
Bir yılı daha geride bıraktık ve 2019’u yeni heyecanları, yepyeni umutlarıyla 
karşılıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi 2018’deki etkinliklerimizi sizlerle birlikte 
tasarladık, ürettik ve eğlendik, 2019’un da hep birlikte güzel paylaşımlarla 
geçireceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz… 
Tazelenip yenilenen enerjilerle başlangıç yaptığımız bu yılın ilk ayında eğitim, 
sağlık, kültür&sanat gibi çok yönlü bir program hazırladık.
Keyifli söyleşiler eşliğinde gerçekleşen seminerlerimizde; dünyanın önde gelen 
düşünce ve davranış teknolojisi olarak da kabul edilen (NLP) Nöro Linguistik 
Programlama’yı, çocukluktan yetişkinliğe diyabet yönetimini, ebeveynlikte zor 
duygularla nasıl başa çıkabileceğimizi, çocuklarda uygulanabilecek bütüncül 
tedavi yaklaşımlarını alanında uzman değerli konuklarımız bizlerle paylaşacak… 

Çocukların pek çok teknikle tanışıp yaratıcılıklarını geliştirecekleri Itsy Bitsy’s 
İngilizce sanat atölyelerimiz Annie liderliğinde başlıyor… KitapkurduAnne ile 
Kitap etkinliklerimizde değerli yazarlarımız eğlenceli etkinliklerde kitapkurdu 
miniklerimizle bir araya gelecek...
Bu ay çocukların sabırsızlıkla beklediği sömestr tatili başlıyor, harika bir sömestr 
geçirmelerini diliyoruz. Happy Nest’te çocuklar için birbirinden renkli ve yaratıcı 
atölyelerle dolu, gönüllerince eğlenecekleri bir tatil takvimi de hazırladık. 
Güncellenen sömestr özel programımızı web sitemizden, instagram, facebook ve 
twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mutluluk dolu, sağlıklı, huzurlu, bol kitaplı harika bir ay geçirmeniz dileğiyle…
Sevgiyle kalın...
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Yeni yıl enerjisiyle yeni yıla merhaba...
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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.

Ocak’19 Şubat ’19
09 Nilüfer Devecigil 
 Çocuğumun Duyusal Bardağı Küçük mü Yoksa 

Büyük mü? Etiler
10 Neslihan Sipahi 
 Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet Yönetimi Etiler
14 Dr. Ömer Saltan
 Çocuklarda Fitoterapi ve Aromaterapi Etiler
15 Ayça Aytaç 
 Bir Negatif Kaç Pozitif Eder? NLP İle Zihni Pozitif 

Kullanma Kılavuzu Etiler
16 Aslı San Bilgin 
 Aromaterapi Etiler

16 Özlem Ceylan
 Modern Çağın Salgını: Alerji Kalamış
17 Nilüfer Devecigil
 Ebeveynlikte zor duygularla baş etmek! 

Kalamış
23 Neslihan Sipahi 
 Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet Yönetimi 

Kalamış
24 Ayça Aytaç 
 Bir Negatif Kaç Pozitif Eder? NLP İle Zihni Pozitif 

Kullanma Kılavuzu Kalamış

12 Hülya Kayhan 
 Aromaterapi Atölyesi Etiler 
19 Ayça Aytaç & Ebru Öneren Doğukargın
 LGS Velilerinin Bilmesi Gerekenler Etiler
21 Ayça Aytaç
 Çocuk da Yaparım Kariyer de! Etiler

5 OCAK CUMARTESİ  Ayşe Yazıcı / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
7 OCAK PAZARTESİ  CND Investment / Kanada’da Yaşam Etiler
10 OCAK PERŞEMBE  Ayça Aytaç / Liseye Doğru! Lgs Velilerinin Bilmesi Gerekenler (Yetişkin) Kalamış
10 OCAK PERŞEMBE  Ebru Demirhan / Şifa Eğitimi Etiler
12 OCAK CUMARTESİ  Fikirlerevi / Silgi Yap Etkinliği (+7 Yaş) Etiler
  Mati Kutu Oyunları Etkinliği (+7 Yaş) Etiler
  Zeynep Ekinci / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) Etiler
13 OCAK PAZAR  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Gezgin Kuşlar / Şevki Karayel Konseri

16 OCAK ÇARŞAMBA  Aslı San Bilgin / Aromaterapi Atölyesi Etiler

17 OCAK PERŞEMBE  Seryal Dinçer / Enerji Bedenle Tanışmak - Çocuğun İçindeki Dünya (Yetişkin) Etiler
19 OCAK CUMARTESİ  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Akasya Asıltürkmen / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
26 OCAK CUMARTESİ  Bahar Gedik / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+7 Yaş) Etiler
  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
27 OCAK PAZAR  That’s My Fun Akıl Oyunları Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
  Gezgin Kuşlar / Ayasofya Müzesi Etiler
30 OCAK ÇARŞAMBA  Gıda Dedektifi / Ne Yediğimizi Biliyor muyuz? (Yetişkin) Etiler
  Ayça Aytaç / Öz Farkındalık (13 Yaş) Etiler
31 OCAK PERŞEMBE  Ayça Aytaç / Zaman ve Stres Yönetimi (13 Yaş) Kalamış
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NİLÜFER DEVECİGİL
Çocuğumun Duyusal Bardağı Küçük 
mü Yoksa Büyük mü?14

DR. ÖMER SALTAN
Çocuklarda Fitoterapi 
ve Aromaterapi

15
AYÇA AYTAÇ
NLP İle Zihni Pozitif Kullanma Kılavuzu

10
NESLİHAN SİPAHİ
Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet 
Yönetimi

16
ÖZLEM CEYLAN
Modern Çağın Salgını: 
Alerji
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HÜLYA KAYHAN
Aromaterapi Atölyesi21

AYÇA AYTAÇ
Çocuk da Yaparım 
Kariyer de! 

19
AYÇA AYTAÇ - 
EBRU ÖNEREN 
DOĞUKARGIN

20
İPEK KUŞÇU-
NORİKO SUZUKİ
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SEMİNER

SEMİNER

ÇOCUĞUMUN DUYUSAL BARDAĞI KÜÇÜK MÜ, YOKSA BÜYÜK MÜ?

Ebeveynlikte zor duygularla baş etmek!

Happy Nest Etiler’de bu ay 
çocuklarımızı daha yakından 
tanımak ve anlamak için  Uzman 
Psikolog Nilüfer Devecigil ile bir 
araya geliyoruz. 
Çocuğun her duyusunu bir 
bardak olarak düşünelim. Bazı 
bardaklar daha küçük, bazıları 
ise daha büyük olabilir. Mesela 
bardağın çok küçük olduğunu 
düşünelim. Azıcık bir uyaran 
bardağı hemen dolduruyor. 
O zaman çocuk o duyudan 
kaçınmak adına bizi şaşırtan 
abartılı davranışta bulunabiliyor; 

ağlamak, öfke nöbeti gibi. 
Eğer bardak kocaman ise o 
zaman çocuk devamlı uyaran 
arayışı ile meşgul; o kadar ki 
sizi duymuyor, uyuyamıyor, 
oturamıyor, konsantre 
olamıyor. Davranışlar boş ya 
da dolu bardağa karşı bir geri 
bildirimden başka bir şey değil.
Bu seminerde; çocuklarımızın 
duyusal denge için ihtiyacını 
anlamayı ve günün hangi 
saatleri, hangi ortamlarda 
dengenin şaştığını nasıl ayırt 
edeceğimizi konuşacağız.

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 Kalamış’ta 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.

9 Ocak Çarşamba, 11:00-13:00Etiler

17 Ocak Perşembe, 11:00-13:00Kalamış

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, somatic 
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 
öncü 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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SEMİNER 
NLP İLE ZİHNİ POZİTİF 
KULLANMA KILAVUZU

Bir negatif kaç pozitif eder?
İnsan zihni olumsuzu görmeye meyillidir. 
Oysa ki hepimiz pozitif deneyimler 
yaşamanın, dolayısıyla mutlu ve tatminkar 
bir hayat sürmenin peşindeyiz. Ancak bazen 
yaşadıklarımız ve hayatın bize sunduğu 
sürprizler karşısındaki tutumumuz çok 
da olumlu olmasa da, bunu değiştirmek, 
yaşadıklarımıza pozitif anlam katarak hayatın 
getirdiklerine daha olumlu yaklaşmak yine 
bizim elimizde…
Profesyonel Koç / 
Eğitmen Ayça Aytaç 
süpervizörlüğünde 
dünyanın önde gelen 
düşünce ve davranış 
teknolojisi olarak da 
kabul edilen NLP (Nöro 
Linguistik Programlama) ile 
tanışacağınız bu seminerde, 
aşağıdaki sorulara ve daha 

fazlasına cevap bulabileceksiniz;
 NLP nedir ve ne işe yarar?
 Zihin nasıl çalışır?
 İnsan davranış şekilleri nedir ve 

hayatımıza nasıl yansır?
 Varsayımların hayatımızdaki rolü ve 

hissettiklerimize katkısı nedir?
 Pozitif duyguların önemi nedir?

 Pozitif anlam yaratma 
nasıl mümkün olabilir?

 Olumsuz iç sesimizi, 
korkularımızı, duygularımızı 
nasıl yönetebiliriz?

 İletişimimizi nasıl daha 
etkili hale getirebiliriz?

 Pozitif düşünceler 
performansımıza nasıl katkı 
sağlar ve bizi hedeflerimize 
nasıl ulaştırır?

15 Ocak Salı, 11:00-13:00Etiler 24 Ocak Perşembe, 11:00-13:00

16 Ocak Çarşamba, 11:00-13:00 

Kalamış

Kalamış

AYÇA AYTAÇ

SEMİNER Modern Çağın Salgını: Alerji
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.

 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 16 
Ocak 2019 tarihinde Happy Nest Kalamış’ta 
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!
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Geçenlerde Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 
düzenlediği Sevgi Soysal Sempozyumu büyük 
bir çoşkuyla gerçekleştirildi. Hazırlıkları bir 

yıldır aşamalar halinde süren bu şahane 
günde, yeni kuşakların Sevgi Soysal’la 
nasıl buluşturulduğunu izledim, etkilendim. 
Çeşitli kurslar ve toplantılarla, Soysal’ın 
kitaplarını okuma, inceleme olanağı verilmiş 
gençler, hazine bulmuşçasına heyecan 
duymuş, edebiyatın yaşamı anlamlı 
kılan gücüyle donanmışlardı. Bizler de, 
çocuklarımızın olgunluğu elverdiğinde, usta 
yazarlarımızı onlara tanıtmak, kitaplarını 
kütüphanelerimizden çıkarıp dikkatlerini 
çekmek görevini önemseyebilsek.

Son yıllarda, yurt içinde ve dışında kitaplarıyla 
en çok konuşulan yazarlarımızdan Burhan 
Sönmez, sempozyumun kapanış konuşmasında 
şöyle dedi: “Erkek yazarlar olarak biz, Sevgi 
Soysal gibi yazarların yılmaz mücadelesi 
ve umutlu sesi sayesinde varız.” Erkek 
egemen kılınan bir dünyaya manifesto 
gibiydi sözleri. Salonu doldurmuş yüzlerce 
kadın ve erkeği etkiledi. Sevgi Soysal’ın 
mirasının, edebiyatımız kadar yaşamı ifade 
edişimizde de, bu topraklardaki toplumsal 
yaşamın şifa bulmasında da ne kadar etkili 
olduğunu/olacağını duyumsamak bambaşka 
duygulandırıcıydı.

Kızlarımızı, erkek çocuklarımızdan 
ayırmadan, aynı çoşku ve hevesle yetiştiriyoruz 

mutlaka. Ama topluma sinsice yayılmış 
yargılar, kabullenmeler var. Bunlarla 
yüzleşmek, hepsine kararlılıkla direnmek 
ve hem toplumsal barışın hem dünya 
barışının kadın ve erkeğin yaşamı omuz 
omuza yüklenmesiyle mümkün olduğunu 
sık sık tekrarlamak, ifade etmek zorundayız. 
Edebiyat da, her coğrafyada insan tarihine 
zararlı böcek misali büyük zarar vermiş 
cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmenin en 
nitelikli araçlarından biri sayılmalı.

Geçtiğimiz haziran ayında, çocuk ve gençlik 
edebiyatının büyük bir ustasına veda ettik: 

Christine Nöstlinger, okurlarına kucaklar 
dolusu kitap ve kalıplar dışında düşünme 
felsefesini emanet edip gidiverdi. Acılarla dolu 
Nazi yıllarında büyümüş bir yazardı. Her tür 
ayrımcılığa karşıydı, bizlere bu mikrobu yenme 
üzerinde düşünme fırsatı veren onlarca onlarca 
roman ve hikâye yazdı.

Nöstlinger’in Türkçe’de geniş bir koleksiyonuna 
sahip Günışığı Kitaplığı en son, ustanın “Franz” 
dizisinden dört kitabını (res. Erhard Dietl, çev. 

Mine Kazmaoğlu) yayımladı. Franz adlı küçük 
kahramanımız, hem okulda hem evde biri 
erkek, biri kız, iki yakın arkadaşıyla paylaşıyor 
günlerini. Franz ve Köpek Hikâyesi’nde büyük 
köpek korkusunu yenme fırsatı buluyor, 
Franz ve Dedektiflik Hikâyesi’nde çocukça 
bir aldanışın tanığı olmak zorunda kalıyor ve 
Franz ve Arkadaşlık Hikâyesi’nde arkadaşların 
yaşamlarımıza yeni renkler kattığını anlıyor. 
Franz ve Futbol Hikâyesi’ndeyse önyargıları 
zihninde de, gönlünde de altedip, bir kız 
takımına katılıyor ve onlarla erkekler takımına 
karşı maçlara çıkıyor. Özellikle bu kitabın ayrı 
bir yeri var dizi içinde. Belki bazılarımıza aykırı 
gelebilecek ama çok doğru, anlamlı bir duruşu 
işaret ediyor. Üstelik, bağırıp çağırmadan. Sevgi 
ve saygıyla. 

Nöstlinger’in pek çok kitabında sevgiyi, saygıyı 
yücelten öyküler hepimize şifa veriyor. Fransız 
yazar Ingrid Chabbert’in sanatçı Raúl Nieto 
Guridi’yle yarattıkları Bir Damla Deniz adlı 
resimli öykücük de böyle bir örnek (çev. Damla 
Kellecioğlu, Uçan Balık). Küçük bir çocuğun 
büyükannesine denizi “getirmek” istemesi 
üzerine kurulmuş, sıcacık bir öykü bu. Bütün 
hayallerimizi gerçekleştirebilsek keşke. Kitabı 
birlikte okurken, çocuklarla konuşulacak, 
paylaşılacak pek çok anımız, öykümüz 
çıkacaktır, eminim.

Gülümsemek, eğlenmek için küçüklerle birlikte 
kitap okumanın üstüne çıkabilecek pek az 
şey var belki de. Şöyle bir kitap bulduksa, 
neler neler gelip geçebilir evde de okulda da 
çocuklarla aramızdan: Kedi Daha İyidir! Bak 
sen! Amerikalı yazar Linda Joy Singleton ile 
sanatçı Jorge Martin imzasını taşıyan bu resimli 
öykücük (çev.Özge Güneş Koçkaya, Mikado 
Yayınları), kendini beğenmiş kediciğin komik 
halleriyle dolu. Sokakları sevgiye muhtaç 
kedilerle, köpeklerle dolu bir ülkede yaşıyoruz. 
Onların hepsini evlerimizde barındıramasak 
da, bu tür kitaplar yoluyla pekiştirebileceğimiz 
hayvan sevgisi, çocukların barınaklardaki 
hayvanlarla ilgilenmesini, onlara şevkat 
göstermesini sağlayabilir ki, sevginin havaya, 
suya, toprağa karışması demektir bu.

Yeni bir yıla girdik, sevgi umuduyla, 
beklentilerle, istek ve kararlarla... Şiirden güzel 
yoldaş olur mu! Usta şairimiz Haydar Ergülen’in 
Uykucu Şiirler kitabındaki “Su Uykusu” (Kırmızı 
Kedi Yayınları) adlı şiirinden alıntıyla merhaba 
diyelim yeni yıla, iyiliğe, güzelliğe... Su gibi 
şifalı, ferahlatıcı bir yıl dileyelim.

“Sular bizden akıllıdır”
 kim yazabilir bunu Dağlarca’dan başka?
 O su gibi şiir yazardı
 ve çocukların kalbine akardı
 ...
 Uyurken görmelisiniz suları
 denizleri, gölleri, ırmakları, dereleri
 uyurken onlar derin derin
 dersiniz ki maviymiş rengi iyiliğin”

YENİ YILDA İYİLİK 
YAĞSIN MAVİ MAVİ !MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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SEMİNER

SEMİNER 
ÇOCUKLARDA FİTOTERAPİ
VE AROMATERAPİ

Çocukluktan yetişkinliğe diyabet yönetimi…

Doğadan gelen sağlık...

Diyabet (şeker hastalığı) Prevelansı 
tüm dünyada hızla artıyor. Ülkemizde 
çocuk ve ergen yaşta diyabetli 
sayısının 20 bin üzerinde 
olduğu hesaplanıyor.

 Peki çocuklarda bunu 
nasıl anlayacağız?

 Diyabeti yönetmek 
mümkün mü?

 Diyabet hayatımızdan 
rol model çalıyor mu?

 Anne baba olarak bize 
düşen sorumluluklar 
neler?

Bunlar gibi sorulara cevaplar 
bulacağımız Neslihan Sipahi’nin 
sunumuyla gerçekleşecek 

“Çocukluktan 
Yetişkinliğe Diyabet 
Yönetimi” konu 
başlıklı seminerde 
ayrıca diyabeti tüm 
yönleriyle ele alacak, 
diyabet ile yaşamak 
zorunda olanların 
hayatını kolaylaştıracak 
ipuçlarını 
öğreneceğiz.

Günümüzde çocuklarda artan 
kronik hastalıklar, alerjiler, 
egzemalar, geniz etleri ve 
daha bir çok sık görülen 
hastalıkların bütüncül 
tedavi yaklaşımlarıyla ele 
alınacağı bir toplantıda Dr. 
Ömer Saltan ile 14 Ocak 
2019 tarihinde Happy Nest 
Etiler’de bir araya geliyoruz.  

 En eski ve en doğal ilaçlarla 
tedavi yöntemleri hangileri?

 Neden bitkilerle tedavi 
(fitoterapi)? 

 Fitoterapi, Aromaterapi, 
sağlıklı beslenme önerileriyle 
kalıcı ve zararsız çözümler 
neler?

 Bitkilerle tedavide nelere 
dikkat edilmeli?

 Çocuklarda hangi 
bitkiler kullanılır?

 Çocuklarda sık görülen 
hastalıklarda pratik ev 
reçeteleri neler?

 Vaka örnekleri (sentetik 
ilaçlar vs. Fitoterapi) …

 Bebek ve çocuklarda 
kullanılan sabit ve uçucu 
yağlar hangileri?

 Evde hangi Aromaterapi 
reçeteleri uygulanabilir?
Bunlar gibi pek çok sorunun 
yanıtlanacağı, Pediatride 
Aromaterapi uygulamalarında 
bilinmesi gereken özel 
durumlar ve dikkat edilecek 
noktaların da paylaşılacağı 
toplantı için kayıt yaptırmayı 
unutmayın!

10 Ocak Perşembe, 11:00-13:00 Etiler 23 Ocak Çarşamba, 11:00-13:00 Kalamış

14 Ocak Pazartesi, 11:00 -13:00 Etiler

NESLİHAN SİPAHİ

N E S Lİ H A N Sİ P A Hİ
Kendisi de 21 yıldır tip 1 diyabetli olan, 360 Derece Diyabet markasının kurucusu 
Neslihan Sipahi, bu çatı altında özellikle tip 1 diyabetlilere “diyabetle yaşam koçluğu” 
yapmaktadır. Koçluk becerileri ile, çocukluktan yetişkinliğe tecrübelerini birleştiren 

Neslihan Sipahi, Uluslararası Yaşam Koçluğu (ICF Professional Certified Coach), Sağlık 
Koçluğu, NLP Master gibi disiplinlerin eğitimlerini almıştır. Aynı zamanda Klinik Psikoloji 
Yüksek Lisans öğrencisidir.

UZM. DR. ÖMER SALTAN 
1972 doğumlu Uzm. Dr. Ömer Saltan, 
ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da 
tamamladıktan sonra 1996 yılında İ.Ü. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
Sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden 
2002 yılında 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
olarak ihtisasını 
tamamladı.2002 
tarihinden itibaren 
çocuk doktoru 
olarak İstanbul’da 
çeşitli özel 
hastanelerde çalıştıktan sonra 2014 
yılında Bahçeşehir’de kendi kliniğini 
açmıştır. 22 yıllık hekimlik kariyerine, 
Fitoterapi, Homeopati, Gaps danışmanlığı 
ve Fonksiyonel Tıp gibi Bütüncül ve 
Tamamlayıcı Tıp eğitimlerini ekleyerek çok 
sevdiği çocuklara hastalanmamaları ve 
sağlıklı büyümeleri için hizmet vermektedir.
Ayrıca Bezmialem ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde, Hekim ve Eczacılara 
Pediatride Fitoterapi ve Aromaterapi 
dersleri vermektedir..
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Her çocuk doğduğu an itibarıyla 
eşsizdir. Her eşsiz çocuk, kendi 
içinde sayısız dünya barındırır. Bu 
sayısız dünyalardan hangisinin bu 
yaşamda onların dünyası olacağı enerji 
bedenlerinde yer alan katmanlarda 
gizlidir. Enerji beden de, tıpkı 
fiziksel beden gibidir, 0-12 yaş 
arası enerji beden, en yumuşak 
halinde olur ve enerjiyi ne 
tarafa istersek o tarafa 
esnetme şansımız daha yüksek 
olur. İlk 5 enerji merkezinin 
(çakranın) şekillendiği 0-12 yaş 
arası dönem kişinin; dünya, 
insanlar, duygular, sevginin anlamı 
hakkında tüm inançlarının şekillendiği 
dönemdir. İçimizde olup bitenler, 
dışımızda olup bitenlerin yegâne 
sebebidir.  

Enerji astroloji, bedendeki 7 enerji 
merkezinin gökyüzündeki 7 ana 
gezegenle senkronizasyonu üzerinden 
işleyen bir öğretidir. 
17 Ocak’ta “Çocuğun İçindeki 
Dünya” söyleşimizde kendinizin ve 

çocuğunuzun iç dünyasında 
olup bitenlerin  0-12 yaş arası 
dönemde nasıl şekillendiğini, 
bu dönemin kemik kişiliğin 
şekillenmesindeki etkilerini 
ve bu etkilerin hayatın geri 
kalanında bireyi nasıl bir resmin 
içine yerleştirme ihtimali 
olduğunu konuşacağız.

Enerji astroloji konusunda ülkemizdeki 
en yetkin isim olan ve bu konuda  
“Güneş’in Doğsun” adlı kitabı bulunan 
Seryal Dinçer’le yapacağımız bu keyifli 
sohbete sizleri de bekliyoruz.

SÖYLEŞİ 
CND INVESTMENT

SÖYLEŞİ 
ENERJİ BEDENLE TANIŞMAK

Büyük adımı atmanın tam zamanı! 

Çocuğun içindeki dünya!

Sizleri, CND Investment 
danışmanlarının katılımıyla 7 
Ocak 2019 tarihinde Happy 
Nest Etiler’de gerçekleşecek 
Kanada ile ilgili sohbet ve 
bilgilendirme toplantımıza 
davet ediyoruz. 
Kaliteli eğitimiyle dikkat 
çeken, dünyanın en yüksek 
yaşam standartlarına sahip 
ülkesi Kanada’da yaşam ile 
ilgili merak edilen göçmenlik, 
eğitim, emlak ve yatırım 
gibi konu başlıklarını 
detaylarıyla inceleyeceğimiz 
bu toplantıda ayrıca konuya 
dair akıllara takılan bir çok 
sorunun yanıtlarını alacağız.
CND Investment’ın 
Göçmenlik, Eğitim, Emlak ve 

Yatırım konularında uzman 
danışmanları; 

 Stephen W. Green
Senior Partner at Green & 
Spiegel and Certified as a 
Specialist in Immigration 
Law by The Law Society of 
Ontario 

 Eren Sarı
Business Development 
Manager, Green & Spiegel LLP 

 Gülay Metivier OCT 
Education Consultant & 
Science Teacher 

 Beril Topçu 
Sales Representative, Royal 
LePage Signature Realty 

 Sedat Topçu 
Mortgage Broker, Canadian 
Lending Network

7 Ocak Pazartesi, 11:00 Etiler

17 Ocak Perşembe, 11:00-13:00 Etiler

SERYAL DİNÇER
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Boynumuzun borcu olarak kaleme aldığımız 
“Mustafa Kemal” kitabında ikinci aşamaya 
geldik.

Şimdi sıra, temel niyetimiz, asıl hedefimiz olan 
çocuklarımızda.

 

Atatürk ve annesi

Atatürk ve çocuk

Atatürk ve doğa

Atatürk ve hayvan sevgisi

Atatürk ve kitap

Atatürk ve okul

Atatürk ve sanat

Atatürk ve sofra

Atatürk ve spor

Atatürk ve temizlik

 

Mustafa Kemal'in okul öncesi versiyonu, 
kendisinin rekorunu bile kırarak, Cumhuriyet 
tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tirajıyla, 2.5 
milyon adetle, yarın sabahtan itibaren, kitap 
satılan her yerde olacak.

 

Mustafa Kemal'in sırf kitap okuma alışkanlığını 
örnek almış olsaydık, bugün çok daha ileri 
seviyede bir Türkiye olurdu.

Mustafa Kemal'in sırf çevre duyarlılığını, sırf 
hayvan sevgisini, sırf sanat merakını, sırf sporcu 
yanını benimsemiş olsaydık, bugün çok daha iyi 
bir Türkiye olurdu.

Bu kitaplar, 3-7 yaş grubu çocuklarımız için bu 
düşünceyle hazırlandı.

 

Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza 
tanıtmayacağız…

Çocuklarımızla tanıştıracağız.

Tarihimizde ilk kez “arkadaş” olmalarını 
sağlayacağız.

 

Gerçek, abartısız, somut bilgiler içeriyor.

Yazı, çizgiler ve fotoğraflardan oluşuyor.

Nalan Alaca tarafından resimlendi.

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafı arşivine 
sahip olan Hanri Benazus'un arşivinden seçildi.

Pedagojik danışmanımız psikolog Gülay 
Yaşar'ın kontrolünden geçti.

Türkiye'nin en büyük matbaası Bilnet'te basıldı.

 

32'şer sayfalık 10 kitap.

İsteyen set halinde alacak.

İsteyen tek tek alacak.

 

Her kitapta QR kodu olacak.

Cep telefonunuzdan bu kod'u okutarak, o 
kitabın içeriğini anlattığım, o kitabı neden 
hazırladığımızı anlattığım videoya ulaşacaksınız.

 

Ayrıca… Çocuklarımız vesilesiyle Darüşşafaka 
için toplumsal duyarlılık projesini hayata 
geçiriyoruz, bugüne kadar örneği görülmemiş 
bir kampanya başlatıyoruz. Benim yazdığım 
dört sayfalık bir metinle, dünyanın en büyük 
ailesine çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı metni 
yüzbinlerce adet basılıyor, bizim kitaplarımızdan 

bağımsız olarak, Türkiye'de kitap satılan 
her noktaya ulaştırılacak, her kitap fuarında 
dağıtılacak, ülke genelinde farkındalık 
yaratılacak.

 

Mustafa Kemal'in hayat hikayesi, Türkiye'nin 
kurtuluş reçetesidir.

Karşıdevrimle ancak bu yolla mücadele 
edilebilir.

 

Bu ortak düşünceyle elini taşın altına koyan, 
çağdaş kuvayi milliye'nin yayınevi, yol 
arkadaşım Kırmızı Kedi'ye yürekten teşekkür 
ederim.

 

Mustafa Kemal'i okul bahçesinde bir büst, sınıfta 
bir poster olmaktan çıkaracağız.

İstedikleri kadar yok saymaya, silmeye 
çalışsınlar, istedikleri kadar saldırsınlar… 
Atatürk aydınlanmasını bizden sonraki nesillere 
aktarmaya kararlıyız.

* "Bu yazı, Yılmaz Özdil'in 23.12.2018 tarihli 
Sözcü Gazetesi'ndeki yazısıdır. Sayın Özdil'in 
izni ile kullanılmıştır."

ÇOCUKLARIMIZIN 
“ARKADAŞI”
MUSTAFA KEMAL

Yılmaz Özdil

SÖYLEŞİ Ne yediğimizi biliyor muyuz?
Happy Nest Etiler’de bu ay; Gıda Dedektifi 
Musa Özsoy’un katılımı ile gerçekleşecek olan 
söyleşimizde kimyasal işlemlerden geçmiş 
gıdalar olarak bilinen işlenmiş gıdaların sağlık 
açısından bulundurduğu riskleri, paketli 
gıdaların içeriklerini konuşacak güvenilir gıdaya 

dair alışveriş farkındalığımızı arttıracak konuları 
inceleyeceğiz. Aşağıdaki sorulara beraber 
cevaplar bulacağımız söyleşimize davetlisiniz.

 Şeker, yağ ve protein kaynakları neler?
 Şekerin karaciğer rahatsızlıklarındaki etkileri? 
 Kalori nereden geliyor? Neden önemli? 

30 Ocak Çarşamba, 11:00-13:00 Etiler
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diyabet bulaşıcı 
olmayan salgın hastalıklar arasındadır. 
Prevelansı da gittikçe artıyor. Kimimize 
çocukken, kimimize daha ileri yaşlarda teşhis 
kondu. Teşhis konduktan sonra ilk şok etkisi 
yaşanabilir.

Neden ben? Gelecekte beni neler bekliyor? 
Hayatım nasıl değişecek? Gibi sorular zihnimizi 
meşgul eder. Kontrol altına alabileceğimiz 
hissi, olumlu bir bakış açısı geliştirme, yeme 

alışkanlıklarını değiştirme, eğitim ve spor ile bu 
süreci yönetebiliriz.

Diyabette kendi tepkilerimiz kadar, 
yakınlarımızın, ailemizin, sosyal çevremizin 
de tavırları kişiyi çok etkileyebiliyor. Maalesef 
toplumda insanların bazı kalıplaşmış olumsuz 
inançları var. Tedavinin cevap vermeyeceği, 
hayatımızın alt- üst olacağı gibi. Lütfen kimsenin 
düşünce yükünü almayalım. Biz diyabetliler 
süreci yaşam şekli olarak görmek istiyoruz.

Herşey kabullenmekle başlar. Diyabeti iyi 
yönetebilmenin ilk altın kuralı, onunla hayat 
arkadaşı olduğumuzun ve sevip sayarak 
geçinmemiz gerektiğinin farkında olmaktır. 
Diyabeti yönetebilmeyi, hayatımızdaki 
karşılaştığımız sorunlarla başa çıkma 
yöntemlerine çok benzetiyorum. Stresi, 
korkuyu, endişeyi vs. Bütün bu faktörler kan 
şekeri düzeyimizi etkiliyor. Motivasyonumuzu 
yüksek tutup, hayattan keyif aldığımız alanlar 
yaratmayı da ihmal etmeyelim.

Tip 1 diyabetle 21 yılı, hayatımdan rol model 
çalmasına izin vermeden geride bıraktım. 
360 Derece Diyabet Markası çatısı altında, 
misyonum çocukluktan yetişkinliğe, diyabetle 
yaşam koçluğu seanslarımla tüm diyabetlilerin 
yanında olmak.

Sevgiler.

ŞEKER HASTALIĞI DEĞİL, 
DİYABET…

Neslihan Sipahi

Aromaterapi’yi, hayatın içerisinde, 
kendimizi ve çocuklarımızı en doğal 
şekliyle korumanın en pratik yollarını 
keşfetmek için bu ay Happy Nest Etiler’de 
buluşuyoruz. Homemade Aromaterapi'nin 
kurucularından Aslı San Bilgin'in 
eğitmenliğinde gerçekleşecek atölyede, 
saf uçucu ve sabit yağların sağlığımıza 
yararlarını, ruhsal dengeyi sağlamayı kendi 
çakra yağlarımızı hazırlayarak öğreneceğiz.

Program İçeriği: 
 Aromaterapi nedir, ne kadar eskiye 

dayanır?
 Aromaterapinin kullanım alanları ve 

kullanım yolları...
 Uçucu yağ ve taşıyıcı yağ nedir, hangi 

yollarla elde edilir?
 Uçucu yağlar ve özellikleri (verdikleri ruh 

- beden - zihin dengesi)
 Taşıyıcı yağlar ve özellikleri (verdikleri 

ruh - beden - zihin dengesi)
 Hidrolatlar (bitki suları) ve özellikleri
 Saf, gerçek uçucu yağları anlayabilmek ve 

ayırt edebilmek...
 Kokuların beynimiz, zihnimiz, vücudumuz 

ve ruhumuz üzerindeki etkileri...
 Hangi yağları hayatımızın hangi 

alanlarında kullanabiliriz?
 Kremler, masaj yağları, bitki suları ve 

ovmalarla karışımlar hazırlamak...
 Uçucu yağlar ve çakralar
 Kendi çakra yağını kendin hazırlama...

AROMATERAPİ 
ATÖLYESİ
YETİŞKİN

AROMATERAPİ’Yİ ‘RUH - BEDEN - ZİHİN’ DENGEMİZ İÇİN HAYATIMIZA KATMAK...

16 Ocak Çarşamba, 11:00-13:00 Etiler

A S L I  S A N  B İL GİN 
2012 yılında on senelik bir tutku, eğitim ve emeğin 
sonucunda kurulan Homemade Aromaterapi 
firmasının sahibi olan Aslı San Bilgin, İstanbul, 
Kuzguncuk’daki GMP (ISO 22716:2007), ISO 
9001:2015 sahibi laboratuvarında, içerisinde 
hiç bir katkı maddesi bulunmayan, elde edilme 
sürecinde hiç bir kimyasal süreçten geçmemiş 
soğuk sıkım sabit yağlar, % 100 saf uçucu 
yağlar (essential oils), hidrolatlar (bitki suları) 
ve doğru zamanda doğru şekilde toplanmış 
bitkiler kullanarak, porselen havanlarda, elde 
karıştırılarak hazırlanan, sağlığı koruma ve 
sürdürmeye yardımcı, şifa vemeyi amaçlayan 
ürünler hazırlamaktadır.
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

 “AKASYA ANA” EĞLENCELİ HİKÂYELERİYLE HAPPY NEST’TE!

İNSAN İNSANA BENZER Mİ?

“Akasya Ana” adlı YouTube kanalında çocuklar ve 
annelerle ilgili içerikler hazırlayan oyuncu Akasya 
Asıltürkmen, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan 
Bitli Rapunzel, İstilacı Hansel ve Gretel, Koca Ayaklı 
Sindirella adlı çocuk kitaplarıyla Happy Nest Etiler’de 
minik kitapseverlerle buluşuyor.
Asıltürkmen, Bitli Rapunzel kitabında çocuklara öz 
bakımın ve temizliğin önemini Rapunzel’in yaşadıkları 
üzerinden anlatırken, İstilacı Hansel ve Gretel’de 
başkalarının eşyalarını ve yiyeceklerini izinsiz 
almanın yanlış olduğunu sevimli karakterleri ile 
aktarıyor. Koca Ayaklı Sindirella’da her insanın 
farklı özellikleri olduğunu gösteren Asıltürkmen, 
Sindirella’nın kendi bedenini tanıma sürecini 
eğlenceli bir hikâye ile minik okurlarıyla paylaşıyor.
Çocukların hayal gücünü geliştirecek, özgüven 
kazanmalarına yardımcı olacak eğlenceli 
hikâyelerden oluşan bu üç güzel kitabı Akasya 
Asıltürkmen’den dinleyeceğimiz etkinliğe tüm 
kitapkurdu miniklerimiz davetlidir.

Drama Sanatçısı Ayşe Yazıcı, Jaume Copons'un 
“İnsanlar Hakkında Bildiğim Her Şey” kitabı 
ile Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek harika 
bir etkinlikte 3 yaş üzeri kitapkurdu miniklerle 
buluşuyor.
İnsan insana benzer, diyorlar. Peki gerçekten 
öyle mi? Ünlü yazar Jaume Copons'un “İnsanlar 
Hakkında Bildiğim Her Şey” kitabında dünyanın 
bütün ülkelerindeki insanları benzer kılan şeyi 
anlatıyor çocuklara.
Drama Sanatçısı Ayşe Yazıcı ile gerçekleşecek 
bu etkinliğimizde; çocuklarla farklılıklarımız ve 
benzerliklerimiz üzerine düşünüp tartışarak; 
meslekler, yaşam alanları, yapmayı sevdiğimiz 
şeyler hakkında fikir alış verişinde bulunacağız. 
Farklı malzemelerden kuklalar hazırlayıp, her 
kuklanın bir hikayesini yaratıp, canlandıracağız. 
Minik konuklarımızın insanlar hakkında bir sürü 
şey öğreneceği, kahkahaların salonu dolduracağı 
etkinlik için kayıt yaptırmayı unutmayın!

19 Ocak Cumartesi, 16:00 

5 Ocak Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)

Etiler

Etiler

İSTİLACI HANSEL VE 
GRETEL, BİTLİ RAPUNZEL, 
KOCA AYAKLI SİNDİRELLA

İNSANLAR HAKKINDA 
BİLDİĞİM HER ŞEY

YAYINEVİ İnkılâp Kitabevi
YAZAR Akasya Asıltürkmen 
RESİMLEYEN Maya Bora

YAYINEVİ Tekir Kitap
YAZAR Jaume Copons

AKASYA ASILTÜRKMEN

AYŞE YAZICI
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

MORTİNA İLE MORT PARTİSİNE DAVETLİSİNİZ! 

9 YAŞINDAKİ ZEYNEP EKİNCİ’NİN “BAHÇEMİZDEKİ KİRPİ” KİTABININ 
LANSMANINA DAVETLİSİNİZ!

Yaratıcı Drama 
Eğitmeni Bahar Gedik, 
on üç dile çevrilerek 
uluslararası başarı 
kazanan Mortina 
serisinden yola çıkıyor 
ve çocukları aileleriyle 
çılgın bir partiye 
davet ediyor! Happy 
Nest Etiler’de 26 
Ocak Cumartesi saat 
14:00’de gerçekleşecek 
“Mort Partisi”ne 7 yaş 
üzeri tüm çocukları 
bekliyoruz.
Bu çılgın partiye 
gelirken yanınızda 
çılgın ailelerinizi 
getirmeyi de 
unutmayın! 

KVA Çocuk tarafından yayımlanan, 9 yaşındaki Zeynep Ekinci’nin 
“Bahçemizdeki Kirpi” kitabı ilk kez  4 yaş üzeri miniklerle Happy Nest’te 
buluşuyor! Lansmanda gerçekleşecek etkinliklerde kitabın kahramanıyla 
tanışacak minikleri eğlenceli dakikalar bekliyor. Yerinizi ayırtmayı 
unutmayın! 
Bugüne kadar çocuk kitaplarını hep yetişkinler yazıp resimledi. 
“Bahçemizdeki Kirpi” yazarı ve çizerinin 9 yaşında bir çocuk olması 
sebebiyle bir ilk. Çocukların yetişkinlerin gözünden çocuk dünyasına 
bakmalarını sağlayan, yetişkinler tarafından yazılıp resimlenmiş çocuk 
kitaplarının arasına, 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden çocuk dünyasını 
anlatan bir kitap girdi!
Zeynep Ekinci, sevimli bir kirpiyle adeta saklambaç oynadığı kitabıyla 
sadece çocukların kendilerini evde hissetmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda yetişkinlere de çocuk dünyasına tırmanan bir merdiven uzatıyor.
Kitap, çocukların kendine güvenini artıracak, hayvan sevgilerini 
pekiştirecek ve onları düşünmeye, öyküler yazmaya ve resimlemeye 
teşvik edecek. Bahçemizdeki Kirpi, çocuklarla yaratıcı yazarlık ve sanat 
atölyelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir kitap.
Bahçemizdeki Kirpi’nin lansmanı için 4 yaş üzeri tüm kitapseverleri 12 Ocak 
Cumartesi saat 16:00’da Happy Nest’e bekliyoruz!

26 Ocak Cumartesi, 14:00 (+7 Yaş)

12 Ocak Cumartesi, 16:00 (+4 Yaş)

Etiler

Etiler

MORTİNA SERİSİ

BAHÇEMİZDEKİ KİRPİ

YAYINEVİ Çınar Yayınları
YAZAR Barbara Cantini

YAYINEVİ KVA Çocuk
YAZAR Zeynep Ekinci
RESİMLEYEN Zeynep Ekinci

ZEYNEP EKİNCİ

Farklılıklara yargılayan gözlerle 
bakan biz büyüklerin aksine çocuklar 
farklılıklara meraklı gözlerle bakıyorlar 
ve kılık kıyafeti, teninin rengi, saçının 
şekli onlar için arkadaşlığa engel 
teşkil etmiyor. Ta ki biz büyüklerden 
insanları yargılayan cümleler duyana 
kadar…  Ve işte tam da o noktada 
çocuğun sonsuz kredi ile herkesi beriki 
gördüğü dünyasına öteki kavramı 
giriyor. Mortina bu yargı kalıplarını 
kırıyor ve çocukları aileleriyle birlikte 
farklılıkların dünyasına bir adım daha 
yaklaştırıyor.

BAHAR GEDİK
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Bazen, “yeter artık” dediğiniz oldu mu hiç? 
“Bırak beni” dediğiniz… “Özgür bırak.. Bırak ki 
ilerleyebileyim…” Adım atmak istediğiniz ancak 
birden zihninizden geçen konuşmalarla o adımı 
atmaktan çekindiğiniz… Sizi durduran korkular, 
endişeler, soru işaretleri ve acabalar…

Konfor alanının yarattığı o sözde rahatlık 
ve güven duygusuna karşı belirsizliğe doğru 
atılacak her adımda aslında belki asıl özgürlük 
ve gerçek konfora ulaşma düşüncesini geri 
plana ittiğiniz oldu mu hiç? “Evet, bunu 
istiyorum” demenize rağmen, isteğinize doğru 
ilerleyememek, kendi sarmalınızda dolanıp 
durmak… Sonra da geriye bakıp, geçen ve 
kaybedilen günlerin pişmanlığıyla ağızdan 
dökülen “keşke”ler… Ve artık daha fazla keşke 
dememek için, zihnin içinde sizi usul usul 
yiyip bitiren düşünceleri bir kenara itebilmeyi 
başararak ileri doğru adım atabilme cesaretini 
toplayabilmek… Zincirlerinizi kırarak ilerlemek.. 
İlerlemek.. İlerlemek…

Nedir aslında bizi tutan? Gerçekte 
istediklerimize ulaşmamızı sağlayacak yolu ve 
yöntemi bilmemize rağmen, nedir gerçekte bizi 

durduran? Zihnimizde hiç durmadan konuşan 
ve bizi olduğumuz yere mıhlayan o sesi nasıl 
durduracağız? Aslında cevap çok basit… 
Farkındalıkla…

Önce farkına varmalıyım ki, sonra çözüm için 
harekete geçebileyim… 

Hayatımızda her yeniliğe yeltendiğimizde, ilkel 
beynimiz devreye girerek sözde bizi korumaya 
çalışır. “Yapma!” der… “Bilmediğin bir yola 
giriyorsun, tehlikeli!” der… Hep olumsuzlukları 
aklımıza getirir. Oysa ki biraz düşününce ve 
rasyonel zihin devreye girince, sebep sonuç 
ilişkisi kurmaya başlayınca, aslında neyin nasıl 
olacağını daha net görebiliriz. Olası engeller 
karşısında nasıl hareket edebileceğimizi 
sorgulayabiliriz. Daha da önemlisi, geçmiş 
tecrübelerimizi düşünüp, onları şimdiki zamana 
nasıl taşıyacağımıza akıl yorabiliriz. Özetle, 
kendimizin önündeki en büyük engeli yani 
kendi zihnimizi aşabiliriz.

Verdiğim eğitimlerde ve seminerlerde, sıklıkla 
insan davranışlarından da bahsediyorum… 
En çarpıcı etki, bireylerin kendi davranış 
kalıplarıyla karşılaştıklarında oluyor… Kurban 

psikolojisinde misiniz yoksa sorumluluk mu 
alıyorsunuz? Daha ne kadar kurban olmaya 
devam edeceksiniz? 

(Tokat etkisi yapan, tam da bu soru…) 

O zaman, şu anda bir seçim yapmak zorunda 
olsanız, hangisini seçiyorsunuz…? 

Kurban olmaktan vazgeçip sorumluluk almak 
için neye ihtiyacınız var?

Adı her ne kadar hoşumuza gitmese de, 
aslında “kurban olmak” bize kolay gelen… 
Ne de olsa edilgen… Sorumluluğu başkasına 
yükleyebilirsiniz, konfor alanının içinde, 
bildik düzende hareket edebilirsiniz, bir şeyi 
beğenmediğinizde sürekli söylenir durur ancak 
onu değiştirmek için harekete geçmezsiniz… 
Alışkanlıkların içinde dolanır durursunuz…
Oysa ki diğeri zor olandır; eylem gerektirir…
Oturduğunuz yerde oturamazsınız, etkin 
olmanız gerekir… Sorumluluk alıp, emek 
vermeniz gerekir ve kendi eylemlerinizin 
sonuçlarıyla yüzleşmeniz gerekir… Bunun 
için de kendi-nizle yüzleşme cesareti ve güç 
gerekir… Şimdi bir dönüp bakın bakalım 
kendinize… Kurban psikolojinde misiniz yoksa 
sorumluluk mu alıyorsunuz? 

Gerçekte tam olarak ne istiyorsunuz? Yapmak 
isteyip de yapamadıklarınız var mı? Nedir sizi 
durduran ve bunu nasıl aşabilirsiniz? Konfor 
alanının hapishanesinden çıkıp, aydınlık 
bir zihinle, özgürlüğe uçmak için daha ne 
bekliyorsunuz…? 

Sevgilerimle.

KURBAN OLMANIN 
DAYANILMAZ CAZİBESİ… 
Mİ…?

Ayça Aytaç

WORKSHOP “SAUERKRAUT” ÖĞRENİYORUZ VE “GYOZA” YAPIYORUZ...

İpek Kuşçu ve Noriko Suzuki ile 
tanışmak, İpek Kuşçu’ya probiyotik 
beslenme konusunda öğrenmek 
istediklerinizi sormak ve hep 
beraber atölye çalışması için 20 
Şubat 2019 tarihinde Happy Nest 
Etiler’de buluşuyoruz. Atölyemizde 
ayın sebzeleri ile bu kez “Sauerkraut 
teknikleri ve Gyoza yapımını” 
uygulama örneklerini öğreniyoruz.
Sindirimi iyileştirmenin ve bağışıklığı 
güçlendirmenin yolu probiyotik 
gıdalardan geçiyor…
En kolay ve en sağlıklı yöntem 
yediklerimizi doğru fermentasyonla 
mayalandırarak gerçek probiyotik 
gıdalara dönüştürmekten geçiyor. 
Bu atölyede öğreneceğimiz 

“Sauerkraut” ise en güçlü 
probiyotik turşu örneğidir.
Bu toplantımızda İpek Kuşçu ile,

 Temel sauerkraut tekniğini 
 Mor sauerkreaut yapımını
 Mor kvass yapımını, uygulamaları 

ile öğrenecek ve bunların tadımını 
yapacağız.
Ardından Noriko Suzuki, Japon ev 
usulü glutensiz pirinç hamur ile 
yapılan bir mantı olan  “Gyoza” 
yapımını öğretecek bizlere. 
Gyoza’nın iç harcı ise; Şubat ayı 
sebzeleri ve sauerkraut ile olacak. 
Taze taze hazırladığımız “gyoza”ları 
tavada önce çıtır hale getirip 
sonra buharda pişirip hep beraber 
yiyeceğiz.

20 Şubat Çarşamba, 11:00-13:30Etiler

NORİKO SUZUKİ İPEK KUŞÇU
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HAYAT TAMİRCİSİ HAYAT TAMİRCİSİ YAKINDA HAPPY NEST İLE BİRLİKTE ENGELLERİ YOK EDİYOR...

Kırık oyuncaklarınızla engelli hayvanların 
engellerini yok etmek ister misiniz? Kim istemez 
ki değil mi? Üstelik çok kolay bir çözümü var, 
peki nasıl mı engelleri yok edebiliriz? Mardin’in 
Derik ilçesinde, bugüne kadar engelli hayvanlara 
yaptığı protezlerle “Uluslararası İyilik Ödülü” alan 
ve “hayat tamircisi” olarak bilinen Hasan Kızıl ile 
çok yakında Happy Nest’te sizlerin de desteğiyle 
gerçekleşecek harika bir etkinliğimiz olacak. Bu 
projeye; Happy Nest’te kuracağımız standa eski, 
kırık oyuncaklarınızı getirerek destek olabilir ve 
engelli hayvan dostlarımızı hayata bağlayabilirsiniz.
Hayvan sevgisinin yaratıcılıkla birleştiği bu 
projede ayrıca çocuklarımızın hayvan sevgisi ve 
duyarlılığının yanı sıra geri dönüşüm bilinci ve 
teknik gelişimini de pekiştireceğiz.
Gelin siz de eski, kırık oyuncaklarınızı Happy Nest’e 
getirin engelli dostlarımıza umut olun!

H A S A N K I Z I L
Hasan Kızıl 22 haziran 1995 de Mardin Kızıltepe ilçesinde doğdu. Orta okulu Boyaklı 
köyünde bitirdi, liseyi Kızıltepe’de okudu. Lise döneminde bir çok çalışmada bulundu. 
Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı. Hayvanlarla 
iç içe büyüyen Hasan Kızıl bir kaç olaydan sonra yaşanılan engelleri görebilmeye 
başladı. Engelli hayvanların hayatlarına sıçramaya ve kendisini orada bulmaya 
başladı. Demir atıklardan yaptığı protezlerle bu güne kadar 300’den fazla engelli 

hayvanın yürümesini sağladı ve insanlar ona “hayat tamircisi” demeye başladı. Yaptığı 
çalışmaları büyütüp engelli çocuklara da yönelen hayat tamircisi, engelli çocuklara 
süper kahraman logolu protezler yapmaya başladı. Bir çok ödüle layık görülen Hasan 
Kızıl 2018’de ise “Uluslararası İyilik” ödülü aldı. 
Üniversite sınavına hazırlanan Hasan Kızıl, hayvanları daha iyi tedavi edebilmek için 
veteriner olmaya düşünüyor...

Yağmur 1 haftalıkken 
annesini kaybetti. Ona 

sımsıkı sarılıp 'Artık annen 
benim' demiştim. Aylarca 

annesini unutturmak 
için çalıştım, hergece 
ahırda onu uyuttum. 

Ona hikâyeler söylerdim, 
uyurdu. Ben de ahırdan 

çıkardım, lamba bırakırdım 
karanlıktan korktuğu 

için. Beni annesi olarak 
kabul etti. Artık hep ben 

vardım yanında. Şu an bir 
buçuk yaşında. O bana 
ebeveynlik duygusunu 
yaşattı. Kızım o benim.
Onu çok seviyorum...
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

FUN 4 EDU
Mesleklerden dinozorlara, hayvanlardan uzaya kadar pek çok farklı çeşide sahip 

olan Octagon 4D+ Arttırılmış Gerçeklik Kartları, çocukların teknoloji ile vakit 
geçirdikleri süreyi çok daha verimli öğretici ve eğlenceli hale getiriyor. Aynı 
zamanda 12 dil seçeneği de bulunan bu eğitici kartlar çocukların yabancı dil 

gelişimine de katkıda bulunuyor.

Olive and Mom bebek önlüklerinin yanı sıra 
saç aksesuarlarıyla da artık Happy Shop’ta!

Minik kızlar, kombinlerindeki bu minik final 
dokunuşları ile artık her zamankinden daha 
şık. Özenle seçilen desenler ve yumuşacık, 
en yüksek kalitede kumaşlar ile tasarlanan 

Olive and Mom saç aksesuarları, özel 
günlerin, fotoğraf çekimlerinin ve 

benzersiz nice güzel anın tamamlayıcısı 
olacak. Aksesuarlara en çok yakışan 

kumaş seçeneklerinden biri olan 
rengârenk, parlak, yumuşacık 

kadifeler, Olive&Mom’un fiyonkları 
ile buluştu. Tamamı el dikişi olan 

kadife fiyonk, klipsli tokalar, 
miniklerin kıyafetlerinin en gözde 

tamamlayıcısı olmaya aday! 

ECOVIKING
Bebeklerinizin toksinlerden uzak doğal ürünlerle büyümesini, daha temiz bir dünyada 
yaşamasını istemekte haklısınız. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hem bebekleriniz hem de 
dünyamız için en doğal ürünleri tasarlayan bir dostunuz var. EcoViking, bebeklerin 

ihtiyaçlarını doğru analiz ediyor ve onların sağlığına uyumlu doğal ürünleri şık 
tasarımlarla geliştiriyor. Hiçbir toksik madde içermeyen, %100 doğal cam şişeleri, 

bebeklerde kolik oluşumunu engelleyen doğal kauçuk emzikleri, biberon emzikleri ve 
diş kaşıyıcıları, tıbbi sınıf silikondan üretilen diş fırçaları gibi ürünlerle hem ailelerin, 

hem bebeklerin, hem de doğanın en iyi dostu oluyor.

MOULIN ROTY
Fransa’nın naif oyuncak markası Moulin 
Roty, Türkiye’de sadece Happy Nest ve 

Happy Shop’ta satışta!

Moulin Roty’nin her biri tasarım 
harikası bebekleri, ahşap oyuncakları, 
gölge oyunları sürekli aynı oyuncakları 

görmekten sıkılan çocuklar ve ebeveynler 
için harika birer alternatif!

OLIVE 
AND 
MOM

EcoViking ocak ayından itibaren
Happy Nest ve Happy Shop’ta olacak!

Octagon 4D+ arttırılmış gerçeklik 
kartları ile eğlenceli oyunlar!
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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

LE PETIT MICO
Le Petit Mico özel seçilmiş 100% pamuklu kumaşları, 0-6 yaş arasındaki çocukların 

bedeniyle buluştururken sağlıklarını ve rahatlıklarını ön planda tutarak aynı 
zamanda kendilerini mutlu hissetmelerini sağlıyor. Çocukların yaşlarını ve ruhlarını 
yansıtan tasarımlarıyla kendi doğal güzelliklerinin abartılı süslere ve malzemelere 

ihtiyacı olmadığını da görmelerini hedefliyor.

MAMATOYZ
Mamatoyz Yepyeni Ürünleri ile Happy Shop’ta!

Yaratıcı üç genç tasarımcı tarafından kurulan, İstanbul merkezli, yerli ahşap 
oyuncak markası Mamatoyz’un tamamı doğal ahşap malzeme kullanılarak 

tasarlanan oyuncaklarında kullanılan boyalar ve yapıştırıcılar su bazlı olup, EN71 
sertifikalıdır ve bebek sağlığına zararlı kimyasal içermiyor. Yaratıcı tasarımcı ekip 
ve Pedagogların desteği ile birlikte bebeklerin gelişimi düşünülerek tasarlanan 

oyuncaklar, sağlıklı bir oyun keyfi sunuyor.

Le Petit Mico’dan şık tasarımlar!
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WORKSHOP 
ORTAOKUL VELİLERİNE YÖNELİK 
LGS ATÖLYESİ 

WORKSHOP 
(+13 YAŞ)

LİSEYE DOĞRU! LGS VELİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER!

Öz farkındalık!

Profesyonel Koç&Eğitmen Ayça Aytaç ile Eğitmen Ebru 
Öneren Doğukargın’ın süpervizörlüğünde LGS sürecinin 
yönetimi ve farklı okul ekolleri hakkında bilgilendirmelerin 
aktarılacağı interaktif bir atölyede ortaokul velileri ile 
buluşuyoruz. 
Lise giriş sınavına hazırlanma süreci, öğrenciyi olduğu kadar 
aileyi de etkileyen bir süreç. Artan kaygılar, öğrencinin 
hissettiği baskı, bozulabilen çocuk-aile iletişimi ve çok daha 
fazlası bu süreci zorlu kılan unsurlar arasında. Buna bir 
de hangi okulun tercih edilmesi gerektiği, çeşitli ekollerin 
arasındaki farklar, çocuklar için en uygun ekolün hangisi 
olabileceği gibi konular da devreye girince, okul seçim süreci 
de iyice zorlu bir hale geliyor.
Koçluk teknikleri ve uygulamalarla zenginleştirilmiş bu 
interaktif programda aşağıdaki konu başlıklarını ele alacağız;

 Yaşadığım temel sıkıntılar ne ve bütün bu zorluklar 
arasında dengeyi nasıl bulabilirim?

 Çocuğumun kaygısını ve kendi kaygımı nasıl yönetebilirim?
 Bu süreçte çocuğumla sağlıklı iletişim kurmak için 

gerekenler neler?

 Çocuğumu verimli çalışması konusunda nasıl motive 
edebilirim?

 Çocuğuma maksimum destek verebilmek için neye 
ihtiyacım olduğunu nasıl anlayabilir ve bununla ilgili nasıl 
harekete geçebilirim?

 Sınava hazırlık sürecinde ek destek gerekli mi? Nasıl?
 Çocuğumun hedefini netleştirmesine nasıl yardımcı 

olabilirim ve kendisi için en uygun okulu nasıl seçebiliriz?
 Farklı ekoller neler? Hangi okul hangi özelliklere sahip?
 Çocuğum puanının yettiği okula mı gitmeli?
 Veli olarak yerleştirme dönemini nasıl yönetirim?

Ayrıca benzer deneyimleri yaşayan ebeveynler ile bir arada 
olacağınız bu program sayesinde, sınava hazırlık sürecini hem 
kendiniz hem çocuğunuz için daha etkili kılacak adımlarla 
ilerleme şansına sahip olacak ve ekollerle ilgili edineceğiniz 
bilgiler sayesinde, okul seçimini daha sağlıklı yapabileceksiniz.
Programa katılan ebeveynler dahil edilecekleri kapalı 
Facebook Grubu sayesinde, güvenli bir ortamda, diğer 
ebeveynlerle iletişimde kalma ve soru sorma şansına sahip 
olacaklar.

19 Şubat Salı, 11:00-16:00 Etiler 10 Ocak Perşembe, 11:00-16:00Kalamış

30 Ocak Çarşamba, 13:00-16:00 (+13 Yaş) Etiler

Özellikle meslek seçimi öncesinde, gençlerin 
kendilerini tanımaları, değerlerini, güçlü 
yönlerini, isteklerini ve tutkularını fark 
etmeleri, gelecekte mutlu olacakları meslek 
kollarının ne olacağını keşfetmeleri adına 
önemli rol oynar.
Yaklaşan sınavlar öncesi bu konuda gençlerin 
öz farkındalıklarını geliştirecek Profesyonel 
Koç&Eğitmen Ayça Aytaç’ın liderliğinde 
uygulamalarla zenginleştirilmiş atölye 
çalışmasında öğrencilerle buluşuyoruz.
Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları, 
fark etmedikleri yönlerinin farkına 
varmaları, hayatlarındaki engelleri nasıl 
ortadan kaldırabileceklerine dair çözüm 
üretebilmeleri, kendi güçlerini keşfederek 
potansiyellerini daha fazla nasıl ortaya 
koyabileceklerini belirlemelerinin 
hedeflendiği bu atölye çalışması için kayıt 
yaptırmayı unutmayın!
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WORKSHOP 
(+13 YAŞ)

Zaman ve stres yönetimi!

31 Ocak Perşembe, 13:00-16:00 (+13 Yaş)Kalamış

31 Ocak Perşembe günü Happy Nest Kalamış’ta Profesyonel 
Koç&Eğitmen Ayça Aytaç’ın “Zaman ve Stres Yönetimi” konu 
başlıklı atölye çalışmasında öğrencilerle bir araya geliyoruz.
Öğrencilerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri, zamanı iyi 
yönetememek. Bu durum da stres seviyesini artırmakta. Ayrıca, 
öğrencilerin hayatının parçası olan dersler, sınavlar, ergenlik 
döneminde meydana gelen çeşitli değişimlerle başetme gibi farklı 
durumlardan dolayı, gençler sıklıkla stres yaşayabiliyor.
Ayça Aytaç liderliğinde gerçekleşecek uygulamalarla 
zenginleştirilmiş bu atölye çalışmasında, aşağıdaki konu başlıkları 
ele alınarak, her öğrencinin kendi ihtiyaçlarını belirleyerek buna 
yönelik farkındalıklarını geliştirmesi ve eylem planı oluşturması 
hedefleniyor.

 Zamanı verimli kullanmanın önemi.
 Zaman daha verimli nasıl kullanılabilir?
 Gençlerde stresin nedenleri.
 Stres nasıl yönetilebilir?
 Sınava hazırlık sürecini sağlıklı geçirebilmek nasıl mümkün 

olabilir?
 Gelecek kaygısının altında yatan nedenler ve pozitif bakış açıları.

10 Ocak Perşembe, 09:30-12:30 Etiler

ŞİFA EĞİTİMİ YARATICILIĞI KENDİMİZDE VE ÇOCUKLARIMIZDA AKTİVE ETMENİN YOLLARI...

Happy Nest Etiler’de 10 Ocak 
Perşembe günü, Eğitmen ve Danışman 
Ebru Demirhan ile Şifa Eğitimi’mizi 
gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimde, 
yaratıcılığı kendimizde ve çocuklarımızda 
aktifleştirmenin yollarını öğreneceğiz.
Yaratıcılık var oluşun en güzel 
hediyelerinden birisidir. Anne, baba 
yaratıcılığını herhangi bir şekilde aktive 

ettiğinde çocuklar da o ışığı, pırıltıyı alıp 
daha kolay işleyebilir. Yaratıcılık, yaratım 
çakrası ve sağ beyinde aktive olur. 
Hayatın tüm işleyişine etki eden 
yaratıcılığı aktive etmek ve tüm nesillere 
miras bırakmak için sizleri Ebru Demirhan 
süpervizörlüğünde gerçekleştireceğimiz 
Şifa Eğitimi’ne bekliyoruz.

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. 
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MÜZİĞE GİRİŞ 
ATÖLYESİ 

OYUN GRUPLARI
(1,5 YAŞ - 3 YAŞ)

Çocuklar için müzik şöleni…

HAPPY NEST’TE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OYUN GRUPLARI 4 OCAKTA BAŞLIYOR...

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 için sıcak, destekleyici bir ortam 
yaratmak için Rudolf Steiner tarafından 
geliştirilen Waldorf Pedagojisini temel alarak 
oluşturduğu “Oyun Grupları” Happy Nest Etiler’de 
başlıyor. Cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 arasında 
gerçekleşecek oyun gruplarına 1,5 - 3 yaş arası 
çocukları ve anne/ babalarını bekliyoruz.
Oyun, çocuğun olağan gündelik en önemli işidir. 
Bu etkinliğin içerisinde her şey yer alabilir. 
Bunların arasında şarkı söyleme, her türden 
hareket (yürüme, el çırpma, seksek, bedenin farklı 
yerleriyle oyunlar...) ses oyunları, dans, çeşitli 
müzik aletleriyle oyunlar da bulunur.
Oyun grupları anne/baba ve çocuğun, çeşitli 
oyunlar aracılığıyla kendini ifade etmesi yolunda 
fırsatlar sunar. Böylece çocuğun, keşfetmeye, 
uygulamalar yapmaya, yaratıcılığa ulaşma, 
özgüveni geliştirme, işbirliği yapma ve iletişim 
kurma, algılama ve gözlem becerilerini geliştirme, 
duygularını ifade etmeye en önemli taklit ve 

tekrar için uygun ortam hazırlar. Materyallerin 
açık ve doğal olması dört temel duyu olan 
hareket, yaşam, denge, dokunma duyularının 
beslenmesi gereklidir.

Oyun Gruplarında;
 Doğal ve biçimlendirilmemiş oyuncak ve 

materyaller (ahşap, keçe, ipek ve pamuk kumaşlar 
vb.) kullanılır.

 Eğitmenler Waldorf eğitici eğitimlerine devam 
etmektedir ve deneyimli Waldorf eğitmeni ve 
pedagoglarından mentörlük almaktadırlar.

 Her mevsim bahçeye çıkılır, kötü hava yoktur 
kötü malzeme vardır.

 Oyun gruplarına anne ve/veya baba çocuk ile 
birlikte katılırlar.
Oyun gruplarımızda çocuklarımız için 
oluşturduğumuz ritim ve düzen  esas alınır, 
katılımın 4 haftalık bir süreyi kapsaması ve 
devamlılığı olması pedagojik açıdan çok önemlidir.

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

4 Haftalık / (4+1)* program; Cuma günleri, saat 10:00-12:00 arasında gerçekleşecektir. 
* (4+1) Katılım sağlanamayan bir gün için geçerlidir.Etiler

G Ü L A Y K A V
İngiltere’de Montessori Okul Öncesi Erken Çocukluk Dönemi Bölümü’nde eğitimini 
aldıktan sonra çeşitli yuva ve oyun gruplarında çalıştı. Türkiye’de Atatürk Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun oldu ve geçen yıl Waldorf Eğitmen Eğitimi’ni 
tamamladı. Çeşitli kurumlarda yuva ve oyun grubu eğitmeni olarak görev aldı, Nisan 

İmece’de son üç yıldır oyun gruplarında ve bağlantılı kurumlarda danışman öğretmen 
hizmeti vermektedir. Halen İngiltere’deki Psikolojik Krizler ve Şifalı Yaklaşımlar 
Semineri’ne devam etmektedir.
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Özcan 
Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak 
Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan Brothers Trio, 
bu ay da muhteşem bir konserle Happy Nest’te 
müzikseverlerle buluşuyor. 
Müziğin hayatımızdaki yeri tartışılmaz. 
Teknolojinin de ilerlemesiyle artık her an, her 
yerde müziğe ulaşmak mümkün. Günümüzde 
en önemli sanatçıların konser performanslarına 
tek tıkla ulaşabiliyoruz. Fakat canlı bir konser 
izlemenin çocuklarımız üzerindeki etkisi oldukça 
farklı oluyor. 
Çocukların sanatçılarla iç içe olacakları sıcak bir 
ortamda, müziğin nasıl oluştuğunu duymaları, 

farklı seslerin birleşerek nasıl bir bütün 
oluşturduğunu görmeleri açısından çok önemli bir 
deneyim olacak bu konserde; siz değerli yetişkinler 
de kendinizi ruhumuza dokunmuş ve iz bırakmış 
bir çok melodiye eşlik ederken bulacaksınız. 
Çocuklarımız sanatla, özgüven, sorumluluk 
bilinci ve karar verebilme kabiliyetlerini 
arttırırken; müziğin coşkusuna aktif olarak 
katılacak, enstrümanlara dokunarak onları 
yakından tanıyacak ve canlı konser heyecanını 
ebeveynleriyle beraber özgürce yaşayacaklar.
Brothers Trio konserinde eğlenceli dakikalar 
yaşamak isteyen tüm müzik tutkunlarını Happy 
Nest’e bekliyoruz!

26 Ocak Cumartesi, 16:00Etiler

KONSER
BROTHERS TRIO

BROTHERS TRİO KONSERİ TEKRAR HAPPY NEST'TE!

Anadili İngilizce olan Annie ile Itsy 
Bitsy atölyelerimiz bu ay Happy Nest 
Etiler’de miniklerle buluşuyor. Değişik 
yaş gruplarına göre ayrılan Itsy Bitsy 
atölyeleri her hafta değişen temalarda 
Annie eğitmenliğinde gerçekleşecek.
Bu atölyeler, çocukların genç 
zihinlerini besleyecek, hayal gücünü 
kullanarak güzel şeyler yaratmalarına 
teşvik edecek ve onları sanat 
aracılığıyla interaktif eğlenceyle 
tanıştıracak. 
3+ yaş grubu sınıfımızda, çocuklar 
farklı materyaller kullanarak, takım 
halinde çalışmalarını sağlayacak birçok 
tekniği öğrenecek. Yaşıtlarıyla iletişime 
geçerek yeni arkadaşlıklar kurarken 
yaratıcılıklarını da geliştirecek.
Itsy Bitsy Bebek grubumuz ise, 
interaktif aktiviteler, şarkılar, dokunsal 
aktiviteler ve diğer bebeklerin eşliği 
aracılığıyla bebeğinizin öğrenimini 
zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bebeklerin 
duyularını uyarmak için değişik 
kumaşlar, sesler ve görseller gibi 
oldukça çeşitli teknikler kullanılıyor.

ITSY BITSY ATÖLYESİ Salı günleri 11:00 (18-24 ay),  
14:00 (12-18 ay), 15:15 (24-36 ay), Perşembe günleri 12:00 
(18-24 ay), 14:00 (12-18 ay) BITSY ATÖLYESİ Salı günleri 
16:30 (3-6 yaş), 17:45 (6+ yaş), Perşembe günleri  
16:30 (3-6 yaş), 17:45 (6+ yaş)

KalamışITSY BITSY ATÖLYESİ Çarşamba günleri 14:00 (12-18 ay)
Cuma günleri 14:00 (18-24 ay), 15:15 (12-18 ay)
BITSY ATÖLYESİ Cuma günleri 16:30 (6+ yaş)Etiler

ITSY BITSY 
ATÖLYELERİ

ANNIE İLE ITSY BITSY ATÖLYELERİMİZ BAŞLIYOR!
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12 Ocak Cumartesi, 13:00-15:00Etiler

SİLGİ YAP 
ETKİNLİĞİ (+7 YAŞ)

MATİ KUTU 
OYUNLARI 

SİLGİ YAP ETKİNLİĞİNDE 
ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 
RENGARENK SİLGİLER 
YAPIYORUZ...

SAYILARIN EĞLENCELİ 
DÜNYASI HAPPY NEST’TE!

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!

Hayatın her anında akıldan yapmak zorunda kaldığımız toplama, çarpma gibi 
matematik işlemlerinin zevkli ve heyecanlı bir oyuna çevrilmiş halini keşfetmek 
ister misiniz? Öyleyse sizleri Matematik öğrenmenin, sayılarla dans etmenin en 
eğlenceli yolu, Mati matematik oyunlarını tanımak ve çocuklarınızla oynayarak 
deneyimlemek için Happy Nest’e davet ediyoruz. 
Mati ile matematiğin en keyifli hali olan Mati10 ve Matimino’yu gelin birlikte 
oynayalım, sayıların eğlenceli dünyasını birlikte keşfedelim.  

AKIL OYUNLARI 

THAT’S MY FUN
Oyun keyfini Happy Nest ’te yaşayın!

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. 
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.
Ücretsiz etkinliğe 3 yaş ve üstü tüm çocuklar 
davetlidir.

13 Ocak Pazar, 11:00-17:00 (+3 Yaş)
26 Ocak Cumartesi 11:00-17:00 (+3 Yaş)Etiler 19 Ocak Cumartesi, 11:00-17:00 (+3 Yaş) 

27 Ocak Pazar, 11:00-17:00 (+3 Yaş)Kalamış
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Happy Nest’in Gezgin Kuşlar’ı ile yaşadığımız 
şehrin tarihi mekanlarını ziyaret etmeye 
devam ediyoruz. Çocukların daha fazla 
araştırarak öğrenmelerine yardımcı olan 
gezilerimizde bu ay rotamız, eşsiz tarihi, dev 
ihtişamı ve muhteşem eserleri ile İstanbul’un 
en değerli yapılarından biri olan Ayasofya.
Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar 
ayakta kalmış en önemli anıtları arasında 
yer alan Ayasofya içerisinde elbette tarihi 
geçmişinin yanı sıra harika mimarisinden renkli 
mozaik ve çinilerine dek keşfedilecek çok şeyi 
barındırıyor. Gezgin miniklerimizi dünyanın 
8. harikası olarak kabul edilen Ayasofya’yı 
keşfe davet ediyoruz.

AYASOFYA MÜZESİGezgin Kuşlar

Dünya harikası Ayasofya’ya kanat çırpıyoruz

27 Ocak Pazar Etiler

AYASOFYA KİLİSE 
OLARAK 360 YILINDA 
BİZANS İMPARATORU 

TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ. 
DAHA SONRA 537 YILINDA 

YENİDEN İNŞA EDİLEREK, 1453 
YILINDA İSTANBUL’UN FETHİNDEN 

SONRA FATİH SULTAN MEHMET 
TARAFINDAN CAMİYE ÇEVRİLMİŞ. 

1935’TEN SONRA DA MÜZE 
OLARAK KULLANILMAYA 

BAŞLANMIŞ.

Gezgin Kuşlarımız bu kez Piyanist Şevki Karayel’in 
kendilerine özel olarak hazırladığı konserde; 
Mozart, Beethoven, Liszt ve Schubert gibi büyük 
bestecilerin muhteşem dünyasına girecekler. 
Dinlenecek bütün eserlerin hikâyelerinin de 
ünlü sanatçı Şevki Karayel tarafından anlatılacağı 
konserde çocuklar aynı zamanda bir sanatçının 
konsere hazırlanmak için nasıl çalıştığını, neler 
yaptığını da öğrenerek sahnede olmanın büyülü 
dünyasını çok yakından hissedecekler. 
Klasik müziğin en güzel örneklerinden bir seçki 
dinleyecekleri ve bir sanatçının sahne öncesi 
yaşadıklarını deneyimleyecekleri turumuzda tüm 
minik gezginleri birlikte hayal kurmaya davet 
ediyoruz.

KONSERGezgin Kuşlar

Çocuklarla klasik müziğin büyülü dünyasını keşfe çıkıyoruz!

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

BEBEK (6-12 AY)

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

MUTFAK

Anne ve bebek iletişiminde eğlenceli adımlar…

Mutfaktaki minik şefler…

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 keşfedecek.
 Şarkılarla sesleri ayırt etmeye başlıyor, ritim duygusuyla belirli bir hareketi 

tekrarlayarak yeni hareketler keşfediyor.
 Hayal gücünü harekete geçirecek hazine sandığı ile bebeklerin kendi 

kendine neler yapabileceğini keşfetmesi sağlanıyor.
 Atölyede kullanılacak oyuncaklarla hareket etmeye ve oyuna 

yönlendirilecek.
 Aynalarla mimiklerini keşfedecek.

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

Sağlıklı ve birbirinden leziz tatlar atölyemizde küçük 
şeflerimizin hünerli ellerinde hayat buluyor. Minik 
gurmelerimiz, özel olarak sağlanan organik meyve ve 
sebzelerle mutfaktaki yaratıcılıklarını kullanarak hem 
damak lezzetlerini geliştiriyor hem de yaşıtlarıyla 
eğlenceli vakit geçiriyor. 
Pizzadan krepe, pastadan salataya lezzet şöleninin 
yaratıcısı olacak minik şefleri mutfaklarına bekliyoruz.

Bu atölye çalışmamızda çocuklar; 
 Mutfak araçlarını tanır.
 Mutfak araçlarını kullanımlarını öğrenir.
 Yiyecek ve içeceklerin tadını ayırt eder.
 Yiyecek ve içecekleri kokusuna göre guruplar.
 Hazırlanan yemeği tanır.

Pazartesi günleri, 15:00 (6-12 ay)
Salı günleri 16:30 (6-12 ay)
Cuma günleri 15:00 (6-12 ay)Etiler Perşembe günleri 15:00 (6-12 ay)Kalamış

Pazartesi günleri, 13:00 (3-5 yaş)
Salı günleri 15:00 (3-5 yaş)
Çarşamba günleri 10:00 (24-36 ay) Anneli
Çarşamba günleri 13:00 (3-5 yaş)
Perşembe günleri 14:00 (3-5 yaş)
Cuma günleri 11:00 (24-36 ay) Anneli
Cumartesi günleri 11:00 (24-36 ay) Anneli
Cumartesi günleri 13:00 (3-5 yaş)
Pazar günleri 13:00 (3-5 yaş)

Etiler
Salı günleri 14:00 (3-5 yaş)
Salı günleri 16:00 (24-36 ay) Anneli
Çarşamba günleri 11:00 (24-36 ay) Annesiz
Çarşamba günleri 15:00 (3-5 yaş)
Perşembe günleri 14:00 (3-5 yaş)
Cuma günleri 11:00 (24-36 ay) Anneli
Cuma günleri 16:00 (3-5 yaş)
Cumartesi günleri 14:00 (3-5 yaş)
Pazar günleri 13:00 (3-5 yaş)

Kalamış
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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

EBRU

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

OYUN GURUBU

Su üzerindeki renkli sanatı keşfedin!

Neler yaptığımızı merak ediyor musunuz? 

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!

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.

Çarşamba günleri, 17:00 (6+ yaş) 
Cuma günleri, 18:00 (9-12 yaş)
Cumartesi günleri, 15:00 (6-9 yaş) 
Pazar günleri, 15:00 (5+ yaş) 

Etiler Salı günleri, 16:00 (4-6 yaş) 
Perşembe günleri, 17:00 (6-9 yaş)
Pazar günleri, 15:30 (5+ yaş) Kalamış

Pazartesi günleri 16:00 (+3 yaş) 90 dakika
Cuma günleri 16:00 (3+ yaş)Etiler Çarşamba günleri 13:00 (3-5 yaş)Kalamış
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KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

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

1) NEREDESİN KÜÇÜK TAVŞAN 
 İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI 
2) İLK KİTAPLARIM SERİSİ / JANE FOSTER 
 REDHOUSE KİDZ
3) 100 KANATÇIKLA ÖĞREN SERİSİ 
 MARTI YAYINEVİ 

1) BABY’S VERY FIRST PLAY BOOK
 BODY WORDS
 USBORNE PUBLISHING
2) HIPPO’S HICCUPS 
 CHILDS PLAY
3) PEEK A BOO WILD ANIMALS
 MAKE BELIEVE IDEAS

1) BİR ÇİZGİ
 MASALPEREST YAYINEVİ 
2) BİR ZÜRAFANIN DERTLERİ
 ÇINAR YAYINLARI 
3) NOA KİRPİ VE SARI 
 ABM YAYINEVİ 
4) ÜZÜNTÜ KAPINI ÇALDIĞINDA
 MARTI YAYINEVİ 
5) KOMİK HAYVAN İSİMLERİ BAKANLIĞI
 DOMİNGO YAYINEVİ 

1) FRANKLIN’S FLYING BOOKSHOP
 THAMES AND HUDSON
2) I’M HENRY FINCH
 WALKER BOOKS 
3) THE SMALLEST GIFT OF CHRISTMAS
 WALKER BOOKS 
4) ANTONIA
 THAMES AND HUDSON
5) PHONICS SERİSİ 
 USBORNE PUBLISHING 

1) LAF EBESİ / FİNALLER
 ABM YAYINEVİ 
2) PİPER’IN MACERALARI
 BEYAZ BALİNA YAYINLARI 
3) ENDİŞE AĞACI
 ALTIN KİTAPLAR 
4) BİTMEYEN GÜN
 TUDEM YAYINLARI 
5) ROSE 
 İLETİŞİM YAYINLARI  

1) START TO COOK
 USBORNE PUBLISHING 
2) THE BIG EARTH BOOK
 LONELY PLANET 
3) QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT TIME
 USBORNE PUBLISHING
4) MICHAEL ROSEN’S SAD BOOK
 WALKER BOOKS 
5) MAD FOR MATH SERİSİ
 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

AYIN TARİFİ

MALZEMELER
 1 adet olgun muz
 1/2 çay bardağı tahin
 4 yemek kaşığı ham kakao
 2 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI 
 Muz ve tahini karıştırıp 

rondodan geçirin.
 Rondodan geçen bu karışımı 

derin bir kaseye aktarıp içerisine 
bal ve kakaoyu ekleyin.

 Buzdolabında 1 saat bekletip 
servis yapın. Servis yaparken 
üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz.

 Afiyet olsun.

MUZLU TAHİNLİ, ŞİPŞAK PUDİNG
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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 ROMAN VE ÇOCUK KİTAPLARI YAZARI ROALD DAHL VE BİR  ÇOK YAZARIN 
KİTAPLARINI RESİMLEYEN ÜNLÜ İNGİLİZ KARİKATÜRİST VE İLLÜSTRATÖR KİMDİR?

OCAK AYINDA İNSTAGRAM HESABIMIZDA "HAPPY NEST BÜLTEN OCAK SORUSU"  
POSTUNUN ALTINA CEVABINIZIYAZIN VE SÜRPRİZ HEDİYE  ÇEKİLİŞİNE KATILIN...
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10:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

10:00 Fransızca Atölyesi (24-36 ay)

11:00 Temel Yaşam Becerileri
 (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 (6-12 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)

18:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 Erken Çocukluk Dönemi
 Oyun Grubu (1,5 - 3 yaş)

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

13:00 Around the World (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy Atölyesi
 (İngilizce) (18-24 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

15:15 Itsy Bitsy Atölyesi
 (İngilizce) (12-18 ay)

16:00 Oyun Grubu (3+ yaş)
16:30 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (+6 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

18:00 Ebru Atölyesi (9-12 yaş)

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

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

13:00 Kitap Okuma (+3 yaş) Ücretsiz

14:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

18:00 Kutu Oyunları (+7 yaş) Ücretsiz

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

11:00 İngilizce Oyun Atölyesi (18-24 ay)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

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

17:00 Efsaneler 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

11:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (18-24 ay)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:15 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (24-36 ay)

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

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

16:30 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (3-6 yaş)

17:00 Around the World (7-9 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

17:45 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (6+ yaş)

18:00 Artist’s Art (5-7 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)

15:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:30 Origami Atölyesi (7-9 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (7+ yaş)

17:30 Origami Atölyesi (10-12 yaş)

10:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Anneli

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

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4+ yaş)

14:00 Itsy Bitsy Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

17:00 Küçük Girişimciler (6-9 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6+ yaş)

18:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

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

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

13:00 Oyun Grubu (3-5 yaş)

14:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

17:00 Around the World (4-6 yaş)

18:00 Artist’s Art (6-9 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 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (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) Anneli

12:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4+ yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (4-6 yaş)

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

15:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

15:30 Ebru Atölyesi (5+ yaş)

16:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

17:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

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

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Around the World (3-5 yaş)

16:30 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

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

17:30 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

18:30 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)

12:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (18-24 ay)

13:00 Keşif Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

16:30 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (3-6 yaş)

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

17:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

17:45 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (6+ 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 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Anneli

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (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)


