
Bir yılı daha geride bırakmaya az bir süre kaldı. 
Şimdi yeni yılı heyecanla, yepyeni umutlarla 
bekliyoruz... 
İyisiyle, tatlısıyla, acısıyla, mutluluğuyla geçen 
2018 artık anılarımızda yaşayacak. Yeni yıl farklı 
bir heyecan yaşatıyor, çünkü hayatımızda yeni 
başlangıçların, yeni umutların habercisi... 
Bizler de 2019’u beklerken yaşadığımız heyecanı 
etkinliklerimize yansıttık. Eğlenceli yılbaşı 
partilerimiz ve etkinliklerimize sizleri de 
davet ediyoruz. Yeni yılı sanat etkinlikleriyle 

karşılayacağımız bu ay Happy Nest’te vereceğimiz 
mini konserlerle yeni umutlara yelken açıyoruz. 
Piyanist Şevki Karayel muhteşem piyano resitali ile 
BRothers Trio ise popüler müziği yaylı trionun eşsiz 
uyumuyla birleştirdikleri iddialı bir repertuvarla 
Happy Nest’te dinleyicilere unutulmaz müzikli 
dakikalar yaşatacaklar… 
Gift For You işbirliğiyle düzenleyeceğimiz etkinlikte 
evinize yeni yıl havası getirecek yılbaşı temalı kapı 
süsleri hazırlayacağız… 
Happy Nest’in özenle hazırlanmış yılbaşı konsepti 

dekorları arasında yılbaşına özel, fotoğraf sanatçısı 
Ceren Semerci'nin objektifinden kalıcı hatıralar 
bırakabilirsiniz. 
Ayrıca bu ay da değerli konuklarımızın katılımıyla 
gerçekleşecek KitapkurduAnne ile Kitap Etkinlikleri, 
seminerler ve atölyelerimizde keyifli dakikalar 
sizleri bekliyor.
2019’un güzel müjdeler alacağınız, sürprizlerle 
dolu, hayal ettiklerinizin gerçekleştiği bir yıl olması 
dileklerimizle.
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Eski yıla elveda, yeni yıla merhaba…Yeni umutlara doğru...

BÜLTENJOURNAL

Mutlu Yıllar...
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SEMİNERLERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 

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.

Aralık’18 Ocak’19
06 Gülben Aykaç 
 Mandaladaki Kutsal Mühür: Yaşam Çiçeği  Etiler
07 Ferah Şıvga 
 Açık Eğitim Etiler
08 Ferah Şıvga 
 Bireysel Görüşme Etiler
11 Şevki Karayel 
 Anne-Babalara Müzik Etiler
13 Ayça Aytaç
 Ergen ile Ebeveyn - Etkin Dinleme ve
 Etkili İletişim Etiler
14 Mukadder Düzyol
 (0-6 Yaş) Çocuk Gelişimine Göre
 Kitap Seçimi Kalamış

18 Ayça Aytaç
 Ergen ile Ebeveyn - Etkin Dinleme ve
 Etkili İletişim Kalamış
19 Özlem Ceylan
 Modern Çağın Salgını: Alerji Etiler
19 Gülden Kılınç Doğan 
 Gıdalar Hakkında Çarpıcı Gerçekler! Kalamış
20 Ayça Aytaç
 Ergen ile Ebeveyn - Etkin Dinleme ve
 Etkili İletişim Etiler

09 Nilüfer Devecigil 
 Çocuğumun Duyusal Bardağı Küçük mü
 Yoksa Büyük mü? Etiler
10 Neslihan Sipahi 
 Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet Yönetimi Etiler
15 Ayça Aytaç 
 Bir Negatif Kaç Pozitif Eder? 
 NLP İle Zihni Pozitif Kullanma Kılavuzu Etiler
16 Aslı San Bilgin 
 Aromaterapi Etiler
23 Neslihan Sipahi 
 Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet
 Yönetimi Kalamış
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20

18 6
GÜLBEN AYKAÇ
Mandaladaki Kutsal 
Mühür: Yaşam Çiçeği 

7-8
FERAH ŞIVGA
Alternatif Tıp

23
GEZGİN KUŞLAR
Sihirli Flüt
Tamino'nun Rüyası26

ŞEVKİ KARAYEL
Yılbaşı Konseri

9
BROTHERS TRIO
Konseri

9/15/16/23
CEREN SEMERCİ
Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi

29
YILBAŞI PARTİSİ

28
YILBAŞI PARTİSİ

16
BROTHERS TRIO
Konseri

22
CEREN SEMERCİ
Yılbaşı Temalı
Fotoğraf Çekimi

1 ARALIK CUMARTESİ  Yeliz Tevetoğlu KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
  True Dough Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
2 ARALIK PAZAR  Playmais Etkinlikleri KALAMIŞ

3 ARALIK PAZARTESİ  Kitap Kulübü (8+ yaş) Etiler
5 ARALIK ÇARŞAMBA  Masallarla Dans Atölyesi (+7 Yaş) Etiler
6 ARALIK PERŞEMBE  Gülben Aykaç Mandaladaki Kutsal Mühür: Yaşam Çiçeği Etiler
  Gift For You Yılbaşı Kapı Süsü Yapımı Etiler
8 ARALIK CUMARTESİ  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) KALAMIŞ

  Bahar Havzalı Şener KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) KALAMIŞ

  Özge A. Lokmanhekim KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Schaukeln Yoga (+3 Yaş) Etiler
9 ARALIK PAZAR  Ceren Semerci Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi Etiler
  Playmais Etkinlikleri Etiler
  BRothers Trio Konseri Etiler
  Gezgin Kuşlar  Yerebatan Sarnıcı

13 ARALIK ÇARŞAMBA  My Design (Yetişkin) Etiler
15 ARALIK CUMARTESİ  Pınar Sur KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
  Zeynep Birsin KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Ceren Semerci Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi Etiler
  Masallarla Dans Atölyesi (+4 Yaş) Etiler
  True Dough Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Schaukeln Yoga (+3 Yaş) Kalamış

16 ARALIK PAZAR  Playmais Etkinlikleri Kalamış
  Ceren Semerci Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi Etiler
  BRothers Trio Konseri Kalamış
18 ARALIK SALI  Sibel Aslantepe Yılbaşı Dilek Ağacı Atölyesi (Yetişkin) Etiler
19 ARALIK ÇARŞAMBA  Schaukeln Yoga (Yetişkin) Etiler
  Masallarla Dans Atölyesi (+4 Yaş) Etiler
  Schaukeln Yoga (+7 Yaş) Kalamış
20 ARALIK PERŞEMBE  Bahar Havzalı Şener Oyunlarla Evdeki Mutluluk Etiler
21 ARALIK CUMA  My Design (Çocuk) Etiler
  Lali Dil Gelişimi Oyunları Atölyesi (2-4 Yaş) Etiler
22 ARALIK CUMARTESİ  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
  Ceren Semerci Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi Kalamış
  Bahar Havzalı Şener KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) Etiler
23 ARALIK PAZAR  Ceren Semerci Yılbaşı Temalı Fotoğraf Çekimi Etiler
  Playmais Etkinlikleri Etiler
  Gezgin Kuşlar Sihirli Flüt-Tamino'nun Rüyası

25 ARALIK PERŞEMBE  Bahar Havzalı Şener Oyunlarla Evdeki Mutluluk Kalamış
26 ARALIK ÇARŞAMBA  Şevki Karayel Yılbaşı Konseri Etiler
28 ARALIK CUMA  Fikirlerevi Kar Yap Etkinliği Kalamış
  Yılbaşı Partisi Kalamış
29 ARALIK CUMARTESİ  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Fikirlerevi Kar Yap Etkinliği Etiler
  Yılbaşı Partisi Etiler
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AÇIK EĞİTİM alternatif tıp terapisti Ferah Şıvga

7 Aralık Cuma, 09:00-14:00Etiler

SEMİNER 
ÇOCUK GELİŞİMİNE GÖRE
KİTAP SEÇİMİ (0-6 YAŞ)

0-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNE GÖRE 
KİTAP SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? 

Çocuklarda kritik dönem olan 0-6 yaş 
aralığında bilişsel, duygusal, öz bakım ve 
motor gelişimin temelleri atılır. Bebeklik 
döneminde kitap seçerken materyalin 
dokunsal özellikleri, çizimlerin netliği 
ve sayfaların kalınlığı gibi kriterler 
önemliyken yaş büyüdükçe seçim 
yapmak zorlaşır. Çocuğun değişen 
ihtiyaçlarıyla birlikte birden kendinizi 
rafların önünde ne alsam derken 
bulabilirsiniz. Anneler çocuklarının 

gelişim seviyesini çoğunlukla doğru 
tahmin edebilirken konu seçiminde 
zorlanabilirler. Gelişim süreçlerini 
de göz önünde bulundurarak 
doğru kitapları çocuğunuzla nasıl 
buluşturabilirsiniz? 14 Aralık Cuma 
saat 10:30’da Happy Nest Kalamış’ta 
gerçekleşecek, Uzman Dil ve Konuşma 
Terapisti Mukadder Düzyol’un 
süpervizörlüğündeki seminerimizde bu 
soruya hep birlikte cevap arayacağız. 

Konuğumuz Ferah Şıvga ile 
Alternatif Tıp Terapi Metotları, 
Schüssler Tuzları temel kullanımı 
1-12 Numaralar, Ortomoleküler 
Tıp (vitamin, mineral, esansiyel 
aminoasit, eser elementler...) ve 
Alternatif Tıp’ın yanı sıra merak 
edilen pek çok sağlık konusunda 
bilgi alacağımız keyifli söyleşiler 
eşliğinde gerçekleşecek “açık 
eğitime” katılmak için rezervasyon 
yaptırmayı unutmayın! 

 Alternatif Tıp ve Terapi 
Metotları nelerdir?

 Terapi olarak çoğunlukla 
uygulanılan tedavi yöntemleri 
hangileridir?

 Çevre kirliliğinin değiştirdiği 
yaşam ve beslenme şartlarında 
sağlığımızı iyi durumda tutmak 
için ağır metallerden nasıl 
korunabiliriz?

 Hangi bitki hangi hastalığa iyi 
gelir?

 Sağlıklı beslenme açısından 
takviye ürünler gerekli midir?

 Sağlık açısından süper gıdalar 
nelerdir?
En değerli hazinemiz sağlığımıza 
zarar vermeden koruyabilmemize 
yardımcı olacak bu ve 
benzeri soruların cevaplarını 
bulabileceğiniz söyleşimize 
bekliyoruz.

M U K A D D E R D Ü Z Y O L  M.S.C, UZMAN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
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.

14 Aralık Cuma, 10:30  Kalamış

A L T E R N A TİF  T I P  T E R A P İS Tİ  F E R A H Ş I V G A S İZ L E R E Ö Z E L A L M A N Y A’D A N 
D A V E T LİMİZ O L A R A K 7  A R A L I K  C U M A G Ü N Ü H A P P Y N E S T E TİL E R ’E  G E L İY O R.
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SEMİNER 
ERGEN İLE EBEVEYN - ETKİN 
DİNLEME VE ETKİLİ İLETİŞİM

SEMİNER

Anne / Baba beni duyuyor musun?

Anne-babalara müzik semineri…

11 Aralık Salı, 11:00-13:00 Etiler

“Çocuğum hiç eskisi gibi değil. 
Ergenlik dönemi ile birlikte bizden 
gittikçe uzaklaşıyor ve eskisi gibi 
iletişim kuramıyorum. Yetiştirdiğim 
çocuğu artık tanıyamıyorum…” Bu 
söz size de tanıdık geliyor mu? Ergen 
yaşta çocuğu olan ebeveynlerin 
en başta gelen sıkıntılarından biri, 
çocukları ile eskisi gibi iletişim 
kuramamak ve gencin ani tepkilerini 
adlandıramamak. 
Ergenlik dönemi, fizyolojik ve 
duygusal olarak büyük değişimden 
geçen gençleri oldukça zorlayıcı 
bir süreç. Bu dönem çocuğunuzun 
yaşadıklarını, davranışlarının 
nedenlerini ve çocuğunuzla 
iletişiminizi geliştirmek için neler 
yapabileceğinizi merak ediyor 
musunuz?

Eğitmen, Profesyonel Öğrenci 
ve Ebeveyn Koçu Ayça Aytaç’ın 
süpervizörlüğündeki uygulamalarla 
zenginleştirilmiş bu interaktif 
çalışmada, hem içsel bir yolcuğa 
çıkarak çocuğunuzla ilişkinizi yeniden 
keşfedeceksiniz hem de iletişiminizi 
güçlendirmek için atabileceğiniz 
adımları fark edeceksiniz.

Happy Nest Etiler’de bu ay; ünlü piyanist 
Şevki Karayel’in katılımı ile gerçekleşecek 
olan seminerde müziğin çocuklarımızın 
hayatını nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. 
İnsanlık tarihinin en eski çağlarından beri 
müziğin etkili bir eğitim aracı ve alanı 
olduğunu biliyor muydunuz?
Müzik eğitimine başlarken ilk amaç 
çocuklarda müzik sevgisi uyandırmak, ritim 
duygusunu ortaya çıkarmak ve kulak duyarlılığını 
geliştirmektir. 
Bireysel ve toplu yapılabilen müzik dersleri 
çocukların yaş, kişilik yapıları ve içinde bulundukları 
çevreye göre şekillendirilmelidir. 
Müzikal yetenek, öğrenme süreci, çalışma isteği 
gibi unsurlar göz önüne alınarak oluşturulan 
öğretme yöntemleri, öğrencinin gelişim sürecinde 
farklılıklar yaratır. 
Okul öncesi dönemde başlayan müzikle tanışma 
dersleri çocukların yaş, konsantrasyon süresi 

ve becerileriyle paralel olarak kendilerini 
rahat hissedecekleri bir ortamda katılım 
sağlanması beklenen müzikal oyunlarla 
gerçekleşmelidir. 
Büyüdükçe ortaya çıkan farkındalık, kendini 
diğerleriyle karşılaştırma, deneyimlerin 
paylaşılması gibi özellikler toplu dinletiler 
veya bireysel konserler sırasında çocukların 
müziğin değerini anlamasını sağlar. 

Dil ve bireysel becerilerin, konsantrasyon süresinin 
gelişimine, sosyal ve duygusal gelişime, bedensel 
ve psiko-motor gelişime hatta çocuğun gelecekteki 
meslek seçimine etkileri olan müzik her çocuğun 
hayatına dokunmalıdır.  
Müziği seven, insanı sever, doğayı, yaşamı sever; 
ruhunu beslemeyi, zenginleştirmeyi öğrenir.
Müziğin sihirli dünyasında keyifli bir sohbete 
katılmak isterseniz, 11 Aralık Salı günü Happy Nest 
Etiler’de gerçekleşecek “Anne-Babalara Müzik” 
seminerinde buluşalım!

13 Aralık Perşembe, 11:00
20 Aralık Perşembe, 19:30Etiler 18 Aralık Salı, 11:00Kalamış

ŞEVKİ KARAYEL

AYÇA AYTAÇ
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Dünya Çocuk Kitapları Haftası (12-18 Kasım) 
için Türkiye Bildirisi’ni bu yıl, çocuk edebiyatına 
büyük emek veren yazar Mavisel Yener kaleme 
aldı. Yener yazısında bu haftanın önemini 
vurgularken, şunları da ifade etmiş:

“Çocuklarla nitelikli kitabın, yazarın, çizerin 
buluşmasını kutluyoruz... Çocuğun kitap 
sevincini kutluyoruz... Nitelikli çocuk kitaplarının 
yurdumuzun her köşesine ulaşmasını 
kutluyoruz... Bebeğine kitap okuyan anne babayı 
kutluyoruz... Çocukların dünyayı değiştirmesini 
kutluyoruz.”

Evet, özellikle bu sonuncuya yürekten 
inanıyoruz. Çocuklar bizi de, dünyayı da 
değiştiriyor, değiştirecek. Olumlu anlamda. 
Bizlerin başaramadığı kadar olumlu hem de. 
Yılı hızla tüketirken, yeni yıl çoktandır ufukta. 
Umutları, dilekleri tazeleme zamanı. Yener’in 
bildirisi tam da bu yüzden yeni yıla da selam 
niteliğinde.

20 Kasım’ı da Dünya Çocuk Hakları Günü 
olarak kutladık. Ne yazık ki, biz tüm dünya 
yetişkinlerinin, çocukların sağlıklı büyüme, 
nitelikli eğitim görme, çocuk olarak yaşama 
haklarını tesis etme karnesi fena halde kırıklarla 
dolu! Sadece Türkiye’de, bu yılın ilk 10 ayında 
en az 62 “çocuk işçinin”, iş güvenliğinden yoksun 
işyerlerinde canından olduğu ifade ediliyor. 
Kitaplar okuyup oyunlar oynamak, yarınlarını 
kuracak hayaller geliştirip eğitim görmek yerine, 
yitip giden çocuklar! Tüm dünyadaki rakamları 
duymak, bilmek bile istemiyoruz muhtemelen.

Ancak, gözlerimizi, kulaklarımızı kapatarak bu 
dünya gerçeğinden uzak duramayız. Biz dursak, 
çocuklarımız durmayacak, adamsendeciliğimizin 
hesabını soracaklar. Çocuk haklarını yeniden 
hatırlamak için hepimize bir vesile olmalı bu 
acı tablo. Hatta, hatırlamakla ve duyarlılıkla 
yetinmeyip yarınlarda çocuk işçiler olmasın diye 
mücadele verenlere destek çıkmamıza vesile...

Çocuklarla, çok sevdikleri “Çıtır Çıtır Felsefe” 
dizisinin Adalet ve Haksızlık ile Haklar ve 
Ödevler adlı kitaplarını tekrar tekrar okumanın 
da zamanı şimdi yine. Fransız yazar Brigitte 
Labbé’nin, dilimize çevrilen 30 kitabından 
ikisi (res. Jacques Azam, çev. Azade Aslan, 
Günışığı Kitaplığı) bunlar. Ayrıca, Çocuk Hakları 
Bildirgesi’ni de, İnsan Hakları Bildirgesi’ni 
de çocukların görüp okuyabileceği yerlerde 
bulundurmak önemli. Okullarda da, evlerde de. 
Hepsi öğrensin, zihnine yazsın haklarını.

Çoluk çocuk hepimizin sevgili yazarı Behiç Ak’ın 
son çocuk romanı Her Şeyi Yanlış Anlayan 
Kedi (Günışığı) de hayvan hakları üzerinde 
düşündüren, ama öncelikle gülümsetip güldüren 

bir roman. İyi ki çocuklar ve hayvanlar var da, 
aklımızı başımıza toplamak için fırsat sunuyorlar 
bize, yoksa dağılıp gideceğiz topyekûn.

Kedileri çok iyi tanıyan bir yazar Behiç Ak. 
Onların, yaşam alanlarında her şeye egemen 
olmaları kadar, her eylemin de kendileriyle 
ilişkili olduğunu düşünmelerinin önlenemezliği 
üzerine kurmuş kitabını. Roman boyunca, 
hayvanat bahçesi projesi çizme işi alan bir 
babanın kararları sonucunda küçük kente 
taşınan bir ailenin peşine takılıyor okur. Sonra, 
evin oğlu Oktay’ın arkadaşlar edinmesi, küçük 
kentte mahalle yaşamı, hayvanat bahçesinde 
yaşanan sel felaketi ve tabii çocukların bir ayıcığı 
kurtarmak için kafa kafaya verip buldukları 
şahane çözüm... Desenleriyle de ayrı keyif veren 
Behiç Ak kitapları, hepimize ayna tutuyor, en çok 
da biz yetişkinlere, kırmadan dökmeden.  

Çocuk kitaplarının amaçla yazılanlarını tümden 
göz ardı edemeyiz. Bazısı gerçekten sası ve sıkıcı 
olsa da, keyifli okuma vaat eden, bir konuda 
keşif yapmaya, düşündürmeye kapı aralayan 
kitaplar var. 

Bunlardan biri, eğitim alanındaki çalışmalarıyla 
tanınan Prof. Dr. Gülçin Alpöge’nin bir “harika 
çocuk”un yaşamını çocuklara anlattığı İdil Biret: 
Dans Eden Parmaklar (Can Yayınları). Piyanist 
İdil Biret’in özel yeteneği hayranlık duyulan bir 
Tanrı vergisi elbette. Çocuklara onu tanıtmak 
kadar, onun dinmeyen çalışma azmini de, 
hayalleri başarmanın zorlu yollardan geçtiğini de 
işaret etmek Alpöge’nin asıl amacı olmuş.

Benzer bir dikkat çekmeyi edebiyatla, öyküsel 
bir kurguyla yapan, keyifle okunan bir kitabı 
da analım: İzmir’de Üç Çocuktuk (Günışığı). 
Hacer Kılcıoğlu’nun uzun araştırmalardan sonra 
yazdığı bu kitapta, İzmir’de Behçet Uz Parkı’nda 
oynamış üç yetenekli çocuğun yaşamından birer 
kesit yer alıyor: Sezen (Aksu), Haluk (Bilginer) ve 
Meltem (Cumbul). Yeteneğin tek başına yeterli 
olmadığının, tutkunun, azmin, çalışkanlığın 
yeteneği nasıl parlattığının öyküsü bunlar... 
Çocuklara, gençlere bir günde, bir anda “ünlü” 
olma hayalinin pompalandığı günümüzde böyle 
öyküleri, kitapları okumak, bilmek gerçekten 
kıymetli.

Arapça’nın önde gelen çocuk edebiyatı 
yazarlarından olduğu belirtilen Tagrid en-
Neccar’ın, Maya Fidavi’nin desenleriyle 
bütünlenen kitabıyla eski yıla veda edelim: 
Pabucum Dama Atıldı! (çev. A. Sait Aykut, 
Yapı Kredi Yayınları). Hiçbir çocuğun pabucu 
dama atılmaz ama sevdiklerini paylaşmaları 
gerekince hemen böyle düşünür çocuklar. 
Şahane desenleriyle dikkat çeken kitapta da 
Allûş, ağabeyini bir kıza kaptırdığını sanıp karalar 
bağlıyor. Neyse ki, Dîme sıcak kalpli, kardeş 
düşkünü bir kız da, huzur yine kuruluyor. 

Hepimiz gibi, çocukların da ihtiyacı, sevgi dolu 
ilişkilerle örülü bir hayat. Dileyelim, savaşlarla 
acı yüklenen eski yılın pabucu dama atılsın, yeni 
yıl hepimize barış, huzur ve sevgi getirsin, en 
çok da, dünyanın her yanında çalışmak zorunda 
bırakılan çocuklara...

DÜNYANIN TÜM 
ÇOCUKLARI İÇİN...MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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SEMİNER

SEMİNER 
ANNEM DENETİMDE İLE
SAĞLIKLI YAŞAM

Modern Çağın Salgını: Alerji

Gıdalar hakkında çarpıcı gerçekler!

19 Aralık Çarşamba, 11:00-13:00Etiler

 Çocuğunuzun kuru, kaşınan hatta zaman 
zaman egzema gözlenen bir cildi mi var?

 Açık havaya çıkınca arka arkaya 
hapşırma, gözlerde sulanma mı 
gözlemliyorsunuz?

 Çocuğunuz sık sık larenjit, farenjit, 
bronşit, bronşiolit, otit, sinüzit mi 
geçiriyor?

 Uzun süren öksürük, göğüsten gelen 
hırıltı, nefes darlığı gibi şikayetleri mi var?

 Huzursuz, uykusuz, kolik bir bebeklik 
dönemi mi geçiriyorsunuz?

 Ek gıda ile tanışan bebeğinizde 
barizleşen bir takım alerjik reaksiyonlar mı 
var? Mesela ciltte kaşıntı ve döküntüler, 
mukuslu ve/veya kanlı dışkılama, kusma, 
ishal, hırıltılı/hışıltılı solunum, kilo alımında 
gerileme gibi…

 Çocuğunuzun “fark edilmemiş bir 
alerjisi” olabilir mi? 

Alerji belirtileri nelerdir, hangi durumda 
hangi uzman hekime başvurulmalısınız, 
teşhis için hekimlerin uyguladığı yöntemler 
nelerdir, kesinleşen teşhis sonrası evde 
ne gibi tedbirler almalısınız konularının 
işleneceği seminerde Alerji ile Yaşam 
Derneği kurucusu Özlem Ceylan kendi bilgi 
ve tecrübeleri sizlerle paylaşmak adına 
19 Aralık 2018 tarihinde Happy Nest’te 
konuğumuz oluyor. Ayrıca derneğin gönüllü 
hemşiresi İlkay Balaban’ın emzirme, banyo 
ve cilt bakımı gibi konularda uygulamalı 
olarak eğitim vereceği seminer için kayıt 
yaptırmayı unutmayın!

Ö Z L E M C E Y L A N
ALERJİ İLE YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI

1976 yılında İzmir’de doğdu. Ege 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan 
sonra uzun yıllar 
Moda ve Hazır Giyim 
sektöründe yönetici 
olarak çalıştı. 
2010 yılında ileri 
derecede besin alerjisi 
olan oğlunun doğumu 
ile iş hayatına ara 
vermek durumunda 
kaldı. Alerjiye dair 
edindiği tüm bilgi ve birikimleri, 
diğer ailelere ışık tutmak 
amacıyla Alerjik Anne isimli 
blogta paylaşmaya başladı. 
Kısa süre içerisinde tanıştığı 
alerjik çocuk sahibi aileleri 
bir araya getirmek amacı ile 
Aralık 2014’de Alerji ile Yaşam 
Platformu’nu kurdu. Bu 
platformda sayesinde binlerce 
aile, kendi alerji serüvenlerini, 
bilgi ve deneyimlerini, besin 
alerjisine uygun yemek 

tariflerini paylaşarak aynı 
şehirdeki anneler bir araya 
gelip dertleşme ve sosyalleşme 

imkanı yakaladı.
Faaliyetlerinin kurumsal 
bir çatı altında devam 
etmesini hedefleyen 
Özlem Ceylan, Mayıs 2016 
itibari ile Türkiye’nin ilk 
ve tek Alerji hastaları 
derneği olan Alerji ile 
Yaşam Derneği’nin 
kurucu başkanı oldu.  

16 aile tarafından kurulan 
dernek, alerjik çocuk ailelerine 
psiko-sosyal destek verilmesini 
ve toplumun bu hastalık 
konusunda bilinçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Uzman 
hekimlerin ve psikologların 
desteği ile ailelere ücretsiz 
webinar ve seminerlerle bilgi 
aktarımı sağlanmakta, çeşitli 
kamu ve özel kurumların 
desteği ile farkındalık projeleri 
yürütülmektedir.

Happy Nest Kalamış’ta bu ay Annem Denetimde Gülden Kılınç 
Doğan’ın “Sağlıklı Yaşam” konusunda hayatımıza ışık tutacak, çok 
değerli bilgileri aktaracağı seminerde bir araya geliyoruz...
Sağlıklı yaşamak herkesin en büyük isteğidir. Şehir hayatının 
koşturmacası içinde zamanın nasıl geçtiğini anlamazken aldığımız 
toksinlerle birlikte yaşamaya ve yaşlanmaya devam etmekteyiz. 
Peki hem şehir hayatı yaşayıp hem de dedelerimiz gibi sağlıklı 
bir yaşam sürmek mümkün mü? Kimine göre bunların hepsi bir 
hayalken kimi ise bu hayalin gerçekleşmesi için koşturmakta. 
Eğer doğal bir hayat yaşama imkanınız yoksa hayatınızda en çok 
neyi tüketiyorsanız ya da kullanıyorsanız onların doğal/organik 

olmasına dikkat edebilirsiniz. Sağlıklı beslenerek şehir hayatının 
dezavantajlarını elemine etmeye başlarsınız. Şimdiden duyar 
gibiyiz peki ama nasıl olacak bu sağlıklı yaşam?

 Aslında ne yiyoruz? 
 Gıdaların organik mi, doğal mı, ilaçlı mı olduğu nasıl anlaşılır?
 Sağlıklı bir yaşam için soframızda hangi gıdalara yer vermeliyiz? 
 Toksin atmaya yardımcı besinler nelerdir? 
 Suyu nasıl tüketmeliyiz?

Bu soruların cevapları ve daha fazlasını öğrenmek için 19 Aralık 
Çarşamba günü Happy Nest Kalamış’ta gerçekleşecek seminerde 
buluşmaya ne dersiniz?

G Ü L D E N K I L I N Ç  D O Ğ A N 
Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi (2002), Anadolu Üniversitesi Tarım (2008), 
Anadolu Üniversitesi İşletme (2011) bölümlerinden mezun oldu. Şu anda 
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü okumaktadır. Uzun 
yıllar farklı sektörlerde çalışmış olup 2008 -2014 tarihleri arasında özel bir 
gıda laboratuvarında çalışarak konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda 
ISO 22000 baş denetçisi ünvanına sahip olup bir çok otel ve restoranın 

gıda hijyen kontrol denetimini yapmaktadır. Anne olmasıyla birlikte doğal 
ve organik beslenmeyi amaç haline getiren Gülden Kılınç Doğan, bu yönde 
eğitimler almış ve bu eğitimler sonrası da “Sağlıklı Yaşam Koçu” olmuştur. 
Şu anda Doğal ve Organik ürünler üzerine Sağlıklı Yaşam Koçluğu 
yapmakta olup, kurumlara sağlıklı gıdalarla ilgili seminerler ve eğitimler 
vererek bilinçli tüketici oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

19 Aralık Çarşamba, 11:00-13:00 Kalamış
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14 Aralık Cuma, 11:00- 13:00Etiler

SÖYLEŞİ 
LALİ DİL VE KONUŞMA 
BOZUKLUKLARI MERKEZİ

OYUNLARLA 
EVDEKİ MUTLULUK

ÇOCUĞUMLA İKİNCİ DİLİ KONUŞURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

İçinizdeki çocukla gelin oyun oynayalım…

Globalleşen dünyada çocukların ikinci bir dili ana dili gibi 
konuşması ailelerin temel hedefi haline geldi. Özellikle 
okul öncesi dönemde başlanan 2. dil eğitimi ile aynı anda 
iki dilin anadil yetkinliğinde konuşulması mümkün. İki 
dillilik yürütücü işlevleri de geliştirerek akademik başarıyı 
arttıracak başka bilişsel avantajları beraberinde getirmekte. 
Ancak çocukların iki dili de yetkin konuşabilmesi için uygun 
şekilde desteklenmesi gerekmekte. Yetersiz bir destek 
her iki dilin de tam öğrenilememesi ve yaşıtlardan sözel 
beceriler açısından geri kalmaya neden olabilir.  
Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nden uzman 
dil ve konuşma terapistleri Berna Erdebil Gökdere, Öykü 
Tezel Bayraktaroğlu ve Nezihe Çıtav Süngün’ün katılımları 
ile Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek bu söyleşide iki 
dilliliğin avantajları, iki dilli çocuk yetiştirmek için yapılması 
gerekenler ve hangi durumlarda uzmanlardan yardım almak 
gerektiği ile ilgili bilgiler paylaşılacak.

Eğitimci, Yazar Bahar Havzalı Şener 
“Oyunlarla Evdeki Mutluluk” etkinlikleriyle 
Happy Nest’te ebeveynlerle buluşuyor. Bu 
toplantıda; hızlı ve telaşlı geçen her günün 
ardından evimizin sıcaklığında çocuklarımıza 
vakit ayırıp oynayabileceğimiz eğlenceli ve 
gelişimsel oyunları hep birlikte keşfediyoruz. 

❝ Hepimiz yoğunuz, yorgunuz… 
Çocuklarımız ise oyun peşinde… Nedir 
onları bu kadar oyuncu yapan? Benimle 
oyna dedirten? Oyuncular, çünkü oyunla 
büyüyorlar, çünkü oyun oynarlarsa gelişiyor, 
mutlu ve sağlıklı oluyorlar. Nasıl mı? Gelin 
anlatayım… Oyunun çocuk için önemini, 
evde oynanabilecek oyunları, oynarsak ne 
oluru konuşalım... Çocukla oyun oynamanın 
püf noktalarını, eğlenceli oyun örneklerini, 
unutulan oyunları hatırlayalım… Bilgi 
hepimizde var, sıra uygulamada… Aslında 
siz sadece içinizdeki çocukla gelin oyun 
oynayalım :)) çocuklarınızın oyun arkadaşı 
olmayı birlikte deneyimleyelim... ❞

25 Aralık Salı, 11:00 Kalamış20 Aralık Perşembe, 11:00Etiler

BAHAR HAVZALI ŞENER
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3 Aralık Pazartesi, 17:00Etiler

KİTAP KULÜBÜ EDEBİYAT TUTKUNLARI İLE KİTAP KULÜBÜ’NDE BULUŞUYORUZ!

KitapkurduAnne Akça Kodal ve kızı Masal ile Kasım ayında 
başladığımız Kitap Kulübü’müzün ilk buluşmasında Habitus 
Minör’den “Benim Annem Bir Goril” kitabını masaya 
yatırdık! Hikâye hepimize neler hissettirdi, neleri sevdik 
nelerden çok hoşlanmadık, hangi karakteri kendimize daha 
yakın hissettik hangisini 
sevemedik... Kitaba kendi 
kapaklarımızı tasarladık ve 
hepimiz çok keyif aldık. 
İkinci buluşmamızı 3 
Aralık Pazartesi saat 
17:00’de Happy Nest 
Etiler’de, Altın Kitaplar’ın 
“Endişe Ağacı” kitabı ile 
gerçekleştireceğiz. 
8 yaş üzeri tüm 
kitapseverleri, 
yetişkinleri, çocukları 
Kitap Kulübü’müze 
bekliyoruz.
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

PEREN İLE DEDESİ’NİN MACERALARINI BİRLİKTE YAŞAYALIM... 

ZEYNEP BİRSİN’İN “KANAT” VE “PUPA AYY!” KİTAPLARININ LANSMANI 
HAPPY NEST’TE… 

Pınar Sur’un kızı Peren ve dedesinin maceralarından 
yola çıkarak hazırladığı “Peren ile Dedesi Serisi” beş 
kitaptan oluşuyor. Peren ile Dedesi Evde, Karda, 
Mutfakta, Alışverişte ve Çiftlikte kitaplarıyla Peren 
ile dedesi birbirinden farklı maceralarla sizlerin 
onlara eşlik etmesini bekliyor…
Sizler de Peren ile Dedesi’nin bu hikâyelerdeki 
eğlencesine ortak olmak isterseniz 15 Aralık 
Cumartesi günü Happy Nest Kalamış’taki okuma 
etkinliğimizde buluşalım!   

15 Aralık Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Etiler

Zeynep Birsin’in iki 
yeni kitabi, “Kanat” ve 
“Pupa Ayy!” KVA Çocuk 
tarafından yayımlandı. 
Kanat ve Pupa Ayy!, 15 
Aralık 2018 günü 16.00’da 
Happy Nest Etiler’de 
gerçekleştirilecek 
tanıtım ve yaratıcı okuma 
etkinliğiyle okurlarıyla 
ilk kez buluşacak. 
Kanat, pes etmeden ve 
başarısızlıklarından ders 
çıkararak hayallerini 
gerçekleştiren küçük 
bir kızı, Pupa Ayy! ise 
korkularını kabullenerek 
onlarla baş etmenin 
yolunu bulan büyüme 
çağındaki bir kız 
çocuğunu anlatıyor.
Lansmanda 
gerçekleşecek 
etkinliklerde bu güzel iki 
kitabın kahramanlarıyla 
tanışacak miniklerimizi 
eğlenceli dakikalar 
bekliyor. Yerinizi 
ayırtmayı unutmayın!

KANAT PUPA AYY!

PEREN İLE DEDESİ
SERİSİ

YAYINEVİ KVA Çocuk
YAZAR Zeynep Birsin
RESİMLEYEN İlker Sak

YAYINEVİ KVA Çocuk
YAZAR Zeynep Birsin
RESİMLEYEN Gizem Güvendağ

YAYINEVİ Kuzey Işığı
YAZAR Pınar Sur

15 Aralık Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Kalamış

PINAR SUR

ZEYNEP BİRSİN
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

 “DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ”Nİ KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?

YAŞASIN KİRLENMEK!

Sehrincocukhali.com’un kurucusu 
Özge A. Lokmanhekim, “Dünyanın En 
Güzel Ülkesi” kitabı ile Happy Nest 
Etiler’de harika bir etkinlikte minik 
kitapseverlerle bir araya geliyor. 
Ormanın kralı aslan doğduğu günden 
beri aynı ormanda yaşıyordu. Artık 
dünyanın en güzel ülkesini görmenin 
zamanı gelmişti. Peki dünyanın en 
güzel ülkesi neresiydi? Hayvanların 
kendi yaşadıkları ülkeleri anlattıkları, 
çocukların kıtadan kıtaya gezerek 
farklı  kültürleri tanıdıkları bu 
hikâyede sayfaların arasında dünyayı 
dolaşmaya hazır mısınız? 
Özge Lokmanhekim'in gerçekleştirdiği 
interaktif okuma atölyesinde çocuklar 
ormanda hayvanları tanıyacak, ülkeleri 
ve kültürleri öğrenecek ve dünyanın 
en güzel ülkesini keşfedecekler. 

8 Aralık Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Etiler

Can annesini çok seviyor. Can 
babasını çok seviyor. Köpeğini 
seviyor, top oynamayı 
seviyor, resim yapmayı 
seviyor... Sevmediği tek bir 
şey var: Banyo yapmak. 
Can, elini bir daha suya 
sabuna sürmemeye kararlı. 
Bakalım kirleriyle ayrılmaz bir 
bütün olduğu mutlu günleri 
ne kadar sürecek...
“Yaşasın Kirlenmek!” Yeliz 
Tevetoğlu’ndan doyasıya 
kirlenmeye ve sabun 
köpüklerinin güzelliğine 
eğlenceli ve yaratıcı bir övgü.
“Yaşasın Kirlenmek!” kitabıyla 
yaratıcı okuma etkinliğimize 
tüm 3 yaş üstü miniklerimiz 
davetlidir!

YAŞASIN KİRLENMEK!

DÜNYANIN
EN GÜZEL ÜLKESİ

YAYINEVİ KVA Çocuk
YAZAR Yeliz Tevetoğlu
RESİMLEYEN Sedef Özge

YAYINEVİ ABM
YAZAR Özge A. Lokmanhekim
RESİMLEYEN Rukiye Ulusan

YELİZ TEVETOĞLU

ÖZGE ALTINOK 
LOKMANHEKİM

1 Aralık Cumartesi, 16:00 (+4 yaş) Kalamış
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“KÜÇÜK HAYVANLAR” VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİ HAPPY NEST’TE!

Eğitimci, Yazar Bahar Havzalı Şener “Küçük 
Hayvanlar” kitabı ve eğlenceli etkinlikleriyle 
Happy Nest’te minik kitapseverlerle 
buluşuyor. Çocuklarda hayvanlara yönelik 
empati kurma becerilerinin gelişimini 
destekleyen “Küçük Hayvanlar” kitabı, 
birlikte yaşadığımız canlılara karşı saygı ve 
sevgi duyma duygularını da  geliştiriyor. 
Etkinlikte “Küçük Hayvanlar” ın hikâyesini 
yazarından dinleyecek, düşün, bul, çiz 
oyunu ile çubuk kuklalarımızı yapacak, 
Hayvan Koruyucusu yaka kartlarımızı 
hazırlayacak, kitabın yazarı tarafından 
yazılıp bestelenen şarkısını beraberce ve 
dans ederek söyleyeceğiz.
Çocukların eğlenerek, kabul görerek, 
değerli hissederek, dinleme, anlama, aktif 
katılım ve sosyalleşme yeteneklerinin 
gelişiminin amaçlandığı bu etkinliğe tüm 4 
yaş üzeri minikleri Happy Nest’e bekliyoruz.

8 Aralık Cumartesi, 16:00 (+4 yaş) Kalamış22 Aralık Cumartesi, 16:00 (+4 yaş)Etiler

KÜÇÜK HAYVANLAR

YAYINEVİ Yeni İnsan
YAZAR Bahar Havzalı Şener
RESİMLEYEN Burcu Baraner

BAHAR HAVZALI ŞENER

25 Aralık Salı, 11:00-13:00Etiler

AROMATERAPİ 
SÖYLEŞİSİ  
ART DE HUILE

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

AROMATERAPİ NEDİR?
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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LALİ DİL GELİŞİMİ 
ATÖLYESİ

HEM EĞLENİP HEM DE ÇOCUĞUNUZUN DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN OYUN ZAMANI!

Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi tarafından kurulan ve 
çocuklarda dil ve konuşma gelişimini desteklemeye yönelik kitap, 
resimli kartlar ve oyunlar üreten Lali Yayınları “Dil Gelişimi Oyunları” 
atölyesinde sizlerle buluşuyor. 
Bu atölyede çocuklar oyunlarla eğlenerek öğrenirken anne-babalar 
da çocuklarının dil ve konuşma gelişimine nasıl katkı sağlayacaklarını 
görecekler. Başlıca aktiviteler farklı soruların anlaşılması ve 
yanıtlanması, muhakemeye becerisinin geliştirilmesi, sıralayarak 
anlatma, ilişkilendirme becerileri olup Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Merkezi’nden uzman dil ve konuşma terapistleri eşliğinde 21 Aralık 
Cuma 2018 tarihinde Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek.

21 Aralık Cuma, 11:00-13:00 (2-4 Yaş)Etiler

6 Aralık Perşembe, 19:30  Etiler

MANDALA GÜLBEN AYKAÇ İLE “MANDALADAKİ KUTSAL MÜHÜR, YAŞAM ÇİÇEĞİ” ETKİNLİĞİ HAPPY NEST’TE!

Happy Nest Etiler’de 6 Aralık Perşembe 
19:30’da, Mandala Kişisel Gelişim 
Eğitim ve Organizasyon’un 
kurucusu Gülben Aykaç 
liderliğinde “Mandaladaki Kutsal 
Mühür, Yaşam Çiçeği” etkinliğinde 
bir araya geliyoruz. Yaşam Çiçeği 
ile oluşturacağımız iyi dileklerimizin 
yanı sıra, ruh ve bedenin keyifli 
yolculuğunu keşfedeceğimiz etkinlik için 
kayıt yaptırmayı unutmayın! 

YAŞAM ÇİÇEĞİ
Bütün evren bu kutsal küreden doğmuştur. Bu 

küre koşulsuz sevginin sembolüdür. Bizim 
DNA, RNA’mız bu holografik modelden 
türemiştir. Bizim hücrelerimizdeki en küçük 
atomik parçacığın modeli  budur.
Yeniliklerin sembolu yaşam çiçeği, bizi 

harmoni içerisinde yeni bağlantılarla 
buluşturur.

Bu sembolu taşıdığımızda veya onunla meditasyon 
yaptığımızda karşımıza çıkan her 'yeni' insan, 

kültür, inanç yeni bir fırsata dönüşür; bizi maddi 
ve manevi olarak daha da zenginleştirir ve 
güçlendirir. Kendimizi her an bir bütünün parçası 
olarak güvende hissederiz. Attığımız her adımın ve 
önümüzdeki tüm fırsatların da bütün içerisindeki 
yerini kolaylıkla görürüz. Ruhumuzdaki şükran 
ve minnet hisleri artar ve yaşamda yeni kararları 
kolaylıkla almaya başlarız. Tohum olan tüm 
arzularımız, ruhumuzun ışığı ile beslenerek tüm 
evreni, ruhu ve bedeni besleyen çiçeklere dönüşür, 
sihirli meyveler verir.

G Ü L B E N A Y K A Ç
AIG Group şirketlerinden ALICO’da Sigorta sektöründe iş hayatına başlamıştır. 
15 yıl ‘ALICO’ İstanbul, Mısır, Fas ve Paris’te çalışmalarına şirket genelinde 
Sales & Marketing alanında kariyer yaparak devam etmiştir. Şirket bünyesinde; 
LOMA, Financial Recruiting, Managerial Finance, Risk Management ve Sales 
Management vb. uluslararası birçok eğitimlere katılmış daha sonra iş hayatına 
Finans sektöründe Barclay’s Bank ve ATNS Agence Turc de Nettoyage et de 
Sécurite adlı Fransız şirketinin satış teşkilatında devam etmiştir.
Kurumsal iş hayatı sırasında gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında Kişisel 
Gelişim eğitimleri alarak bu alana girmiştir. Dr. Deepak Chopra’nın “Bütünsel 
Sağlık”, “Zihin ile Ruhsal Dengenin Sağlanması”, “Şifalandırma”, “Farkındalık Alanında 
Kalma” gibi eğitim ve meditasyon programlarını tamamlayıp yoga ile deneyimlerini 
desteklemiştir.
Mandala ile ilk buluşması 1996 yılında tapınaklar adası diye bilinen Endonezya’nın Java 
adasındaki Borobudur tapınağında olmuştur. Daha sonra Londra’da yaşayan Psychic 
Artworks – June Elleni Laine'in Mandala atölye çalışmalarına girmiş ve bu bilgiyi Batı 
tıbbına geçiren Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un kullanım methodu 

ile Paris’te (1998 – 2001) yaşadığı dönem geliştirmiştir.
Tamamıyla kurumsal iş hayatındaki stresi minumuma indirmek amacıyla çıktığı 
bu yolculuk Mandalanın hayatında bir dönüm noktası oluşturması sebebiyle 
2008 yılında kurduğu Mandala Kişisel Gelişim Eğitim ve Organizasyon adı 
altında resmileştiren ilk şirkettir. 
Halen Mandala ile ilgili çalışmalarına Amerika’da yaşayan Paul Heussenstamm 
ile devam etmektedir.
Mandala Farkındalık Eğitimleri ve Mandala ile yapılan çalışmalar bugün 
yurt dışında bilimsel tıp ve psikolojinin birleştirilerek tıp fakültelerince 

de ders kapsamına alınan, yeni ve 21. yy tıbbı olarak kabul edilen "kendi kendini 
tedavi yöntemleri ve sanatsal terapi” olarak çok etkili bir yöntemidir. Psikanaliz’in 
kurucusu Carl Jung’un çalışmalarında kullandığı gibi 2008 yılından bu yana Mandala 
Kişisel Gelişim ve Organizasyon kapsamında Kurumlara, yetişkinlere ve çocuklara 
Mandala Farkındalık eğitimleri vermektedir. Mandala’nın boyamanın ötesinde çok 
büyük bir iyileştirme yöntemi olduğunu anlatan ‘Mandala Bir Dua Sanatı’ isimli kitabı 
bulunmaktır.
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SCHAUKELN 
YOGA ATÖLYESİ
 YETİŞKİN

SCHAUKELN 
YOGA ATÖLYESİ
ÇOCUK

SCHAUKELN İLE YOGA DA YENİ BİR DENEYİM ZAMANI!

EĞLENCELİ YOGA ATÖLYELERİ HAPPY NEST’TE!

19 Aralık Çarşamba, 19:30 Etiler

G Ü LİZ A R B E N Lİ
28.11.1984 doğumlu olan Gülizar 
Benli, Trakya Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 
eğitim aldıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi İşletme İktisadi 
Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Bölümü’nü başarıyla 
tamamlamıştır. Uzun yıllar medya 
sektöründe yöneticilik yaptı. 2015 
yılında kızı İnci dünyaya geldikten 
sonra çocuklar için farkındalık 
konusunda çalışmalar yapmaya 
başladı. Bu çalışmalar sırasında 
yoganın çocuklar üzerinde 
olumlu etkilerini görür ve çocuk 
yogası eğitmenliği belgesi alarak 
kariyerine bu alanda devam etme 
kararı alır. Çocuk yogası eğitmeni 
olan Gülizar Benli, aynı zamanda 
Schaukeln ile yoga eğitimleri de 
vermektedir. 

E S L E M K A Y A
03 Şubat 1992 İstanbul doğumlu 
Eslem Kaya, 2012 yılında dil eğitimi 
için Almanya'nın Düsseldorf 
şehrine gidip IIK Sprachschulen 
2013 yılında mezun olur. Ardından  
Hannover Leibniz Üniversitesine 
Özel Eğitim bölümüne kayıt 
yaptırır fakat bitiremeden 
Türkiye'ye dönüş yapar. Tahsiline 
devam etmek istediği için İstanbul 
Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişim 
Bölümü’nü 2018 yılında bitirir. 
Eğitim süresi boyunca bir çok 
eğitim modeli ile ilgilenirken 
çocuk yogasını keşfeder bu 
alanda ilerleme kararı alır. Bunun 
üzerine Etkin İnsan Gelişim 
Enstitüsü’nden 2018 yılında Çocuk 
Yogası eğitmenlik belgesi alır. 
Çalışmalarına ara vermeden bu 
alanla ilgili bir ürün tasarlayarak 
yoganın daha eğlenceli taraflarını 
keşfeder ve Schaukeln marka 
kurucuların biri  olur.

Gülizar Benli ve Eslem Kaya, “Schaukeln Yoga” 
çalışması için 19 Aralık 2108 tarihinde Happy 
Nest Etiler’de yoga severlerle bir araya geliyor.
Yoga asanalarını yaparken Schaukeln ile hem 
çok eğlenecek, meditasyon sırasında ise 
Schaukeln'in özenle tasarlanmış eşsiz eğimi 
sayesinde bedenimizi dinlendireceğiz.
Schaukeln ile yoga yeteneklerinizi yepyeni bir 
seviyeye taşıyabilirsiniz. Beden farkındalığınızı 
geliştirirken, bacaklarınızı ve ayak bileklerinizi 
güçlendirecek ve Schaukeln'in üstünde kendinizi 
güvende hissedeceksiniz. Schauken, zihin, 
beden ve ruhu birleştiren yoga uygulamalarının 
sunduğu tüm olanakları içerir. Yoga ve alternatif 
eğitim sistemlerinden ilham alınarak tasarlanmış 
olan  Schaukeln, doğal malzemeden üretilmiştir.
Schaukeln ile hayal gücünüzün sınırlarını 
zorlayarak sonsuz keyif sahibi olabilirsiniz. Bu 
eşsiz deneyimi birlikte yaşamak için sizi Happy 
Nest’te bekliyor olacağız.

Güç, denge, odaklanma ve bol bol eğlence. Schaukeln 
beden farkındalığını eğlenceli bir şekilde oluşturan, dengeyi, 
gücü ve yaratıcılığı geliştiren bir denge matıdır. Schaukeln, 
yoganın sunduğu tüm olanakları birleştirebilir. Schaukeln, 
yoga çalışmalarını eğlenceli hale getirir, bedenleri güçlendirir 
ve dengeyi geliştirir. Ritmik hareketlerle bedeni ve zihni 
sakinleştirirken, hem eğlenir, hem öğrenirsiniz. 
Gülizar Benli ve Eslem Kaya’nın eğitmenliğinde 
gerçekleşecek Yoga atölyesinde bedenlerindeki 
farkındalığı artan çocukların güven duyguları gelişecek. 
Çocuklar Schaukeln'i sadece atölyede değil günlük 
yaşamlarında da kullanarak faydasını arttırabilirler. Yogada, 
çocuklara rekabetsiz ve güvenli bir alan sunularak, kendi 
kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etme ortamı sağlanır. 
Her çocuk kendi hızına göre hareket eder ve başkalarıyla 
kıyas söz konusu değildir. Schaukeln yoga ile çocuklar atölye 
çalışmasından rahatlamış çıkarken aynı zamanda yüzlerinde 
büyük bir gülümseme ile ayrılacaklar.  Schaukeln yoga, 
çocukları harekete geçirmek, oynamak ve keşfetmek için sizi 
Happy Nest' e davet ediyor.

15 Aralık Cumartesi, 12:00 (+3 Yaş)Kalamış8 Aralık Cumartesi, 12:00 (+3 Yaş) 
19 Aralık Çarşamba, 17:00 (+7 Yaş)Etiler
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HAPPY SHOP

En cool ve eğlenceli desenlerin tasarlandığı Baby Fou, bebeğinizin hem sağlığı 
hem konforunu düşünerek mutlulukla sizler için hazırlandı. Kullanıcısının 
hayatında iz bırakmayı ve güzel anıların markası olmayı hedefleyen Baby 
Fou, koleksiyonunu stil sahibi bebekler ile buluşturuyor. Baby Fou’nun eşsiz 
tasarımlarını Happy Nest mağazalarından ve Happy Shop’ta inceleyebilir, online 
olarak da satın alabilirsiniz. 

BABY FOU

LULLALUCCA
Çocuklar için giyim ve ev tekstili ürünleri 

koleksiyonu tasarlayan Lullalucca, kalite ve 
bebek sağlığını esas alıyor. Organik pamuk 
ve modal ipliklerin harmanlanmasıyla elde 

edilen kumaşlardan üretilen Lullalucca 
ürünleri, bebeğinizin cildini doğanın 

güvencesi ile sarmalayarak narin teninde 
yumuşacık bir his yaratıyor. Soft renkleri ve 

neşeli tasarımlarıyla dikkat çeken iskandinav 
esintileri taşıyan Lullalucca’nın çarşaf&yastık 

kılıfı, önlük&bere seti, body ve battaniyeleri 
Happy Shop’ta.

ZEEZY
Pratik ve Eğlenceli Z-Suits tulumları Happy Shop’ta!

Hangi çocuk üstünü açmadan, yatakta taklalar atmadan, yatırdığınız gibi 
uyuyor? Hepsi yatakla savaş içerisindeler. Bu yüzden uyku tulumu hayat 

kurtarır. İki girişimci anne tarafından kurulan bir Türk markası olan ve Türkiye’de 
üretilen Zeezy markasının patentli tulumları Z- Suits, ebeveynlerin rahat ve 
pratik kullanımı ile çocuklarına güvenle ve zevkle giydirecekleri, çocukların 

renkli, eğlenceli ve masalsı dünyalarına dokunabilen tulumları ile ailenin 
vazgeçilmezi olacak! 

Cool bebeklerin eğlenceli tarzı..

PERALINA 
2017 yılında tasarım bazlı bir çocuk mayo bikini 

markası olarak hizmete giren Peralina, zamansız 
ve çağdaş tasarımların eğlenceli detaylarla 

buluşması sonucu ortaya çıkan 
parçalardan oluşuyor. Özel baskılar ve 

yaratıcı detayların kaliteli kumaşlar üzerinde 
uygulanması amacı ile yola çıkan Peralina, 

farklılık arayan tüketiciye, mayo 
koleksiyonun yanında çocukların daha eğlenceli 
vakit geçirmesini sağlayan şık aksesuarlar ve plaj 

ürünleri ile seçenekler sunuyor. 
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

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

 BABIES THESE DAYS
%100 Organik pamuktan üretilen “GOTS” (Global Organic Textile Standard) 

sertifikalı Babies These Days ürünleri artık www.happyshop.com.tr’de
Nefes alan dokusu, yıkandıkça artan yumuşaklığı ve hızlı kuruma özelliği sayesinde 
bir çok amaçla kullanabileceğiniz müslinler ve organik uyku arkadaşlarıyla nerede 

olursanız olun bebeğinizin rahatlığını sağlayabilirsiniz.

LALİ YAYINLARI
Dil gelişimini 
desteklemek 

için oyun 
zamanı! 

Lali Dil ve 
Konuşma 

Bozuklukları 
Merkezi 

tarafından 
kurulan Lali 

Yayınları’nın 
ürettiği 

çocuklarda dil 
ve konuşma 

gelişimini 
desteklemeye 
yönelik kitap, 
resimli kartlar 

ve oyunlar 
Happy Shop’ta 

sizlerle 
buluşuyor. 
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Günümüzde gıda güvenliğinin önemi gittikçe 
artmaktadır. Özellikle hassas gıda ürünlerinde 
soğuk zincir süreci ve Son Tüketim Tarihi’nden 
önce tüketiciye ulaştırılması kamu sağlığı 
açısından büyük önem arz etmektedir. Son 
dönemde üzerinden aldığımız şikayetlerin 10’da 
9’unda soğuk zincir ihlali veya Son Tüketim 
Tarihi geçmiş ürün satışı konuları dikkat 
çekmektedir.

Büyük yatırımlar sonucu üretim yapan 
firmaların, yine büyük maliyetler ve sermaye 
ile bu ürünleri farklı noktalardaki depolarına 
ulaştırmaları, sonrasında depolarda yine 
maliyetli bir süreçte bu ürünleri uygun şartlar 
muhafaza etmeleri ve ardından da son 
tüketiciye ulaştırmak üzere yüzlerce noktadaki 

marketlere ulaştırmaları gerekmektedir. Bu 
süreç gerek maliyet gerekse harcanan emek 
açısından son derece değerlidir. Fakat, son 
tüketiciye ulaştırılmadan önce ürünlerin soğuk 
zincir sürecinde meydana gelebilecek herhangi 
bir bozulma maalesef direk olarak ürüne ve 
markaya zarar vermektedir. 

Sadece ürün veya marka zararı değil, aynı 
zamanda bozulan bu ürünler kamu sağlığını da 
tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır ki, bir zincir 
ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür!

Bu bağlamda, özellikle son tüketiciye soğuk 
zinciri kırılmadan ulaştırılan hassasiyet taşıyan 
bu ürünlerin market reyonlarında da soğuk 
zincirde tutulması büyük önem arz etmektedir. 

Son dönemde yönettiğimiz gıda şikayetleri 
platformunda özellikle kasada satışa sunulan 
ve soğuk zinciri defalarca kırılmış süt ve süt 
ürünlerinde bozulma, küflenme süreçleriyle 
karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanı sıra, 
yine Son Tüketim Tarihi geçmiş süt ve süt 
ürünlerinin raflarda tutulmaya devam ettiğini, 
indirimli veya promosyonlu olarak – iade 
etmekten ziyade – son tüketiciye satılmaya 
çalışıldığını görüyoruz.

Bu durum, tamamen satışı yapan market 
veya kurumun inisiyatifinde olan fakat direk 
olarak markalara zarar veren bir durumdur. 
Bu durumda zarar gören bir diğer taraf da 
tüketicidir. Bir diğer zarar gören ise devlettir. 
Öyle ki, söz konusu ihmaller sonucunda 
sağlığını kaybeden tüketici soluğu hastanelerde 
almakta, devletin sağladığı ilaçlarla hastalığını 
tedavi etmektedir.

Bu bağlamda, gıda güvenliği sürecine; 
sadece marka ya da firma bazlı değil, devlete 
en az yük bindirecek şekilde güçlendirilmiş 
denetim mekanizmaları özelinde de bakmak 
gerekmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİ VE 
TOPLUM SAĞLIĞI

#gıdadedektifi
Gıda Dedektifi Proje Yöneticisi

MASALLARLA
DANS ATÖLYESİ 

Haydi dans edelim...

Eğitimci, Yazar Bahar Havzalı Şener’in eğlendiren, keyif veren, aktif, 
düşsel, özgün düşünceyi besleyen ‘Masallarla Dans Atölyesi’ Happy Nest’te 
çocuklarla buluşuyor.  Masallarla Dans Atölyesi’nde çocuklarda farkındalığın 
arttırılması, dinleme becerilerinin gelişimi, sosyal paylaşımlarının çoğalması, 
toplum ve bireysel değerlere saygılarının gelişimleri hedefleniyor.
Masallar ve dans ile iç içe bu renkli atölyelerde çocukları eğlenceli saatler 
bekliyor.

19 Aralık Çarşamba,  16:00 (+4 Yaş),  17:30 (+7 Yaş)Kalamış5 Aralık Çarşamba, 17:00 (+7 Yaş)
15 A ralık Cumartesi, 13:00 (+4 Yaş)Etiler

B A H A R H A V Z A L I  Ş E N E R 
1978’de İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi’nde 
Restorasyon ve Konservasyon eğitimi aldıktan sonra Okul 
Öncesi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 18 yıldır Anasınıfı 
Öğretmeni olan eğitimcimiz 12 yıl İstanbul Marmara Eğitim 
Kurumları’nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptı.
Aldığı eğitimlerle Öğrenci Koçu ve Masallarla Dans Eğitmeni 
olan eğitmenimiz çocuklara anlattığı masallarla, oyun 
yoluyla, müzik eşliğinde duyu, farkındalık ve sosyalleşme 

çalışmaları yaptırmaktadır. Eğitimcimiz 
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Masal 
Eğitmenlerindendir ve yetişkinlere 
masal anlatıcılığı eğitimi vermektedir.
Ayrıca “Küçük Hayvanlar” çocuk 
kitabının yazarıdır. Yazdığı çocuk kitabı 
‘Küçük Hayvanlar’ ile çocuklarda empati 
yeteneğinin gelişimini ve doğaya karşı 
farkındalıklarının artmasını hedefleyen 
atölyeler gerçekleştirmektedir. Kitabın 
etkinliklerini yaptırırken çocukları 
eğlendiren, geliştiren, özel hissettiren, 

mutlu eden bir program uygulamaktadır.
Yine aldığı eğitimlerle çocuklarda “İlgi ve Yetenek Testi” ile 
“Öğrenme Sitilleri”  uygulayıcısıdır. 
Hayatın mucizelerle dolu, rengarenk, temposu hiç bitmeyen, 
enerjik, üretken olduğuna inan eğitimcimiz evli ve 8 yaşında 
iki kızı bir oğlu olan Üçüz Annesidir.
Masalsı günlerde, çocuk düşleriyle buluşmak, tanışmak için 
Masallarla Dans etkinlikleri yapmaktadır.
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Ana okullarında çocuklar için belirlenen 
günler vardır. Haftanın belirli günleri oyuncak 
günüdür, yap-boz günüdür, mavi, sarı, kırmızı 
vs. giyme günüdür ve nihayet kitap günüdür! 
Belirlenen o günde çocuklardan evlerinde 
bulunan o güne ait eşyanın okula getirilmesi 
beklenir. 

Bu uygulamanın çıkış noktası aslında 
masumdur. Nedir, çocuklar okul oyuncaklarının 
yanı sıra sevdikleri, kendilerine ait oyuncakları 
da okula getirebilsinler, paylaşmayı öğrensinler, 
getirecekleri günlerin farkında olsunlar, 
sorumluluk alsınlar gibi. Gerçi anaokullarında 
bu sorumluluğu çocuklar yerine çoğu zaman 
aileler üstleniyor ve getirmedikleri günlerde 

çocuklar “annem unuttu” diye bir savunma 
yapıyor olsalar da amaç çocuğun kendi 
sorumluluğunun farkına varmasıdır. 

Okullarda aynı uygulama kitap içinde yapılır. 
Haftanın sadece bir günü kitap günü olarak 
belirlenir ve çocuklardan sevdikleri bir kitabın 
okula getirilmesi istenir. O gün içinde uygun 
saatlerde “Hadi bakalım çıkarın getirdiğiniz 
kitapları okuyalım” diyerek kitaplar sınıftaki 
yerlerini alır. 

Peki, kitapları çocukların hayatlarında 
belli bir günle sınırlamanın ne 
anlamı var? Kitapları belirli bir güne 
endekslerseniz çocuklara sanki haftada 
bir gün kitap okunur mesajı vermiş 

olursunuz. Bu sebeple de kitaplar en iyi 
arkadaştır deyip en iyi arkadaşını sadece 
bir gün okula getirebilirsin sınırını acımasız 
buluyorum. Oyuncaklar ve diğer eşyalar için 
aynı sorun yaşanmayabilir çünkü çocuklar 
her ne koşulda ve zamanda olursa olsunlar 
oyuncaklarla oynamayı tercih ederler. 

Sorgulayıcı, merak uyandırıcı, yaparak, 
yaşayarak öğrenme metotlarını kullandığımız 
her günde kitaplara yer verilmelidir. Kitabın 
günü, saati olmamalıdır. Araştırırken, 
öğrenirken, dinlenirken, gezerken, uyurken vs. 
her an kitaplarımızın yanımızda olmasının yararı 
vardır, zararı yoktur. 

Çocuklar kitaplarını istedikleri her gün okula 
getirebilsinler diye, kitaplar belirli günlerde 
okunur düşüncesine kapılmasınlar diye, kitaplar 
ve çocuklar birbirinden ayrılmasınlar diye, 
gelecek nesillere okuyan bireyler kazandıralım 
diye... kitap günü ilan etmeyelim. 

Kitaplarımızın her gün, her an yanımızda 
olabileceğine inanalım, inandıralım. Çocuklar 
kitapsız, kitaplar çocuksuz kalmasın. 

Sevgilerimle. 

KİTABIN GÜNÜ MÜ OLUR?
BaharHavzalı Şener

Eğitimci & Yazar 

Sevgili bebek aramıza hoş geldin. Burası dünya ve sen 
varsın diye güzel. Biliyoruz henüz hiçbir şey bilmiyorsun. 
Kokladığın her şey yeni, dokunduğun her şey yeni…
Bebeğinin erken dönem gelişimine destek olmak isteyen 
tüm anneleri Bebek atölyemize bekliyoruz. Yaratıcı ve 
eğlenceli bir ortamda, erken dönem bebek gelişimini 
destekleyen Bebek atölyemiz miniklerini konuk ediyor!
Bebek atölyemizde bebekler anneleriyle beraber kukla 
oynatımları, şarkılar, oyuncaklar, değişik materyaller ve 
duyularını geliştirici oyunlarla iletişimin ilk adımlarını 
atıyor.

Bu atölye çalışmamızda bebekler;
 Birbirinden eğlenceli dolgu kukla oynatımları ile 

etrafını keşfediyor.
 Şarkılarla sesleri ayırt etmeye başlıyor, ritim 

duygusuyla belirli bir hareketi tekrarlayarak yeni 
hareketler öğreniyor.

 Hayal gücünü harekete geçirecek hazine sandığı 
ile bebeklerin kendi kendine neler yapabileceğini 
keşfetmesi sağlanıyor.

 Atölyede kullanılacak oyuncaklarla hareket etmeye ve 
oyuna yönlendiriliyor.

 Aynalarla mimiklerini keşfediyor.

Bebeğinin erken dönem gelişimine destek olmak isteyen 
tüm anneleri Bebek Atölyemize bekliyoruz. 

Çarşamba günleri 13:00 (6-12 ay)KalamışPazartesi günleri 15:00 (6-9 ay)
Salı günleri 16:30 (6-12 ay)
Perşembe günleri 16:30 (6-12 ay)
Cuma günleri 13:00 (6-12 ay)

Etiler

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

BEBEK (6-12 AY)
Anne ve bebek iletişiminde eğlenceli adımlar…
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Halk arasında egzama olarak da bilinen 
atopik dermatit, cildin koruyucu bariyerinin 
ve nem tutma kabiliyetinin zarar gördüğü 
enflamatuvar bir cilt rahatsızlığıdır. 

Dünya Alerji Örgütü’nün verilerine göre; 
çocuklarda %5 - %30 arasında, yetişkinlerde 
ise %1 - %10 arasında atopik dermatite 
rastlanmaktadır. Her yaştan bireyleri etkilemekle 
beraber genellikle bebeklik ve erken çocukluk 
döneminde başlar. Yetişkinliğe kadar sürebilir 
veya yetişkinlikte de gelişmeye başlayabilir.

ATOPIK DERMATIT BELİRTİLERİ

Atopik dermatit, ciltte akut veya kronik olarak  
görülebilir. 

 Akut formda belirtiler; kaşıntılı, kırmızı, küçük 
kabarcıklar veya  sızıntılı lezyonlar.

 Kronik formda belirtiler; kuru, koyulaşmış, 
kalınlaşmış cilt şeklindedir.

 Bebeklerde sıklıkla yüz ve diz, dirsek gibi 
vücudun dış yüzeylerini etkiler.

 Çocuk ve yetişkinlerde sıklıkla kol, bacak ve 
boyun  bölgelerinde görülür. Yüzde daha az 
sıklıkla rastlanır.

 Kronik ve tedavi edilmemiş vakalarda leke 
kalması mümkündür.

Atopik dermatit, hem genetik hem de bağışıklık 
sistemi kaynaklıdır. Çok kuru, hassas ve tahriş 
olmuş cilt, artık bariyer fonksiyonunu yerine 
getiremez; bu da cildi zararlı bakterilere ve 
alerjik reaksiyona sebep dış etkenlere karşı açık 
hale gelir.  

Sıcaklık ve nem, kontakt dermatit, sabun ve 
deterjanlar, kuru ve soğuk hava, stres, toz, 
akar ve solunum yolu alerjenleri, mikrobiyal 
enfeksiyonlar, uykusuzluk  ve besin alerjisi 
Atopik Dermatit Tetikleyicileri arasında 
yer almaktadır.

Tehlikeli ve bulaşıcı bir rahatsızlık olmamakla 
birlikte, özellikle ataklarının yaşandığı alevlenme 
dönemlerinde çok ciddi kaşıntıya ve uyku 
bozukluklarına yol açmakta; bu nedenle 
hem çocukların gelişimini olumsuz yönde 
etkilemekte hem de tüm ailenin yaşam kalitesini 
düşürmektedir.

Son yıllarda gittikçe artış gösteren atopik 
dermatit, hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmayan ailelerinin yaşam kalitesi olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Atopik dermatit 
hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla 
hayata geçirilen Atopi Okulu sayesinde aileler, 
rahatsızlığın doğası ve yaşanan sorunların 
giderilmesine destek olmak amacıyla uzman 
görüşlerine ve tecrübeli ailelerin deneyimlerine 
kolaylıkla ulaşabilir ve yaşam kalitesini artıracak 
destekleyici bilgiler edinebilir. 

Alerji ile Yaşam Derneği ile dermokozmetik 
markası Bioderma’nın desteğiyle hayata 
geçirilen Atopi Okulu farklı şehirlerde 
alanında uzman hekimlerle seminerler ve sosyal 
medya üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirerek 
hastaların doğru kaynaktan doğru bilgiler 
edinmesi için faaliyet göstermektedir. 

Daha fazla bilgiye www.atopiokulu.com 
sitesinden ulaşabilirsiniz.

CİLT KURULUĞU DEYİP 
GEÇMEYİN, CİLDİNİZİ 
TANIYIN!

Özlem Ceylan
Alerjik Anne

S İ B E L  A S L A N T E P E  PSİKOLOG
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Sibel 
Aslantepe 18 yıllık meslek hayatı boyunca anaokulları, rehabilitasyon ve 
danışmanlık merkezlerinde çalıştı. Gelişimsel danışmanlık hizmetlerinde 
bulundu. Otizm, asperger, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul sorunları, 
sınav kaygısı vb. davranış değiştirme, uyum problemleri gibi alanlarda 
bireysel ve grup çalışmaları yaptı. Psikoloji eğitiminin yanı sıra İstanbul 
Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü’nden mezun olarak bireysel ve grup 

psikoterapisti/psikodramatisti ünvanını aldı. Aynı zamanda Enstitüde 
çocuk ve yetişkin birimlerinde terapist olarak bireysel ve grup çalışmalarını 
yönetti. Özel şirketlerde Üst Yönetim Takım Çalışması ve İş Geliştirme, 
Motivasyon ve İletişim Psikodrama grupları düzenledi. Pek çok vakıf ve 
dernekte gönüllü psikolog olarak projelerde görev aldı. Sibel Aslantepe 
halen çocuk ve yetişkinlerle bireysel ve grup terapileri yapmaya devam 
etmekte, şirket ve kurumlara eğitim ve proje danışmanlığı yapmaktadır

18 Aralık Salı, 11:00 Etiler

YILBAŞI DİLEK 
AĞACI ATÖLYESİ

Geleceğinizi yaratabilirsiniz!
Geleceği yaratmak, arzuladığınız bir hayata sahip olmak 
ister misiniz? Mutlu Hayat Akademi ile düzenlediğimiz 
“Yılbaşı Dilek Ağacı” atölyesinde bu mümkün. Gelecek en iyi 
yaşadığımız anda şekillendirilir. Yaratıcılığınızı sanat terapisi 
ile ortaya çıkarıp hedeflerinizi güvenle belirleyin.
Psikolog Sibel Aslantepe süpervizörlüğünde gerçekleşecek 
bu atölyede; “an”da kalmanın, “şimdi ve burada”yı 
yaşamanın anlamını deneyimleyerek farkedeceksiniz. 
Öğrenilmiş çaresizlikten, sizi mutsuz eden davranışlarınızdan, 
önyargılarınızdan, korkularınızdan, geçmişinizin engelleyen 
prangalarından kurtulacaksınız. Hayatınızı yaratma gücünü 
ve cesaretini keşfedecek, mutluluğa uyanarak yaşam 
amacınıza doğru güvenle ilerleyeceksiniz.
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M E R V E Y A V U Z
Eskişehir doğumlu olan Merve Yavuz, İstanbul Üniversitesi 
Peyzaj Mimarlığı bölümünden bölüm ikinciliği derecesiyle 
mezun olmuştur. Üniversite süresinde ve sonrasında 
sanat çalışmalarına devam etmiş ve 2018 yılında kendi 
sanat stüdyosunu kurmuştur. Kişisel  suluboya ve linework 
koleksiyonları bulunmaktadır. 2013 -2016 yılları arasında 

Harvard Business School ile 
projeler yapmış ve işbirliği 
içerisinde okumuştur. 
Peyzaj Mimarlığı 
master eğitimi İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde 
devam etmektedir. 
Şuanda İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde gönüllü 
olarak, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi’nde mimari 
tasarım stüdyosunda 
davetli  öğretim görevlisi 
olarak akademik katkılarına 
devam etmektedir. Aynı 

zamanda 2016 yılında MYpaperworks markasını kurmuştur, bu 
marka çalışmalarına ve workshoplarına MYdesign studio sanat 
ve peyzaj mimarlığı stüdyosunda devam etmektedir

21 Aralık Cuma, 17:00

13 Aralık Çarşamba, 19:30 

Etiler

Etiler

MY DESIGN 
YETİŞKİN WORKSHOP

MY DESIGN 
ÇOCUK WORKSHOP

İçinizdeki sanatı keşfedin!

Bol bol renk, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık!

Günlük hayatın karmaşasından 
uzaklaşarak kendinize sanatla iç içe ufak 
bir mola vermeye ne dersiniz? Cevabınız 
evet ise sizi içinizdeki yaratıcılığınızı 
eserlerinize yansıtmaya davet ediyoruz...
My Design işbirliği ile düzenlediğimiz 
çalışmada; suluboya kullanımında 
su, tuz, ace ve alkol ile boyama 

tekniklerini öğrenirken, su bazlı olan 
boyalardan biri olan akrilik boya ile de 
boyamalar yapacağız. Katılımcılarımızın 
kendilerine uygun olarak kurdukları 
renk kompozisyonları ile öğrenilen 
teknikleri karıştırarak evlerine, ofislerine 
asabilecekleri bir tasarımımız gün 
sonunda ortaya çıkacak. 

My Design ile birlikte düzenlediğimiz 
bu workshop da çocuklarla su ve 
boya arasındaki dengeyi kurmayı 
öğreniyoruz. Aynı zamanda suyun 

tuz gibi çözücü malzemelerle 
girdiği reaksiyonlar sonucunda 
oluşan gelişmeleri, renklerin 
birbiriyle karışmasını, zıt renkleri 

ve ara renkleri gözlemlemelerini 
sağlayacağız. 
Çalışma sonunda ise çocukların 
deney yaptıkları bir kağıt ve bir de 

öğrendikleri tekniklerle boyadıkları 
bir çizimimiz olacak. 
Hayal gücünün yaratıcılıkla birleştiği 
bu eğlenceli atölyede buluşalım!
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28 Aralık Cuma, 16:30-18:30 
2 Aralık Pazar, 14:00-15:00
16 Aralık Pazar, 14:00-15:00

8 Aralık Cumartesi, 11:00-17:00 (+3 Yaş) 
22 Aralık Cumartesi, 11:00-17:00 (+3 Yaş)

1 Aralık Cumartesi, 14:00-16:00 (+3 Yaş)

29 Aralık Cumartesi, 15:00-18:00 
9 Aralık Pazar 14:00-15:00
23 Aralık Pazar 14:00-15:00

15 Aralık Cumartesi, 11:00-17:00 (+3 Yaş)
29 Aralık Cumartesi 11:00-17:00 (+3 Yaş)

15 Aralık Cumartesi, 11:00-13:00 (+3 Yaş)

Etiler Etiler

Etiler Etiler

Kalamış Kalamış

Kalamış Kalamış

FİKİRLEREVİ 
KAR YAP ETKİNLİĞİ 

PLAYMAIS 
ETKİNLİKLERİ

AKIL OYUNLARI 

THAT’S MY FUN
TRUE DOUGH 
OYUN HAMURU ETKİNLİĞİ 

KAR YAP! SU EKLE KEYİFLE 
OYNA!

PLAYMAİS’İN YARATICI 
HAMURLARIYLA EĞLENCE 
ZAMANI!

OYUN KEYFİNİ HAPPY NEST’TE 
YAŞAYIN!

TRUEDOUGH® İLE KENDİ 
DOĞAL VE GÜVENLİ 
MODELLEME HAMURUMUZU 
HAZIRLIYORUZ… 

Bu ay Happy Nest’te, üşümeden 
karla oynamanın keyfini doyasıya 
yaşayacakları harika bir etkinlik 
çocukları bekliyor... Bu etkinliğimizde 
miniklerimizin motor becerileri 
için güzel bir oyun deneyimi sunan 
Fikirlerevi’nin Kar Yap seti ile sihirli 
kar tanelerini keşfederek 
kardan adamlarımızı yapacağız. 
Üstelik kuruyan Kar Yap’ı tekrar 
tekrar su ile birleştirip kullanarak 
hayal güçlerini geliştirecekleri 
ücretsiz etkinliklerimizde yerinizi 
ayırtmayı unutmayın!

Happy Nest, Playmais’in yaratıcı 
hamurlarını çocuklarla buluşturuyor. 
Çocukların hayal dünyasını, el 
becerilerini ve yaratıcılıklarını 
geliştirebilecekleri bu etkinliğimizde ilk 
olarak Playmais hamurlarıyla birbirinden 
güzel resim çerçevelerimizi, saksılarımızı 
ve çiçeklerimizi yapıyoruz. Etkinliğin son 
bölümü serbest çalışmada ise Playmais 
kullanımını öğrenen miniklerimiz, 
dağıtılacak mozaik kartları veya Classic 
Playmais ile kendi yaratıcılıklarını 
eğlenerek keşfedecek. Bu eğlenceli 
etkinlikte bizlerle olmaya ne dersiniz? 

That’s My Fun’ın harika zekâ oyunları ile tanışmaya ne dersiniz?
Cevabınız evet ise sizleri Happy Nest’te ücretsiz gerçekleşen 
That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinlikleri’ne davet ediyoruz. 

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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Üç sene önce Türkiye'ye dönerek uzun 
yıllar New York’da yaptığı projeleri 
burada da hayata geçiren Renan 
Eskinazi, “Küçük Girişimciler” atölye 
çalışması ile Happy Nest’te çocuklarla 
buluşuyor. İngilizce 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 
oynayacaklar.

KAZANIMLAR
 Sosyal Beceriler (takım çalışması, 

işbirliği, sportmenlik) 
 Duygusal Beceriler (fikir ayrılıkları 

yönetimi, rekabet ortamında 
duyguları kontrol edebilmek) 

 Analitik Beceri Gelişimi (problem 
çözebilme, analiz edebilme ve sonuç 
çıkarabilme)

Küçük Girişimciler Fransızca 
atölyelerimizde çocuklar alanında 
deneyimli öğretmen Seda 
Kuşçuluoğlu’nun desteği ile Fransızcayı 
eğlenceli 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 eğlenceli 
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.

Pazar günleri 15:00 (6+ yaş)

Perşembe günleri 16.45 (+5 yaş)

Kalamış

Kalamış

Çarşamba günleri 17:00 (6-9 yaş)

Pazartesi günleri 16:00 (3-5 yaş), 17:00 (6-9 yaş)

Etiler

Etiler

R E N A N E S K İ N A Z İ
Renan Eskinazi 15 sene boyunca yaşadığı New York’da devlet okulları 
ve özel okullar, vakıflar, eğitim bakanlığı ve kamu kuruluşları işbirliğiyle 
yaptığı programlarda 3-15 yaş arası çocukların, 17-21 yaş arası gençlerin 
ve bu çocukların sorumluluğunu üstlenen veli, öğretmen ve personellerin 

eğitiminde hem müfredat yazma hem de eğitim koordinasyonluğu 
görevlerini yapmıştır. Üç sene önce Türkiye’ye dönerek Küçük Girişimciler 
programını yaratıp New York’da yaptığı projeleri Türkiye’de de hayata 
geçirmektedir.

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER 
İNGİLİZCE

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER 
FRANSIZCA

Genç beyinlerin eğlenceli takım çalışması…

Takım ruhuyla yeni bir dünya keşfi...



22

ARALIK
DECEMBER

NO2018 45

Fransızca oyun atölyelerimiz Pazartesi ve Perşembe günleri miniklerle olmaya devam 
ediyor. Fransızca kelime dağarcığı ve gramer unsurlarını kullanarak sanat ve oyun içeren 
çeşitli etkinliklerle miniklerimiz, Lerna Mankeoğlu ile bir araya geliyor.
Farklı yaş gruplarına, ayrı ayrı gruplar oluşturularak gerçekleşecek atölyelerimizde 
miniklerimiz de hem eğlenip hem öğrenecekler. 

Pazartesi günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay)
Perşembe günleri 11:00 (24-36 ay)Etiler

L E R N A M A N K E O Ğ L U
Neden mi Fransızca? Bu soruya 
sağlıklı bir cevap vermek üzere 
çocukluğuma doğru bir yolculuğa 
çıkıyorum: 8 yaşındaydım. Benden 
5 yaş büyük olan ablam, o 
zamanlar Papyon adıyla tanınan, 
şimdilerdeki Pierre Loti 
Lisesi’nde okuyordu. 
Fransızca’yı çoktan 
benimsemiş, annemle 
birlikte benden gizli 
konuşmak istediklerinde, 
aralarında konuştukları 
dil olarak kullanmaya 
başlamışlardı. İşte 
o zamanlara değinir benim 
Fransızca’ya olan ilgim. Bir an 
önce bu dili öğrenmek için yanıp 
tutuşuyordum, zira annemle 
ablamın aralarında konuştukları 
her şeyi anlamak istiyordum. 
Ablamdan bana özel ders vermesini 
rica ettim. 10 yaşına gelip Fransız 
okuluna başladığımda Fransızca’yı 
anlar duruma gelmiştim bile. 
Sonrasında bu büyük azimle 
öğrenmeye devam ettiğim 
Fransızca’nın 9 yılın sonunda 
öğretmeni olacak kıvama 
gelmiştim. Üzerine toplam 4 sene 
süren öğretmenlik ve karakteroloji 
alanlarındaki kısmi yurtdışı 
üniversite eğitimi ile bu dildeki 
bilgimi pekiştirdim. 
Fransızca benim için bir yabancı dil 
olmaktan öteydi artık. Çocuklara 
olan ilgim de seneler öncesine 
dayanır. Henüz daha  ortaokul 

öğrencisi iken, servis minibüsünün 
en arka sırasında, yanıma tüm 
yuva öğrencilerini toplamış, şeker, 
çikolata dağıtıp, yol boyunca masal 
anlatırdım. 
Yuva öğretmenliğinin her zaman 

en çok severek yaptığım 
iş olmasının nedeni, 
bu çocuk sevgisidir. İlk 
olarak Bomonti Ermeni 
okulunda tattım ana okul 
öğretmenliğini. Daha sonra 
yaklaşık 2 sene kadar 
Fransız Derneğinin kreşini 
işletme tecrübem oldu. 7 

sene boyunca çalıştığım Vatikan 
Elçiliğinin yardım kuruluşunda 
proje sorumlusu ve haznedarlık 
görevleri dışında sayısız 
tercümanlık deneyimim oldu. 3 yıl 
boyunca Fransız Pierre Loti Lisesi 
bünyesinde Fransızca konuşmaya 
yönelik elişi; resim, aşçılık ve 
bahçıvanlık atölyelerinde faaliyet 
gösterdim. 
Ancak asıl 1991 yılından bugüne 
dek hayatımı; Fransızlara Türkçe, 
Türklere de Fransızca özel ders 
vererek kazandığımı söylemek 
mümkün.
Bir işi severek yapmak, başarıya 
giden en kestirme yol ise eğer, 
bu iki tutkumu birleştirdiğim 
çocuklara Fransızca’yı öğretmeye 
dair işim, hiç şüphesiz benim 
için büyük bir şanstır. Bu 
şansımı sizlerle paylaşmak için 
sabırsızlanıyorum.

J O A N A B R A D I A U X
August 2011 – September 2014

English Teacher 
Les petites bilingues, Rouen, France (kids classes)
September 2007 - August 2011
English Teacher 
Robin’s Nest, Fukuoka, Japan (baby, kids and adults classes)
March 2006 - September 2007  
English Teacher 
Institut of Foreign Languages, Belgrade (kids and adults 
classes)

OYUN ATÖLYELERİ 
İNGİLİZCE

OYUN ATÖLYELERİ 
FRANSIZCA

Minikler, İngilizceyi oyunlarla eğlenerek öğreniyor 

HAFTAYA FRANSIZCA İLE BAŞLAYALIM VE TÜM HAFTAMIZ ŞİİR TADINDA GEÇSİN!

2004 yılından bu yana Sırbistan, Japonya ve 
Fransa da İngilizce Öğretmenliği yapan Joana 
Bradiaux ile Happy Nest İngilizce atölyelerimiz 
devam ediyor. 
Erken yaşlarda kazanılan dil gelişimi çocuğun 
bilişsel gelişiminde önemli bir yer teşkil ediyor. 
Minikler Joana Bradiaux’un atölye çalışmasındaki 
eğlenceli aktivitelerle İngilizceyi şarkılarla, 
oynayarak, görerek, deneyerek öğreniyor.
12 aydan 5 yaşına kadar tüm miniklerimizi 
bekliyoruz.

Perşembe günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24ay) KalamışSalı günleri 10:00 (18- 24 ay), 11:00 (24- 36 ay)
Çarşamba günleri 16:00 (3-5 yaş) 90 dk.Etiler
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HAPPY NEST 
SANAT

Happy Nest ’ten sanatseverlere keyifli anlar...
Sanatla iç içe yaşamayı seven tüm sanatseverler için harika bir haberimiz var, bu aydan itibaren Happy Nest’te sanat 
etkinliklerimiz başlıyor. Sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediğimiz farklı sanat akımlarından seçkilerin yer aldığı bir 
takvim oluşturduk. Sanata yeni bir soluk getirecek Happy Nest, konserlerin yanı sıra sergilere, sahne gösterilerine, 
performanslara ev sahipliği yapacak.

2019’u heyecanla beklediğimiz bugünlerde 
sizlere harika bir sürprizimiz olacak. Ünlü 
Piyanist Şevki Karayel muhteşem bir yeni yıl 
konseriyle Happy Nest’te sahne alacak.
Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden 
dünyaca ünlü piyano virtüözü Şevki Karayel, 
26 Aralık 2018 tarihinde Happy Nest Etiler’de 
vereceği piyano resitaliyle klasik müzik 
tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.
Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek 
konserde sanatçı, Ludwing van Beethoven, 
Franz Liszt, George Gerschwin ve Fazıl Say’ın 
eserlerini yorumlayacak. 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Özcan Yılmaz (keman), Burak 
Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan BRothers Trio, 9 
ve 16 Aralık’ta Happy Nest’te verecekleri konserlerinde popüler müziği 
yaylı trionun eşsiz uyumuyla birleştirdikleri iddialı bir repertuvarla 
dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacaklar. 
Yerli ve yabancı pop, R&B ve rock müziğin popüler eserlerini büyük 
bir ustalıkla icra eden, güncel paylaşımlarıyla son dönemde sosyal 
medyada sıkça takip edilen BRothers Trio, alışılagelmiş klasik trio ve 
quartetlerden ayrılarak yetişkinlere geçmişten günümüze keyifli bir 
yolculuk sunarken, efsaneleşmiş çizgi film ve müzikallerden örnekler 
çalarak miniklerimizi de sürükleyici ve öğretici bir maceraya çıkaracaklar. 
Çocuklarımızın yaratıcılığını, özgüvenini ve özgün düşünme kabiliyetini 
geliştirmesine yardım eden müziği, baştan sona büyük bir heyecan ve 
eğlenceyle yaşayacağımız konserlerimize davetlisiniz. 

16 Aralık Pazar, 16:00Kalamış9 Aralık Pazar, 16:00

26 Aralık Çarşamba, 20:00 

Etiler

Etiler

KONSER
YETİŞKİN

KONSER
BROTHERS TRIO

ÜNLÜ PİYANİST ŞEVKİ KARAYEL’DEN YENİ YIL KONSERİ...

BROTHERS TRIO KONSERLERİ HAPPY NEST’TE!

Ş E V Kİ  K A R A Y E L 
1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk piyano derslerini 5 yaşında 
Magdalena Rufer Eyüboğlu’dan almaya başlayan Karayel, 1990-1994 
yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Özen 
Veziroğlu’nun öğrencisi oldu. 1994’te Doğu Akdeniz ülkeleri Alman 
liseleri arasında Kahire’de düzenlenen Jugend Musiziert (gençlik 
müzik yapıyor) Yarışması’nda birincilik, aynı yarışmanın Almanya’da 
düzenlenen finalinde de büyük Alman piyanist Edwin Fischer adına 
konulan özel ödülü kazandı.
1995-2002 yılları arasında Almanya’nın Freiburg şehrindeki Müzik 
Yüksekokulu’nda Prof. James Avery ve Prof. Dr. Tibor Szasz ile çalıştı. Bu 
okuldaki eğitimi sırasında bir sömestr boyunca müzik tarihi alanında 
öğretim görevlisi olarak Türk müziği üzerine seminerler düzenledi. 
2002 yılında Freiburg’daki öğrenimini en yüksek derece ile bitirdikten 
sonra Düsseldorf’da Robert Schumann Müzik Yüksekokulu’nda 
solistlik bölümüne girip, burada Prof. Barbara Szczepanska ile çalıştı. 
2004 yılının haziran ayında bu bölümü de en yüksek derece ile bitiren 
Şevki Karayel, Almanya’da geçen bu zaman içerisinde çeşitli kurslara 
katılarak Pavel Gililov, Andras Schiff, Vitaly Margulis, Stefan Arnold, 
Krzystof Jablonski gibi birçok ünlü müzisyen ile çalışma imkanı buldu. 
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22 Aralık Cumartesi 10:30-16:00

28 Aralık Cuma, 16:30

Kalamış

Kalamış

8 Aralık Cumartesi 10:30-16:00, 9 Aralık Pazar 10:30-
16:00, 15 Aralık Cumartesi 10:30-16:00, 16 Aralık Pazar 
10:30-16:00, 23 Aralık Pazar 10:30-16:00 

29 Aralık Cumartesi, 15:00

Etiler

Etiler

YILBAŞI PARTİLERİ

YILBAŞI TEMALI FOTOĞRAF ÇEKİMİ  
CEREN SEMERCİ

2019’a unutulmaz bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?

Yılbaşına özel, renkli anılar!
Yeni yıla girerken aileniz ve sevdiklerinizle 
2018’den güzel bir kaç kare anı bırakmaya 
ne dersiniz? Bu güzel anılarınızı fotoğraf 
albümünüze eklemek isterseniz, Fotoğraf 
Sanatçısı Ceren Semerci ile Happy Nest’te 
gerçekleştireceğimiz yeni yıl temalı fotoğraf 
çekimi tarihlerini kaçırmamanızı öneriyoruz.
Happy Nest’in özenle hazırlanmış yılbaşı 
konsepti dekorları, fotoğraf çekimi için harika 
arka planlar oluşturacak. Ailenizle, sevdikleriniz 
hatta arkadaşlarınızla kocaman gülümseyerek 
anılarınıza kalıcı hatıralar bırakabilirsiniz.
Kitabevinde yılbaşı ağacımızın önünde, etrafa 
özenle konumlandırılmış en güzel yeni yıl 
dekorları ile veya bahçemizin ışıltılı yeni 
yıl süsleri ile albümünüze yeni fotoğraflar 
ekleyebilirsiniz.
Happy Nest Dokunuşu ve Ceren Semerci 
gözü ile yeni yıl fotoğraf çekimi deneyimine 
bekliyoruz. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Happy Nest’te hazırladığımız yeni yıl temalı parti 
alanımızda mutluluğunuzu esas alan eğlenceli ve sıcak bir 
ortam hazırladık. Çocuklarımızın da doyasıya eğlenecekleri 
yeni yıl partilerimizle 2019’u sürprizlerle karşılıyoruz. 
Yeni yıla sevdiklerinizle birlikte keyifli ve lezzet dolu 
bir başlangıç yapmak ve 2019’u yepyeni deneyimlerle 
karşılamak için Happy Nest’in eğlenceli ve sürprizlerle 
dolu yılbaşı partilerini kaçırmayın!

YILBAŞI PARTİLERİMİZDE; 
 Sürpriz hediye çekilişleri
 Eğlenceli oyunlar
 Noel Baba
 Sihirbaz ve kukla gösterileri
 Dans
 Müzik
 Yüz boyama
 Organik lezzetli atıştırmalıklar
 Veeee bol eğlence 

sizleri bekliyor…
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Yoğun ilgi gören kültür turlarımızda bu ay 
minik gezgin kuşlarımızla İstanbul'un tarihsel 
yapılarından biri olan ve mistik atmosferiyle 
dikkat çeken Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret ediyoruz. 

Özel ışıklandırma ile aydınlatılan mekanın 
sularında gezinen balıklar eşliğinde, iki sütunun 
altında kaide olarak kullanılan iki Medusa Başı gibi 
Roma Dönemi heykel sanatının şaheserlerinden 
örneklerin yer aldığı muhteşem atmosferde 
unutulmaz saatler yaşamaya ne dersiniz? 
Yanıtınız evet ise birçok mitolojik efsaneye sahip 
olan Yerebatan Sarnıcı’nda geçmişin gizemli 
dünyasında tarihe bir yolculuk için yerinizi 
ayırtmayı unutmayın!

Bu ay sanat turumuzun diğer bir adresi ise 
Kadıköy Süreyya Operası. 23 Aralık Pazar 
günü minik gezginlerimizle İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nin ‘Sihirli Flüt-Tamino'nun 

Rüyası’nı sahneleyeceği Kadıköy Süreyya Operası’nın tılsımlı 
atmosferine gidiyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1791 yılında bestelediği son 
operası “Sihirli Flüt” den yola çıkarak hazırlanan bu opera ile 
çocuklarla, sihirli bir yolculuğa çıkıyoruz…
Tamino’nun Rüyası’nın merkezinde “insan” var. İnsanı insan 
yapan erdemleri, sevginin her türlü kötülüğü yenen gücünü 
tanıyacağız. Acaba Tamino rüyasında kimlerle tanışacak, ona 
bu rüyada hangi sihirli melodiler eşlik edecek? Bakalım Tamino 
rüyadan uyanınca onu nasıl bir yaşam bekliyor?
Murat Cem Orhan’ın Orkestra Şefliği’ni üstlendiği eseri Caner 
Akın sahneye koyuyor. Koro Şefliği Paolo Villa’ya, metin 
düzenlemesi Defne Arıkan’a, dekoru Zeki Sarayoğlu’na, kostüm 
tasarımları Gizem Betil’e, ışık tasarımları ise Taner Aydın’a ait.

YEREBATAN SARNICIGezgin Kuşlar

SİHİRLİ FLÜT
TAMINO’NUN RÜYASIGezgin Kuşlar

Yeraltındaki tarih: Yerebatan Sarnıcı...

Tamino’nun rüyası ile sihirli bir yolculuk…

23 Aralık Pazar 2018

9 Aralık Pazar 2018

Etiler

Etiler
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KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

KİTAPKURDUANNE'NİN BU AY SİZLER İÇİN SEÇTİĞİ KİTAPLAR...

1) O SES NEDİR SERİSİ 
 MARTI YAYINEVİ 
2) KEDİ PONÇİK İLE KEDİ OLMA KURALLARI 
 MANDOLİN YAYINEVİ 
3) TAVŞANCAN VE FARESU SERİSİ 
 HEP KİTAP 
4) BEBEĞİM İÇİN AKILLI KARTLAR / 0-6 AY VE 6-12 AY 
 EOLO 
5) İNGİLİZCE TÜRKÇE İLK 100 SÖZCÜK 
 REMZİ KİTABEVİ YAYINLARI 

1) WHAT’S UP SERİSİ
 CHILDS PLAY 
2) PEEKABOO
 MAKE BELIEVE IDEAS
3) HIDE AND SEEK ABC
 MAKE BELIEVE IDEAS 

1) ASLAN VE KUŞ 
 FİNAL KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
2) İNSANLAR HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY
 TEKİR KİTAP 
3) HİÇBİR ŞEY YAPMAMA GÜNÜ
 AYLAK KİTAP 
4) MÜKEMMEL
 KVA ÇOCUK YAYINEVİ 
5) YOĞUN BİR YIL
 ELMA YAYINEVİ 

1) 1000 THINGS IN NATURE 
 USBORNE PUBLISHING
2) TINY LITTLE FLY
 WALKER BOOKS 
3) LA LA LA: A STORY OF HOPE
 WALKER BOOKS 
4) THE BIG ADVENTURE OF A LITTLE LINE 
 THAMES AND HUDSON
5) MY VERY FIRST WORLD BOOK 
 USBORNE PUBLISHING 

1) LAF EBESİ / FİNALLER
 ABM YAYINEVİ
2) ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE SERİSİ 
 REDHOUSE KİDZ 
3) AKROBATİK ÖYKÜLER DİZİSİ 
 HEP KİTAP 
4) PARASINI YÖNETEN ÇOCUKLAR 
 BETA KİDS 
5) FARE İLE DAĞ
 DESEN YAYINLARI 

1) AROUND THE WORLD MAZES 
 USBORNE PUBLISHING
2) INCREDIBLE CABINET OF WONDERS
 LONELY PLANET
3) WHERE FOOD COMES FROM 
 USBORNE PUBLISHING 
4) WHY IS THE COW ON THE ROOF ? 
 WALKER BOOKS 
 CITY ATLAS / WHITE STAR PUBLISHING 

  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

GIFT FOR YOU
KAPI SÜSÜ YAPIMI ATÖLYESİ

GÖZ KAMAŞTIRAN TASARIMLAR!

Yılbaşı heyecanını yaşamaya sayılı günler kalmışken 
keyifli bir ortamda yaratıcılığınızı keşfederek yılbaşı 
temalı kapı süslerinizi kendi ellerinizle hazırlamaya 
ne dersiniz? Gift For You, Happy Nest'te sizlerle 

buluşuyor. Evinize yeniyıl havası getirecek kapı süsleri 
hazırlayacağımız, yaratıcılığınızı geliştireceğiniz 
çiçeklerle içiçe, biz bize güzel bir gün geçirmek 
isteyenler bilgi ve rezervasyon için bizi arayabilir.

6 Aralık Perşembe, 11:00-13:00Etiler
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/happynesttr @HappyNest_tr happynest.com.tr
info@happynest.com.tr
ciragan@happynest.com.tr
antalya@happynest.com.tr

@happynesttr
@happynestkalamis

Genel Yayın
Yönetmeni
Pelin Ulusoy Tepret
pelin@happynest.com.tr

Editör
Engin Perol

Planlama
Şerife Göksoy
Sibel Örnek

Katkıda Bulunanlar
 Müren Beykan
 Eda Albayrak
 Akça Kodal
 Celil Alp Erel

Baskı
Pozitif Basım Yayıncılık 
Reklam ve Matbaacılık 
San. Tic. Ltd. Şti.
Emniyetevler Mh. 
Yamaç Sk. No: 29-A 
4. Levent-Kağıthane

Fotoğraflar
 Eser Köse
 Selen Şanlı
 Selin Ülgen

İllüstrasyon
Nurcan Karabağ Yılmaz

Kültür Mh. Onaran Sk. No: 4
Hareket Sitesi
Etiler / Beşiktaş 34340 İstanbul
(212) 257 85 85 - (212) 257 87 87

Fener Kalamış Cad. No 84/1
Kadıköy 34726 İstanbul
(216) 336 33 22 - (216) 336 33 23

Etiler Kalamış Çırağan Antalya
Ulusoy Kemer Holiday Club
Göynük Mh. Ahu Ünal Aysal Cd. No: 11
Göynük, Kemer 07994 Antalya 
(242) 815 14 50 Dahili 2094

Çırağan Palace Kempinski İstanbul 
Çırağan Cd. No: 32 Mağaza No: 4 
Beşiktaş – İstanbul 
(212) 236 73 35

SAKIN KAÇIRMA

WISH LIST

HAPPY NEST'TEN ALMAYI UNUTMA!
TARİH  ETKİNLİK

Kendime notlar...

Ayın Sorusu ÇİZİMLERİ, HİKÂYELERİ İLE DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN EN ÇOK 
SEVDİĞİ KİTAPLARI ÇIKARAN, ÜNLÜ YAZAR VE ÇİZERİN İSİMLERİ NEDİR?

ARALIK AYINDA İNSTAGRAM HESABIMIZDA "HAPPY NEST BÜLTEN ARALIK SORUSU"  
POSTUNUN ALTINA CEVABINIZIYAZIN VE SÜRPRİZ HEDİYE  ÇEKİLİŞİNE KATILIN...
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10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 Fransızca Oyun Atölyesi (24-36 ay)

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

11:00 Fransızca Oyun 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 Oyun Grubu (+3 yaş) 90 dk.

16:30 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 Aritst’s Art (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

16:00 Mutfak Atölyesi (3-5 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)

16:30 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 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

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 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

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 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Mutfak 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)

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)

12:30 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Oyun Grubu (+3 yaş) 90 dk.

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)

16:45 Küçük Girişimciler (Fransızca) (+5 yaş)

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 KEMPINSKI 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)


