insan bambaşka bir atmosfere girer. 
O bölümü çalıştığımız sırada bana hala aklımda 
olan şu sözleri söylemişti: 

“Biz müzisyenler çok şanslıyız. İnsanlar 
kendilerini daha iyi hissetmek için, farklı 
dünyalara gidebilmek için hep kötü 
alışkanlıklara yönelirler. Bizimse bunlara 
ihtiyacımız yok. Biz müziğe sahibiz.”  

Müzikle kalın...

RUHUN GELİŞMESİ İÇİN 
MÜZİKŞevki Karayel
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YAYINEVI Redhouse Kidz
YAZAR Özge Özdemir
RESIMLEYEN Ezgi Platin

DOĞUM 
GÜNLERİ

MUHTEŞEM “DOĞUM GÜNÜ” PARTİLERİ HAPPY NEST’TE YAŞANIR!

En değerli varlığımız çocuklarımız ve bizim için onların 
mutluluğu her şeyden önce gelir… Doğum günleri geldiğinde 
onlar için sevdikleri ile unutamayacağı ve dilediğince 
eğlenebileceği sürprizlerle dolu bir parti organize etmek 
isteriz…
Happy Nest’te misafirlerimize, doğum günü organizasyonları 
için iki alternatif sunuyoruz, brunch ya da çay saati. Happy 
Cafe’de doğal ve organik ürünler ile hazırlanmış lezzetlerden 
yapacağınız seçimler doğum günü organizasyonunda 

misafirlerinizin beğenisine sunuluyor.
Çocuklar için hazırlanan farklı ikramlar, süslemeler, 
atölye programları ve aktivite seçimleri ile keyifli anlar 
paylaşacağınız Happy Nest’te bir doğum günü planlamak 
şimdi çok kolay... 
Organizasyon yapmanın, misafir ağırlamanın zorluklarını 
hepimiz biliriz, bu özel günü nasıl unutulmaz kılsam 
düşüncelerinden kurtulmak isterseniz, siz sadece hayal edin 
biz sizin için gerçekleştirelim...

4 Kasım Pazar 2018
DOLMABAHÇE SARAYI

9 Aralık Pazar 2018
YEREBATAN SARNICI

23 Aralık Pazar 2018
KADIKÖY SÜREYYA
SİHİRLİ FÜLÜT

13 Ocak Pazar 2019
AYASOFYA
MOZAİK MÜZESİ

Gezi programı

Bu ay ki kültür turumuzun rotası, 
İstanbul’un en önemli gezi noktaları 
arasında yer alan, bir çok Osmanlı 
Padişahı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapan 
Dolmabahçe Sarayı…
Osmanlı İmparatorluğu’nun Topkapı Sarayı’nın protokol 
ve diplomatik faaliyetlere yetmemesi sebebiyle 19. 
yüzyılda devreye soktuğu Dolmabahçe Sarayı, döneminin 
ve günümüzün en görkemli şaheserlerinden birisidir.
İç dekorasyonunda 14 ton saf altın kullanılan 
Dolmabahçe Sarayı’nı gezerken; yağlıboya tablo 
koleksiyonunu, dört buçuk ton ağırlığındaki 
dünyanın en büyük kristal avizelerinden birini, 
kraliyet mücevherlerini, hat sanatı ve yazı takımları 
koleksiyonlarını yakından göreceğiz.
Rehberimiz turumuza katılan miniklerimize, gezip 
gördüklerini öğrenmekten zevk alacakları şekilde anlatıp 
tanımalarına yardımcı olacak. 

DOLMABAHÇE SARAYIGezgin Kuşlar

Bu ay rotamız Dolmabahçe Sarayı…
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HAPPY SHOP

Seda Büyükçetin 
Erül tarafından 

kurulan Aisha 
and Joe markası 
harika kumaşlar 
ile mükemmel el 

işçiliğini birleştirerek 
kız çocukları için 

üretilmiş çok özel saç 
aksesuarları ile artık 

Happy Shop’ta! 

AISHA 
AND 
JOE 

Elinizdeki ürüne “anne" eli değmiştir!

Le Petit Fee örgü tokaları piyasadaki sağlıksız kanserojen toka ve aksesuarlara 
savaş açmış gönüllü anneler tarafından bebeğinizin güzel saçları için %100 
organik, kimyasal boya içermeyen iplerden örülmüş olup sağlığa zararlı 
herhangi hiçbir bileşen içermemektedir. Antialerjeniktir.

LE PETIT FEEAUNTIE 
ME 

% 100 organik, pastel 
tonda, sanatsal 

tasarımları, rahat 
ve bol kesimli 

modelleriyle hem 
bebeklere hem de 
annelere kolaylık 

sağlayan Auntie Me 
kıyafetler Happy 

Shop’ta. 

REX LONDON 
Yiyeceklerinizi taze tutmak için tasarlanmış İngiliz Rex London termoslu 
çantaların iç kısmı özel folyo ile kaplı, çevre dostu dış yüzeyi ise tamamen geri 
dönüştürülmüş plastik şişelerden imal edilmiş. Birbirinden özgün ve eğlenceli 
desenleri ile bebeklerinizin ek gıda dönemlerinde en sevdiğiniz yardımcınız 
olmaya aday Rex London ürünlerine Happy Shop’tan ulaşabilirsiniz.

HER AY EKLENEN BİRBİRİNDEN İLGİ ÇEKİCİ MARKALAR İLE ZENGİNLEŞİYOR! 



21

KASIM
NOVEMBER

NO2018 44

HER AY EKLENEN BİRBİRİNDEN İLGİ ÇEKİCİ MARKALAR İLE ZENGİNLEŞİYOR! 

LITTLE MAKER
Little Maker Boyanabilir Karton Oyun Maketleri çocukların yaratıcılığını 
kullanabilmeleri için eğitim alanında uzman kişiler ile birlikte özel olarak 
tasarlanmıştır. Montessori aktivitelerine de uygun bu ürün çocuklarınızın el-göz 
koordinasyonu ve ince motor becerilerini destekleyerek zihinsel gelişimine katkı 
sağlayacaktır. 

OLIVE AND MOM
Bebeğinizin kıyafetlerini özellikle diş 
çıkarma döneminin kabusu salyalardan, 
tam tekmil giyinmişken bebeğinizin 
üzerine dökülen çorbalardan, başarı ile 
sonuçlanamayan su içme denemelerinden, 
Olive&Mom’un tamamen el yapımı, Liberty 
London kumaşları ile üretilmiş tasarımları 
kurtaracak. Yenidoğandan yaklaşık 2 yaşa 
kadar kullanılabilen bandana önlükler, 
bebeğinizin kıyafetlerinde eğlenceli, şık ve 
benzersiz bir hava yaratacak.

HAPPY SHOP WHATSAPP
ÜRÜN DANIŞMA VE SATIŞ HATTIMIZ AÇILDI

BU HATTAN
HER TÜRLÜ ÜRÜN HAKKINDA 

SORULARINIZI SORUP
ÖNERİ İSTEYEBİLİRSİNİZ...

0542 219 29 48

happyshop.com.tr @ happyshoptr /happyshoptr @happyshoptrinfo@happyshop.com.trWhatsApp
Sipariş ve Destek Hattı

0 (542) 219 29 48

(212) 257 85 85
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KİTAPKURDUANNE ÖNERİLERİYLE 
BİREYSEL VE KURUMSAL KÜTÜPHANE 
DANIŞMANLIĞI'MIZ DEVAM EDİYOR

KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

Çocuklarımızı binlerce kitap arasından nite-
likli, yaşına uygun ve doğru kitaplarla buluş-
turabilmek için, Bireysel ve Kurumsal Kütüp-
hane Danışmanlığı veriyoruz.
İster evinizde çocuğunuzun yaşına ve gelişi-
mine göre üç ayda bir veya altı ayda bir olsun, 
ister anaokulunuzun, etkinlik merkezinizin 
ve hatta kitabevinizin çocuk kitapları seçim-
lerinde olsun hem Türkçe hem de İngilizce 
özenle seçilmiş kitap listelerimiz ve paketle-

rimiz artık işinizi çok kolaylaştıracak.
Kütüphane danışmanlığı, öncelikle yüz yüze 
veya mail yolu ile Kitapkurduanne’nin sizi, 
çocuğunuzu ve ilgi alanlarını öğrenmesi, ar-
dından buna uygun olarak yapacağı çalışmay-
la kitap öneri listelerinin ve bu listedeki kitap 
paketlerinin hazırlanması, gönderilen kitap-
lar ile ilgili sizden çocuğunuzun beğenileri ile 
ilgili geri dönüş alması ve düzenli olarak yeni 
paket gönderimini içerir.

0-3 YAŞ KİTAPLARLA TANIŞIYORUM KİTAPLIĞIM 
3-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ KİTAPSIZ YAŞAYAMAM KİTAPLIĞIM
6-8 YAŞ OKUMAYI ÖĞRENİYORUM KİTAPLIĞIM
8 YAŞ ÜZERİ YAŞASIN KİTAPLAR KİTAPLIĞIM

SONBAHARIN EN SEVDİĞİM YANI YAYINEVLERİNİN PEK ÇOK GÜZEL KİTAP 
MÜJDESİ VERİYOR OLMASI SANIRIM, EYLÜL AYINDA DA PEK ÇOK GÜZEL KİTAP 
ÇIKTI, KASIM’DAKİ KİTAP FUARINA KADAR DA BU YOĞUNLUK DEVAM EDECEK 
GÖZÜKÜYOR. GELELİM BU AY İÇİN ÖNERİLERİME: 

1)  PAKETİNİZ VAR
 BETA KIDS 
2)  BU KİMİN GÖZÜ SERİSİ 
 PÖTİKARE YAYINCILIK 
3)  101 KANATÇIKLA ÖĞREN SERİSİ 
 MARTI YAYINLARI 
4)  ERIC CARLE İLE ÖĞRENİYORUM SERİSİ 
 MAVİBULUT YAYINCILIK 

1) ARE YOU THERE LITTLE ELEPHANT 
 USBORNE PUBLISHING 
2)  FIVE LITTLE DUCKS 
 MAKE BELIEVE IDEAS
3)  MY AWESOME COUNTING BOOK
 MAKE BELIEVE IDEAS

1)  MUTLU HAYALPEREST
 ALTIN KİTAPLAR 
2)  YEDİUYUR NEREDE UYUR
 UÇANBALIK YAYINCILIK 
3)  NEHİR
 KVA YAYINEVİ 
4)  HUYSUZLUĞUN VE DALIN HİKAYESİ 
 HEP KİTAP 
5)  BENİM KÜÇÜK TEKERLERİM
 BÜYÜLÜ FENER YAYINLARI 

1)  FLUFFY SQUISHY ITTY BITTY
 THAMES AND HUDSON 
2)  THE BOOK OF FEELINGS 
 WALKER BOOKS 
3)  GOODNIGHT YOGA
 WHITESTAR BOOKS 
4)  THE CRANKY CATERPILLAR 
 THAMES AND HUDSON 
5)  THE FLOWER 
 CHILDS PLAY 

1)  DUYGULARIM 
 DOMİNGO YAYINEVİ 
2) FRANZ SERİSİ
 GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI 
3)  KUTUP AYISI - MAVİ BALİNA 
 ODTÜ YAYINCILIK 
4)  ÖFKE
 DESEN YAYINLARI 
5) ÖRÜMCEKLİ OKUL 
İLETİŞİM YAYINLARI 

1)  QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT NATURE 
 USBORNE PUBLISHING 
2)  LOOK INSIDE MY WORLD 
 USBORNE PUBLISHING 
3)  THE BIG BOOK OF THE BLUE
 THAMES AND HUDSON 

  0-2 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  0-2 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

İngilizceTürkçe
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SAKIN KAÇIRMA

WISH LIST

HAPPY NEST'TEN ALMAYI UNUTMA!
TARİH  ETKİNLİK

Kendime notlar...

Ayın Sorusu KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE SORUNLARA BERABER ÇÖZÜM YOLLARI BULAN, 
KARAKTERLERİ BİR FARE VE TAVŞANIN OLDUĞU KİTAP SERİSİNİN 

İSMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
YANITINIZI KASIM AYINDA İNSTAGRAM HESABIMIZDA "HAPPY NEST BÜLTEN KASIM SORUSU"  

POSTUNUN ALTINA CEVABINIZIYAZIN VE SÜRPRİZ HEDİYE  ÇEKİLİŞİNE KATILIN...
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10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 Fransızca Atölyesi (24-36 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Anneli

11:00 Fransızca Atölyesi (18-24 ay)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Around the World (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-9 ay)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:00 Küçük Girişimciler Fransızca (3-5 yaş)

17:00 Küçük Girişimciler Fransızca (6-9 yaş)

17:00 Mutfak Atölyesi (5-7 yaş)

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

18:00 Origami Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

13:00 Around the World (3-5 yaş)

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

16:00 Oyun Grubu (+3 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

18:00 Ebru Atölyesi (9-12 yaş)

10:00 Temel Yaşam
 Becerileri (24-36 ay) Annesiz

11:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Annesiz

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

16:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

18:00 Around the World (7-9 yaş)

10:00 Temel Yaşam
 Becerileri (24-36 ay) Anneli

10:00 İngilizce Oyun Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

11:00 İngilizce Oyun Atölyesi (24-36 ay)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:30 Atakan Utku ile Aikido (4-6 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-8 yaş)

17:30 Atakan Utku ile Aikido (7-11 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Anneli

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

17:00 Artist’s Art (5-7 yaş)

18:00 Around the World (7-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

12:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

15:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

16:00 Şevki Karayel ile 
 Müziğe Giriş (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 yaş)

16:30 Origami Atölyesi (7-9 yaş)

17:00 Artist’s Art (5-7 yaş)

17:30 Origami Atölyesi (10-12 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Anneli

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Around the World (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 İngilizce Oyun
 Atölyesi (3-5 yaş) 90 dk

16:00 Oyun Grubu (+3 yaş) 90 dk

17:00 Küçük Girişimciler (6-9 yaş)

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

18:00 Artist’s Art (6-9 yaş)

10:00 Oyun Grubu (3-5 yaş) Annesiz

11:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

14:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Annesiz

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:00 Ebru Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Masallar Ülkesi (5-7 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

18:00 Origami Atölyesi (5-7 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Anneli

12:00 Şevki Karayel ile
 Müziğe Giriş (3-5 yaş)

12:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

17:00 Artist’s Art (4-6 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

11:00 Atakan Utku ile Aikido (4-6 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (4-6 yaş)

15:00 Küçük Girişimciler (İngilizce) (+6 yaş)

15:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

16:30 Fransızca Atölyesi (+5 yaş)

17:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Temel Yaşam
 Becerileri (24-36 ay) Annesiz

11:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

11:00 Fransızca Oyun
 Atölyesi (24-36 ay)

13:00 Around the World (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

17:20 Atakan Utku ile Aikido (7-11 yaş)

17:30 Mutfak Atölyesi Pişirmeli (7-10 yaş)

18:00 Artist’s Art (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 İngilizce Oyun Grubu (24-36 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 yaş) Anneli

11:00 İngilizce Oyun Grubu (18-24 ay)

13:00 Keşif Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

17:00 Around the World (5-7 yaş)

18:00 Artist’s Art (7-9 yaş)

Etiler

Kalamış

Çırağan

Aylık Program

Aylık Program

Aylık Program

pazartesi

pazartesi

cuma

cuma

salı

salı

cumartesi

cumartesi

çarşamba

çarşamba

pazar

pazar

perşembe

perşembe

ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ İSTANBUL'DA PAZAR BRUNCH'LARININ
MİNİK MİSAFİRLERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR...

 Pazar günleri 12:30-18:00 Happy Nest Atölyeleri

Happy Nest Kalamış Şubemizde 
pazartesi günleri atölye 
çalışmalarımız yoktur...
Ancak;
Kitabevi ve Kafemiz açıktır,
sizleri misafir etmekten mutluluk 
duyarız...

 ORGANİZASYONLAR 
VE ÖZEL KUTLAMALAR 

NEDENİYLE PROGRAMIMIZDA 
DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

 ONAY / REZERVASYON İÇİN 
LÜTFEN BİZİ ARAYIN...

  ATÖLYELER İÇİN YERİMİZ 
SINIRLI OLDUĞUNDAN ÖNCEDEN 

KAYIT YAPTIRMANIZI RİCA 
EDERİZ.

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Atakan Utku ile Aikido (4-6 yaş)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay)

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

16:00 Minik Eller Tırtıl (12-18 ay)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Robotics Atölyesi (+9 yaş)


