
Merhaba, güneşli günlerin çoğaldığı, bahar dallarına konuk olan kuşların huzur 
veren seslerinin arttığı, kısaca baharı gerçek anlamda hissettiren nisan ayının 
güzelliklerini yaşadığımız bu günlerde etkinliklerimiz de bahar enerjisiyle dolu 
dolu geçecek. Çocuklara yönelik eğlenceli ve yaratıcı yeni atölyelerimizin yanı 
sıra ilginizi çekecek seminer temaları ve harika workshoplarla alanında uzman 
isimlerle keyifli sohbetler eşliğinde sizlerle bir arada olacağız... 
Çocukların neşesine ortak olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı Happy Nest Etiler / Kalamış’ta sürpriz showlarla kutluyoruz... 
KitapkurduAnne ile Kitap Etkinliklerinde; Ezo Sunal, minik konuklarımızla küçük 
motor becerileri ile el göz koordinasyonlarını geliştiren eğlenceli bir müzik aleti 
olan kastanyetlerini yapacaklar. “Pistaçyo” kitabının yazarı Özlem Dilber ‘Okuma 
ve Sanat Atölyesi’nde kitapkurdu miniklerimizle buluşuyor...
Profesyonel Koç Ayça Kutlu ile hayatımızın hangi noktalarında neleri değiştirmek 
istediğimizi değerlendirecek ve Co-Active Koçluk prensipleri doğrultusunda 
gerçekleştireceğimiz farklı imgeleme çalışmaları ile kişisel yaşam amacımızı 
keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz... 

Yaklaşan sınavlar öncesi kaygılar artıp iletişimler gerginleşebiliyor, çocukları ve 
ebeveynlerini zorlayan bu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve çocuklarımıza 
daha faydalı olmamız adına Ayça Aytaç ile sınav öncesi yapılması gerekenlerle ilgili 
interaktif bir atölyede bir araya geliyoruz… 
Betül Ulusoy süpervizörlüğündeki workshop’ta organik malzemelerle, şeker 
kullanmadan tatlılar yaparak çocuklarınıza gönül rahatlığı ile yedirebileceğiniz 
birbirinden lezzetli tarifleri paylaşacağız… 
Veee heyacanla beklediğimiz Türkiye’nin her yerinden doğal yaşam tutkunlarıyla 
bir araya geldiğimiz ‘Doğal Yaşam Festivali’ için geri sayım başladı. Bu yıl 
üçüncüsünü düzenlediğimiz ‘Doğal Yaşam Festivali’ 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde 
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek. Doğal ve 
organik pek çok ürün standının yanı sıra iki gün boyunca alanında uzman isimlerle 
seminerler, söyleşiler, her yaş grubu için hazırlanan atölyeler, özel performanslar 
ve eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivali kaçırmamak için 
ajandanıza şimdiden not almayı unutmayın! 
Mutluluk dolu, sağlıklı, bol kitaplı, bahar tadında keyifli bir ay dileklerimizle…
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun...

BÜLTENJOURNAL
“Bugünün 

küçükleri 
yarının 

büyükleridir”
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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.

Mayıs’19Nisan’19
04 Doğal Yaşam Festivali
 İstanbul Bilgi Üniversitesi
 Santral İstanbul Kampüsü
05 Doğal Yaşam Festivali
 İstanbul Bilgi Üniversitesi
 Santral İstanbul Kampüsü
15 Doç. Dr. Azmi Varan
 Anne – Babalığın Farkında Olmadığımız Yanları 

Etiler
16 Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna  
 Florür Konusundaki Gerçekler... Etiler

21 Ayça Aytaç
 Anne Baba Beni Duyuyor Musun? Etiler
22 Caroline de Biolley, Sarah Steinborn Gökler ve 

Nilüfer Devecigil  
 Ergo Terapist, Fizyoterapist ve Oyun Terapisti 

Gözüyle Duyu Bütünleme Etiler
29 Nilüfer Devecigil  
 Setting Healthy Boundaries For Your Kids - 

Çocuklarımızı Sağlıklı Sınır Koymak... Etiler

15 Prof. Dr. Murat Aksoy
 Sağlıklı ve Daha Uzun Yaşam İçin Öneriler…  

Etiler
16 Ayça Aytaç
 Sınava Doğru Çocuğum ve Ben... Etiler
17 Esra Ertuğrul
 Yaşamın Temeli: Emzirme Etiler
18 Dr. Bahar Eriş
 Üstün Potansiyelli Çocuklar: Efsaneler ve 

Gerçekler… Etiler
 29 Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna 
 Florür Konusundaki Gerçekler... Kalamış

6 NİSAN CUMARTESİ  Ezo Sunal / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
  Playmais Etkinliği Etiler
13 NİSAN CUMARTESİ  Özlem Dilber / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
  Munitoys Ahşap Akıl Oyunları (+5 yaş) Kalamış
  Playmais Etkinliği Kalamış
  Taş Yapımı Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
16 NİSAN SALI  Burak Göral / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
  Ayça Aytaç / Sınava Doğru Çocuğum ve Ben – Workshop Etiler
18 NİSAN PERŞEMBE  Babywearing Buluşması Etiler
19 NİSAN CUMA  Betül Ulusoy / Happy Cafe’de Organik Tatlılar – Workshop Etiler

20 NİSAN CUMARTESİ  Munitoys Ahşap Akıl Oyunları (+5 yaş) Etiler
  Hasan Kızıl / Hayat Tamircisi’nin Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
  Dila Er & Mustafa Yaşar / Yaratıcı Çocuk Atölyesi (7-12 yaş) Etiler
21 NİSAN PAZAR  Playmais Etkinliği Etiler
23 NİSAN SALI  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Partisi Etiler- Kalamış
24 NİSAN ÇARŞAMBA  Ayça Kutlu / Anneler için Yaşam Amacını Bulma Atölyesi Etiler
25 NİSAN PERŞEMBE  Anıl Altaş Brug / Bir Bebeğin Nefesi Annesi– Workshop Etiler
27 NİSAN CUMARTESİ  Anıl Altaş Brug / Bir Nefes Masalı – Workshop (5-10 Yaş, Ebeveynli) Etiler
28 NİSAN PAZAR  Playmais Etkinliği Kalamış
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17
ESRA ERTUĞRUL
Emzirme…

18
DR. BAHAR ERİŞ
Üstün Potansiyelli 
Çocuklar: Efsaneler ve 
Gerçekler…

15
PROF.DR. MURAT AKSOY
Sağlıklı ve Daha Uzun 
Yaşam İçin Öneriler…

16
AYÇA AYTAÇ
Sınava Doğru Çocuğum 
ve Ben..

21
AYÇA AYTAÇ
Anne Baba Beni 
Duyuyor Musun?

04
DOĞAL YAŞAM 
FESTİVALİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Santral İstanbul Kampüsü

05
DOĞAL YAŞAM 
FESTİVALİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Santral İstanbul Kampüsü

23
23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI PARTİSİ29

PEDODONTIST UZM. DR.
C.CEREN SOYTUNA
Florür Konusundaki 
Gerçekler...

15
DOÇ.DR. AZMİ VARAN
Anne – Babalığın 
Farkında Olmadığımız 
Yanları29

NİLÜFER DEVECİGİL
Setting Healthy 
Boundaries For Your 
Kids

16
PEDODONTIST UZM. DR.
C.CEREN SOYTUNA
Florür Konusundaki 
Gerçekler...
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SEMİNER Yaşamın temeli: Emzirme… 
Hamile eğitmeni ve 
emzirme danışmanı 
Esra Ertuğrul ‘Emzirme’ 
başlıklı semineriyle 
17 Nisan Çarşamba 
günü Happy Nest 
Etiler’de konuğumuz 
oluyor. Hamile ve 
yeni doğum yapan annelerin 
bebekleri ile katılabileceği bu 
toplantıda; emziren annenin 
beslenmesinden anne sütünü 
arttırmak için neler yapılması 
gerektiğine dair pek çok konu 
hakkında önemli ipuçları 
paylaşılacak.

SEMINERIMIZIN IÇERIĞI:
 Anne sütünün oluşumu ve 

üstünlükleri.

 Anne sütüne nasıl 
başlamalıyım?

 Anne sütünün gelişimi
 Sütüm bebeğe yetiyor 

mu?
 Memeye yerleştirme ve 

emzirme pozisyonları.
 Emzirme sorunları.

 Anne sütünü arttırmak için 
yapılabilecekler.

 Emziren annenin beslenmesi.
 Emzirme ve baba.
 Prematüre ve düşük ağırlıklı 

bebeklerde emzirme.
 Çalışan annenin emzirmesi 

ve işe adaptasyonu.
 Biberon ve emzik.
 Emzirme döneminde 

kullanabileceğiniz yardımcı 
malzemeler.

17 Nisan Çarşamba, 11:00-13:00Etiler

   SEMİNER Üstün potansiyelli çocuklar: Efsaneler ve gerçekler
Eğitimci-Yazar Dr. Bahar Eriş 
“Üstün Potansiyelli Çocuklar: 
Efsaneler ve Gerçekler” konulu 
seminer ile 18 Nisan 2019 
tarihinde Happy Nest Etiler’de 
ebeveynlerle buluşuyor.

 Üstün zekâ ve yetenek nedir, 
ne değildir?

 Üstün yetenekle birlikte gelen 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
farklılıklar nelerdir? 

 Aileler nasıl bir yaklaşım 
izleyebilir?
Yukarıdaki ve benzeri soruların 
cevaplarını bulacağınız Dr. 
Bahar Eriş’in konuşmacı olarak 
katılacağı seminerde, çocukların 
potansiyelinin açığa çıkarılmasında 
ailelerin neler yapması gerektiğine 
dair önemli bilgiler paylaşılacak.

18 Nisan Perşembe, 11:00-13:00 Etiler
DR. BAHAR ERIŞ
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SEMİNER BU DİŞLERİ FLOUR’LASAK DA MI SAKLASAK FLOUR’LAMASAK DA MI SAKLASAK?

Son 3-4 yıldır kafaları karıştıran florür konusundaki 
gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? Happy Nest’te 
bu ay Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna ile 
gerçekleştireceğimiz seminerde “florür”ü mercek 
altına alacağız.
Sağlık Bakanlığı’ndan evlere gelen flour formları, aileleri 
zorlayıcı hale gelmiş durumda. İnternette yazan her 
bilginin doğru olmayışı, anne babaların neye inanacağı 
konusunda kafalarını karıştırıyor. Diş macunları neden 
florürlü hazırlanıyor? Suların florürlenmesinin nedeni 
neydi? Avrupa ülkeleri neden suları florürlemekten 
vazgeçti? Florür konusunda yapılan bilimsel klinik ve 
labaratuvar çalışmalarının sonuçları bize diş çürüğü 
oluşumunu önleme konusunda ışık tutmakta. Peki 
zararları neler? Tüm bu kafa karışıklığına neden olan 
soruları cevaplarken, ebeveynlerin çocuklarında 
oluşabilecek ani diş rahatsızlıklarında neler 
yapabileceklerini, diş çürüğü oluşumundan korunmanın 
yollarını, süt dişlerinin gerçekten önemli olup olmadığı 
gibi konuları da seminerimizde ele alacağız.

16 Mayıs Perşembe, 11:00-13:00Etiler 29 Nisan Pazartesi, 11:00-13:00Kalamış

P E D O D O N TİS T U Z M.  D R.

C .  C E R E N S O Y T U N A
Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna 1981 Zonguldak’ta doğdu. 
İlk ve orta öğrenimi TED Koleji, lise eğitimini ise Zonguldak Fen 
Lisesi’nde tamamladı.
2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Denthouse Ağız Diş 
Sağlığı Kliniği’nin kurucu ortağı olarak, 2007-2017 yılları arasında 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Ağız Diş Sağlığı 
Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını da 
Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıllar içerisinde farklı 
hastane ve kliniklerde Çocuk Diş Hekimi Uzmanı olarak görev aldı.
2016 yılından beri Altunizade Acıbadem ve Fulya Acıbadem 
Hastanelerinde Pedodontist (Çocuk ağız diş sağlığı doktoru) 
olarak çalışmaktadır. Ulusal ve Uluslararası birçok kongreye 
katılarak sunumlar yapmıştır. Türk Diş Hekimliği Birliği, Türk 
Pedodonti Derneği, European Academy of Pediatric Dentistry, 
International Academy of Pediatric Dentistry, İstanbul 
Dolmabahçe Rotary Kulübü üyesidir. İyi derecede İngilizce 
bilmektedir. Bir kız çocuğu annesidir.

SEMİNER ANNE-BABALIĞIN FARKINDA OLMADIĞIMIZ YANLARI

Doç. Dr. Azmi Varan “Anne – Babalığın Farkında 
Olmadığımız Yanları” başlıklı semineriyle 15 
Mayıs Çarşamba günü Happy Nest Etiler’de 
konuğumuz oluyor.
Doç. Dr. Azmi Varan’ın sunumuyla iki 
bölüm halinde gerçekleşecek seminerin ilk 
bölümünde içimizdeki farklı yanları tanıyacak 
ve bu farklı yanların günlük yaşamda nasıl 
ortaya çıktığını ve nasıl davrandığını göreceğiz. 
Seminerin ikinci bölümünde ise, çocukluğa 
dönecek ve yaşamın çocuklukta nasıl 
şekillendiğini, Eric Berne’nin ifadesiyle, “prens” 
veya “prenses” olarak doğan çocukların nasıl 
“kurbağalara” dönüştüklerini inceleyeceğiz.
Transaksiyonel Analiz tanışacağımız, 
çocukluğun bugünkü hayatımızdaki etkilerini 
görüp yaşama farklı bir açıdan bakmamızı 
yardımcı olacak bilgilerin paylaşılacağı seminer 
için kayıt yaptırmayı unutmayın!

15 Mayıs Çarşamba 11:00-13:00Etiler

D O Ç. D R.

A Z Mİ
V A R A N 

Psikoloji Lisans eğitimini 
İngiltere’de, University of 
Hull’da yaptıktan sonra, 

Hacettepe Üniversitesi’nde 
Klinik Psikoloji 

dalında Master ve 
Doktora eğitimini 
tamamladı. Ege 

Üniversitesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı’nda ve yarı-
zamanlı olarak 

Maryland Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak 

çalıştı. Akademisyenliğin yanı 
sıra uzun yıllar psikoterapistlik 
yaptı. Halen Koç Üniversitesi 
İşletme Enstitüsü’nde yarı-

zamanlı öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta olan Azmi 
Varan, şirket eğitimlerinin 

yanı sıra yöneticilere yaşam 
danışmanlığı yapmaktadır.
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Adından bile neşelendiğimiz nisan ayı geldi 
geliyor derken, 23 Nisan kapımıza dayandı. 
Her yıl çoluk çocuk gülümsememize 
neden olan o şahane gün. Hep şiirle 
kutlamayı seviyoruz. Bu nisanı, geçtiğimiz 
ocak ayında 117. yaşını kutladığımız, 
“Türkçe’nin büyük şairi” Nâzım Hikmet’in 
bir şiiriyle kucaklayalım. Dünyaca ünlü 
şairimizin dizeleri yüreğimizde yankılansın, 
zihinlerimize açıklık versin bütün ay...

“Dünyayı verelim çocuklara
 hiç değilse bir günlüğüne 
allı pullu bir balon gibi verelim 
 oynasınlar 
oynasınlar türküler söyliyerek 
 yıldızların arasında 
dünyayı çocuklara verelim 
kocaman bir elma gibi verelim 
 sıcacık bir ekmek somunu gibi 
hiç değilse bir günlüğüne 
 doysunlar 
bir günlük de olsa öğrensin dünya 
 arkadaşlığı
……”

Gençleri, çocuklarımızı usta 
şairlerimizin şiirleriyle buluşturmak için, 
İshak Reyna’nın derlediği Gece Uçuşları 
(Günışığı Kitaplığı), günümüzden 
geçmişe 53 şairden seçme şiirler içeren 
bir hazine sandığı. Genç şair Gonca 
Özmen’den başlayıp geçmişin hoş 
sedası Yahya Kemal’e uzanan bir seçki. 
Şiir hepimize lazım.

Günışığı Kitaplığı’nın 2 Mart günü 
geniş bir öğretmen ve eğitimci 
katılımıyla gerçekleştirdiği 12. 
Eğitimde Edebiyat Semineri’nde 
Ayşe Özlem’le söyleştik. İki yıl üst 
üste öğrencileri Zeynep Cemali 
Öykü Yarışması’nda dereceye giren 
bu Türkçe öğretmenimiz, Bayrampaşa’da 
bir devlet okulunda çalışıyor. Başarısının 
sırrını sorduğumuzda kendi edebiyat 
tutkusunu öğrencilerine nasıl aşıladığını 
anlattı bize. Aradığımız sihirli formül, kendi 
heyecanımızı, tutkumuzu çocuklarımıza 
geçirebilmemizde saklıymış, daha iyi 
anlatılamazdı. 

Yalnızca öğretmenler için değil, hepimiz 
için geçerli, neredeyse doğal bir çözüm 
yolu bu. Çocukların dünyasında kitap 
okumanın da, ondan keyif almanın 
da, düşünceleri yazarak ifade etmenin 
ve hatta kurgusal bir metin, bir öykü 

yazmanın da sırrı, yetişkinlerden kaynaklı 
bir etkileşimler zincirinin ucunda duruyor. 
Alışkanlıklarımız, düşünme biçimlerimiz 
etrafımızdaki –bizi gözleyen, örnekleyen– 
gençleri, çocukları etkiliyor. Yani 
“okumuyor” denen çocukların genellikle, 
okumaya zaman ayırmayan, ayıramayan 
aile üyeleri var demektir. Keşke, hepimiz 
dergi, çizgi roman da olsa, illa ki okusak.

Daha önce de yazmıştık, son başvuru 
tarihi (22 Mayıs) yaklaşan Zeynep Cemali 
Öykü Yarışması’nın bu yılki teması “yalan” 
olarak belirlendi. Temaya kılavuzluk 
eden cümle, sevgili Zeynep Cemali’nin 
Ankaralı adlı romanından: “Güneş 
ışınlarıyla uyandığımda, o akşam olanları 
anımsamaya çalıştım.” Çevremizdeki 6, 
7 ve 8. sınıf öğrencilerini öykü yazmaya 
yüreklendirmeyi unutmayalım. Yarışmayla 
ilgili her tür bilgiye Günışığı Kitaplığı’nın 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Yalan deyince genç öykücülerin aklına 

bakalım ne tür yalanlar gelecek: Beyaz 
yalanlar, palavra kıvamındakiler, 
katmerliler, kuyruklular... Brigitte 
Labbé’nin ünlü “Çıtır Çıtır Felsefe” 
dizisinin (çev. Azade Aslan, Günışığı 
Kitaplığı) kitaplarından biri tam da bu 
konuda düşünmeyi kolaylıyor: Gerçekten 
ve Yalancıktan. Dedeniz size her yıl aynı 
hediyeyi almaya başladığında ya da 
kankanız hevesle çizdiği kötü bir resmi 
beğenmenizi beklediğinde... dosdoğru 
gerçeği mi söyleyeceksiniz, dedenizi/
kankanızı üzmemek için gerçekten az da 
olsa sapacak mısınız? Dozu, biçimi farklı 
farklı beyaz yalanlar belki. Çocuklarla da, 
yetişkinlerle de tartışılacak önemde... 

Masalları da yalan diye değerlendirenler 
vardır, ama adı üstünde masaldır onlar. 
Bin bir çeşit hayal ürünüyle biçimlenmiş 

fantastik hikâyelerdir. Bazen fazlaca sert, 
bazen fazladan da fazla akıldışı olaylarla 
ilerler. Çocuk kitaplarının çoğu böyledir 
aslında, fantastik kurgulardır. Gerçek 
hayatta olamayacak nice güzellik, şıp 
diye çıkıverir okurun karşısına, sevindirir, 
mutlu eder bizi. İşte, Gökçe Ateş Aytuğ’un 
resimli öyküsü Plan Paytak (res. Ceylan 
Aran, Çınar Yayınları) bunlardan biri. Bir 
hayvanat bahçesinin bakıcı lojmanında 
geçen bir öykü. Baba ve anne, kafeslerde 
yaşamaya mahkûm edilmiş hayvanların 
bakıcısı. Öyküyü anlatan çocuklarıysa, bu 
hayvanlar için en doğru çözümü bulmuş 
ve uygulamaya koymuş. Kimsenin ruhu 
duymadan hayvancıklar sırasıyla... Öyküyü 

ele vermeyelim burda, en iyisi 
çocuklarla birlikte okumak. Onlar 
daha kitap bitmeden ne yorumlar 
yapacak, ne çözümler önerecekler 
kim bilir.

Madem nisan ayını selamlamak 
için yazıyoruz, taze taze raflara 
çıkan “neşeli” bir kitabı da 
hemen analım burada. Ege’nin 
güneşini kitaplarına taşıyan Ahmet 
Büke’nin renkli resimli Zeyno 
Kitapları’na bambaşka bir öykü 
eklendi: Neşeli Günler (Günışığı 
Kitaplığı). Sanatçı Sedat Girgin’in 
desenleriyle canlanan öyküde 
Zeyno’nun ailesi işsiz kalıyor ve bir 

arkadaşlarının kıyı kasabasındaki evinde 
yaşamaya başlıyorlar. Hüzünlü gibi görünse 
de, dayanışmanın, arkadaşlığın neşesini 
yansıtıyor öykü baştan sona, okurun içini 
açıyor. Ege’nin mavisinde, güneşinde bir 
de şahane arkadaşa rastlarsanız, daha ne 
olsun, ne şehir değiştirme, ne taşınma, ne 
de kemer sıkma zorlu gelmez bir çocuğa...

Nâzım Hikmet’in dediği gibi, çocuklara 
bırakalım bu dünyayı, onlar Zeyno ve Neşe 
gibi el ele hayallere koşarken, dünya daha 
iyi bir yer olarak dönmeye başlayacak, 
orası kesin.

23 NİSAN NEŞESİ 
YAĞSIN ÜLKEMİZE!MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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P R O F .  D R.  M U R A T A K S O Y
Dr. Murat Aksoy 11.09.1970’te İstanbul’da doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini sırası ile Şişli Terakki Lisesi Levent 
İlköğretim Okulu’nda ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 
tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden 1994’te mezun olarak tıp doktoru 
unvanı aldı. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini İÜ 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1999’ta tamamladı. 
İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı’nda 2000 yılında uzman doktor olarak çalışmaya 
başladı. 2004-2005 arasında damar cerrahisi 
konusunda bilgi ve becerisini arttırmak amacı ile bir yıl 
boyunca Henri Mondor Hastanesi Damar ve Endokrin 
Cerrahisi Servisi’nde, Fransa’da çalıştı. Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından düzenlenen sınavda başarılı 
olarak 2006’da doçent unvanı aldı. Avrupa Uzman 
Doktorlar Birliği Damar Cerrahisi Seksiyonu (UEMS-
Vasc) tarafından düzenlenen Board Sınavı’nda başarılı 
oldu ve yeterlilik belgesi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi 
kadrosuna 2013 yılında geçti ve aynı yıl Genel Cerrahi 
Profesörü oldu. 
Dr. Murat Aksoy yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet 
gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev 

yapmıştır. Fleboloji Derneği’nde Yönetim Kurulu 
Üyeliği,  Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevini 
yapmıştır. European Association of Vascular 
Surgeons in Training Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel 
Sekreterliği, European Vascular Surgeons in Training 
Genel Sekreterliği, European Society for Vascular 
Surgery Yönetim Kurulu Üyeliği ve International 
Society for Vascular Surgery Doğu Avrupa Temsilcisi ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
Damar cerrahisi konusunda yurtdışında ve yurtiçinde 
basılmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre 
sunumları bulunmaktadır. Güncel damar cerrahisi 
uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak amacı 
ile düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurslarında 
eğitmen olarak görev almaktadır. Bunların yanı sıra 
halk sağlığı konusunda yayınlar yapmakta olup 2016’da 
basılan Doktorum Yanımda-Zamane Hastalıkları 
kitabının yazarıdır. Literatür Aktüel dergisinde aylık 
yazılarına devam etmektedir.
Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı 
olarak da yer almaktadır. Kanal D’de 2013-14 yıllarında 
yayınlanmakta olan “Doktorum” programında Ceyda 

Düvenci ile beraber sunuculuk yapmıştır. Kanal 24’te 
“Dr. Murat’la Bir Dakika” adlı kısa sağlık videoları 
iki sezondur yayınlanmaktadır. TV360 Kanalı’nda 
“Doktorum Yanımda” programını yapmıştır. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde BRT kanalında sağlık 
programları yapmıştır. Halen NTV’de Adım Adım 
Sağlık isimli programın editörlüğünü ve sunuculuğunu 
yapmaktadır.
Sağlık konusunda bilgilendirme çalışmaları dijital 
ortamda websitesi ve Youtube kanalı üzerinden de 
devam etmektedir.
Ana hobisi müziktir. Doktorlardan oluşan Kord Vokal 
adlı grup 7 yıldır devam etmektedir ve Dr. Murat AKSOY 
grubun solistliğini yapmaktadır.
Halen Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde Kalp-Damar Cerrahisi 
bölümünde ve Maçka Emar Polikliniği’nde 
çalışmaktadır.
Dr. Murat Aksoy, İlay Aksoy (49y) ile evli ve iki çocuk 
babasıdır (Melisa (16y) ve Tibet (12y)). Çok iyi derecede 
İngilizce, iyi derecede Fransızca ve orta derecede 
Almanca konuşmakta ve yazmaktadır.

SEMİNER SAĞLIKLI VE DAHA UZUN YAŞAM ÖNERİLERİ…

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzman olan Prof. 
Dr. Murat Aksoy, sağlıklı bir şekilde yaş almanın püf 
noktalarını anlatacağı harika bir seminerle Happy 
Nest’te sizlerle buluşuyor. 
Daha uzun ve sağlıklı yaşamak ister misiniz? 
Aslında her birimizin hayalidir sağlıkla yaşanan 
uzun bir ömür. Dikkat edildiğinde ve vücudumuzu 
yönetebildiğimizde bu hayal gerçek olabilir mi? 
Bunun için nelere, nasıl dikkat etmeliyiz? 

“100 Yıllık Yaşam için 50 Öneri” kitabında, 
insanoğlu için bir hayal olan 100 yaşını görmenin 
artık bir hayal olmadığını aktaran Prof. Dr. Murat 
Aksoy, bu toplantımızda sağlıklı yaşam için 
önerileri paylaşacak.
15 Nisan Pazartesi günü günü 11:00-13:00 saatleri 
arasında Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek 
seminerde daha uzun ve sağlıklı yaşamak için hangi 

önlemleri almamız gerektiğini beraber öğreneceğiz.

15 Nisan Pazartesi, 11:00-13:00Etiler

23 Nisan Salı, 15:30-17:30Etiler 23 Nisan Salı, 12:30-14:30Kalamış

23 NİSAN PARTİSİ SÜRPRİZ SHOWLARLA
23 NİSAN COŞKUSU…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
Happy Nest’te harika bir parti ile kutlayacağız.
Gelin, 23 Nisan Salı günü büyük bir coşkuyla, 
sürpriz showlarla gerçekleşecek partimizde 
keyifli dakikalar yaşayalım…
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

‘ÇOCUKLA SİNEMA’ KİTABININ LANSMANINA DAVETLİSİNİZ!

Film eleştirmeni/gazeteci/yazar ve senarist Burak 
Göral’ın kaleme aldığı “Çocukla Sinema” kitabının 
lansmanı 16 Nisan Salı günü Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek. 
Doğan Kitap’tan çıkan “Çocukla Sinema” 3-12 yaş 
arasındaki çocukların duygusal gelişimine uygun 
olan filmleri tavsiye eden bir rehber. Göral kendi 
oğluyla yaşadığı film izleme tecrübelerinden 
yola çıkarak hazırladığı bu kitapta çocukların 
gelişimlerini ve hayal dünyalarını güçlendirecek 
filmlere yer veriyor. 
Yıldız Savaşları’ndan Harry Potter’a Aslan Kral’dan 
Oyuncak Hikâyesi’ne, Buz Devri’nden Madagaskar’a, 
Neşeli Günler’den Batı Yakasının Hikâyesi’ne pek 
çok ülkeden eski-yeni onlarca film öneriyor.
Kitapta ayrıca çocukların izlediği filmlerle ilgili 
düşüncelerini, filmdeki hangi karakteri neden 
sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini ve filmden 
ne öğrendiklerini yazmaları için bir etkinlik sayfası 
da bulunuyor. 

Y A Z A R H A K K I N D A
Burak Göral, 1994’ten beri çeşitli yayın ve kuruluşlarda çalışmış 

film eleştirmeni/gazeteci/yazar ve senaristtir. Profesyonel 
olarak senaryo danışmanlığı yaparken senaryo yazımı ve 
film analizi dersleri de vermektedir. Göral, 2015’ten beri 

festivallerde ebeveynlere çocuk ve sinema ilişkisi üzerine 
eğitimler veriyor, çocuklarla film izleme etkinlikleri yapıyor. 
Dostlarım Al Pacino ve Sadri Alışık (2002), Hollywood (2003), 
Neden Bazı Filmler Daha İyi? (2008) adlı kitapları yayımlanan 

Göral’ın çekilmiş üç sinema filmi senaryosu bulunuyor.

ÇOCUKLA SİNEMA

YAZAR Burak Göral
YAYINEVI Doğan Kitap

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

EZO SUNAL İLE KASTANYET YAPMAYA HAZIR MISINIZ?

Ezo Sunal, müzik ve eğlence 
dolu bir atölye ile  Happy 
Nest’te konuğumuz oluyor… 
6 Nisan Cumartesi günü saat 
15:30’da Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek etkinlikte Ezo 
Sunal çocuklarla beraber 
eğlenceli bir müzik aleti 
olan kastanyetleri ceviz 
kabuğundan yapacaklar.
Çocukların el-göz 
koordinasyon ve küçük 
motor becerilerini geliştiren 
kastanyetlerin yapımını 
tamamladıktan sonra 
miniklerimizle birlikte 
enstrümanımızı çalarak 
oyunlar oynayacağımız 
eğlenceli etkinliğimiz için 
yerinizi ayırtmayı unutmayın!

6 Nisan Cumartesi, 15:30Etiler

KES YAPIŞTIR KENDİN YAP

YAZAR Ezo Sunal&Ömer Öztüyen
RESIMLEYEN Eda Erdoğmuş
YAYINEVI ABM

EZO SUNAL ÖMER ÖZTÜYEN

16 Nisan Salı, 11:00-13:00Etiler

BURAK GÖRAL
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Oğlum için ülkenin en iyi üniversitelerinden 
birinin tanıtım gününe gittiğimizde, dereceye 
girmiş bir kaç öğrenciden farklı ortamlarda 
benzer bir soru geldi. “Biz çok yüksek puanlarla 
burslu olarak buraya gireceğiz ancak bize göre 
puanı ve sıralaması çok daha düşük öğrenciler 
var. Nasıl olacak? Bu kadar farklı seviyede 
öğrencilerin olduğu bir ortamda, nasıl ders 
işlenecek? Yanlış anlamayın da seviyeler aynı 
olmayınca herkesin seviyesine uygun eğitim 
nasıl veriliyor?” Rektörün ve hocaların verdiği 
yanıt ise çok kıymetliydi; aynen şöyle dediler 
“Bu sadece bir sınav ve bireyin gerçekte ne 
olduğunu göstermesi için yeterli bir gösterge 
değil. Ayrıca hayatta, derslerden, notlardan 
başka şeyler de var; hayatta başarılı olmak 
için gereken farklı yetkinlikler var. Notlarınızın 
iyi olması, sizin gelecekte başarılı olacağınızı 
garanti etmez. Eminim ki buraya gelecek 
her öğrencinin güçlü olduğu farklı yönler 
vardır ve sizlerin de onlardan örnek alıp 
kendinizde geliştirmeniz gereken konular 
mutlaka olacaktır…” Nitekim, işim gereği 
İnsan Kaynakları yöneticileri ile yaptığım 
görüşmelerde de hep benzer bir geri bildirim 
alıyorum; “Özgeçmişler şahane ancak gençler iş 
hayatının gerektirdiği yetkinliklerden çok uzak; 
sıklıkla sıkıntı yaşıyoruz…” 

Dünya değişiyor ve değişen dünya ile birlikte 
bireylerden beklentiler de farklılaşıyor. Burada 
da, hepimizin beklentisi olan hayat başarısı için 
gereken yetkinlikler ön plana çıkıyor. Oysa ki, 

daha küçücük yaşlardan itibaren, çocuklarımızı, 
geleceklerini belirlediğini düşündüğümüz 
sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız 
okullarında çok başarılı olsunlar, sınavlarda 
yüksek not alsınlar, en iyi üniversitelere girsinler 
istiyoruz. Bunun için, imkanlarımız neye el 
verirse yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede, en 
güzel işlere, en mutlu ve konforlu hayata 
kavuşacaklarını varsayıyoruz. Peki bu yeterli 
mi? Çocuklarımızın gerçek hayatta ihtiyaç 
duyacakları yetkinlikleri geliştirmeleri için nasıl 
destek veriyoruz?

Richard Lerner, “Ergenlik Hakkında Her Şey” 
adlı kitabında, günlük hayat becerilerinden 
bahseder.  4H olarak adlandırılan bu becerilere, 
çocuklarınızın ne kadar sahip olduğunu ya da 
nasıl sahip olması gerektiğini düşündünüz mü?

Neler mi bu bahsettiğim beceriler? Richard 
Lerner’a göre örneklemek gerekirse…

Heart (Kalp-İlgi gösteren, bağlantı kuran)
Kapıya ve telefona nasıl cevap vereceğini
Hastalanan ya da zor günler geçiren arkadaşına 
nasıl destek vereceğini
Sosyal ortamlarda kendini nasıl tanıştıracağını
Bir görüşme sonrası nasıl teşekkür notu 
göndereceğini biliyor mu?

Hands (Eller-Veren, çalışan)
İçinde bulunduğu ortama nasıl katkı 
sağlayacağını
Ortamına uygun giyinip yerine göre 
davranmayı

İş, vb. başvuru yapmayı
Banka hesabı açmayı biliyor mu?

Head (Kafa-Yöneten, düşünen)
Restorana rezervasyon yaptırmayı
Harita, vb. kullanarak yön bulmayı
Uzun vadeli görevleri sürdürmeyi
Ufak tefek kazalar karşısında, sigorta attığında, 
acil durumlarda yapabilecekleri ile durumun 
üstesinden gelmeyi biliyor mu?

Health (Sağlık-Yaşayan, var olan)
Sağlıklı beslenmeyi
Eşyalarına sahip çıkmayı
Hastalandığında ilaçlarını nasıl kullanması 
gerektiğini
Temiz olmayı biliyor mu?

Çocuklarımızın yaşlarına göre sahip oldukları 
beceriler farklı olacaktır mutlaka. Diğer yandan, 
günlük hayatta baş etmeleri gereken bu ve 
benzeri beceriler onların hayatla mücadelesine 
sonsuz destek olacaktır kuşkusuz…Bu nedenle, 
çocuklarımızın sadece akademik başarılarına 
odaklanmayıp, hayatta güçlü durmalarına ve 
ilerlemelerine yardımcı olacak bu becerileri 
de kazanmaları doğrultusunda, anne ve 
babalar olarak nasıl destek verebileceğimizi de 
düşünmek ve uygulamaya geçirmek lazım. İşte 
o zaman evlatlarımızın  özgüvenli ve ayakları 
yere sağlam basan bireyler olarak, hayat 
sınavlarından başarıyla geçme yolundaki en 
büyük katkılardan birini sağlamış olacağız. Hele 
de uzmanların gelecekte mesleklerin etkisini 
yitirip yetkinliklerin ön planda olacağına dair 
öngörülerini düşünürsek… 

Belki de başarı tanımınızı yeniden gözden 
geçirmekte fayda olabilir… Peki, siz 
çocuğunuzun hayatta başarılı olması adına, 
yetkinliklerini geliştirmesi için neler yapıyor, ona 
nasıl destek veriyorsunuz? 

Mutlu günler dileklerimle…

HAYAT BAŞARISI 
YOLUNDA NOTLAR 
BAHANE, YETKİNLİKLER 
ŞAHANE

Ayça Aytaç

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

SEN DE KENDİ GÖKKUŞAĞINI OLUŞTUR! 

Çınar Yayınları’ndan çıkan “Pistaçyo” kitabının yazarı Özlem 
Dilber 13 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da Happy Nest 
Etiler’de Okuma ve Sanat Atölyesi’nde minik okurlarla buluşuyor.  
Yazar Özlem Dilber, bu eğlenceli etkinlikte minik okurlarını 
Pistaçyo ile tanıştırıyor ardından çocukların kendi gökkuşaklarını 
yaratmalarına aracı oluyor. Tıpkı kendine inanan ve kim ne derse 
desin yolundan şaşmayan Pistaçyo'nun yaptığı gibi... 
Kitap kahramanı Pistaçyo ile tanışıp kendi gökkuşağını yapmak 
isteyen tüm kitapkurdu miniklerimiz davetlidir...

PİSTAÇYO

YAZAR Özlem Dilber
RESIMLEYEN Elif Deneç
YAYINEVI Çınar Yayınları

13 Nisan Cumartesi, 16:00Etiler ÖZLEM DILBER
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HAYAT TAMİRCİSİ'NİN 
ATÖLYESİ 

HAYAT TAMİRCİSİ, HAPPY NEST’TE ENGELLERİ YOK EDİYOR...

Mardin’in Derik ilçesinde engelli 
hayvanlara yaptığı protezlerle 
“Uluslararası İyilik Ödülü” alan 
ve “hayat tamircisi” olarak 
tanıdığımız Hasan Kızıl, 20 
Nisan Cumartesi günü saat 
13:00’deHappy Nest Etiler’de 
engelli hayvan dostlarımızı hayata 
bağlayan harika bir etkinlikte 
çocuklarla bir araya geliyor. 
Hayvan sevgisinin yaratıcılık 
ve üretimle birleştiği bu 

etkinliğimize katılan + 5 yaş 
grubu çocuklarımız getirdikleri 
araba, kamyon gibi tekerlekli 
eski ve kırık oyuncaklardan 
yürüteçler yaparak engelli hayvan 
dostlarımıza umut olacaklar. 
Hasan Kızıl ile gerçekleşecek bu 
çok anlamlı projeye, getirdiğiniz 
oyuncaklarla engelli hayvanların 
engellerini yok etmek isteyen 
tüm +5 yaş miniklerimizi 
bekliyoruz. 

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...

20 Nisan Cumartesi, 13:00-14:00 Etiler

WORKSHOP
SINAV ÖNCESİ YAPILMASI 
GEREKENLERLE İLGİLİ İNTERAKTİF 
VELİ ATÖLYESİ

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

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

şekilde nasıl yönetebilirsiniz?
 Çocuklarınızın en fazla ihtiyaç duyduğu 

ve sizden destek beklediği konular neler?
 Aile-çocuk iletişimde özellikle nelere 

dikkat edilmesi gerekir?
 Çocuklarınız için doğru ve gerçekçi bir yol 

haritası çizebilmenin yöntemleri neler?
 Sınavlar yaklaşırken çocuğunuza en fazla 

desteği nasıl verebilirsiniz?
Yukarıdaki soruların cevaplarını bulacağınız 
Ayça Aytaç süpervizörlüğündeki atölye ve grup 
koçluğu çalışmasında, çocukları ve ailelerini 
oldukça zorlayan bu uzun soluklu sürecin daha 
sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli yöntem ve 
ipuçlarını elde ederken, çocuklarınıza nasıl daha 
fazla fayda sağlayabileceğinizi fark edeceksiniz.

16 Nisan Salı, 11:00-15:00Etiler
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Doğal Yaşam Festivali yine "Şehrin En Doğal Festivali" 
olmaya devam ediyor. 

Doğal yaşam ürünlerini üreten, gündelik yaşamında doğal ürünler 
kullanan ve bu alandaki unutulmuş bilgileri yeniden yorumlayan ve 
paylaşanları aynı çatı altında buluşturan Doğal Yaşam Festivali, bu 
yıl 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde tekrar müdavimleri ile buluşmaya 

hazırlanıyor. İki gün süresince doğal yaşam tutkunlarını ağırlayacak 
olan festival, alanında uzman isimlerle seminerler ve söyleşilerin yanı 

sıra her yaş grubu için hazırlanan atölyeler, özel performanslar ve 
eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Siz de Doğal Yaşam Festivali'nde stant sahibi olmak 
isterseniz, bize ulaşabilirsiniz.

I N F O @H A P P Y N E S T .C O M.T R  0535 773  72  19

4-5  M A Y I S  2019  T A R İHİN D E Ü Ç Ü N C Ü S Ü 
G E R Ç E K L E Ş E C E K D O Ğ A L Y A Ş A M 
F E S TİV A Lİ ’N D E D O Ğ A L Y A Ş A M A 

G Ö N Ü L V E R M İŞ  T Ü M Ü R E T İC İL E R , 
S A Ğ L A Y I C I L A R ,  U Y G U L A Y I C I L A R V E 

T Ü K E TİCİL E R B U L U Ş U Y O R.

S O N B A Ş V U R U T A RİHİ

8  NİS A N 2019

  Doğal Yaşam
Festivali geliyor...

4-5 Mayıs 2019
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H A P P Y N E S T AİL E Sİ 
O L A R A K G E Ç E N Y I L  İK İN CİSİNİ 

G E R Ç E K L E Ş TİR DİĞİMİZ İY İ  NİY E TİN 
D O Ğ R U BİL Gİ  İL E  B U L U Ş T U Ğ U 

D O Ğ A L Y A Ş A M F E S TİV A Lİ ’N D E;  D O Ğ A L 
Y A Ş A M A G Ö N Ü L V E R MİŞ  Ü R E TİCİL E R, 
S A Ğ L A Y I C I L A R,  U Y G U L A Y I C I L A R  V E 
T Ü K E TİCİL E R L E B İR  A R A Y A G E L DİK . 
İK İ  G Ü N B O Y U N C A D O Ğ A L Y A Ş A M 

T U T K U N L A R I Y L A B U L U Ş T U Ğ U M U Z F E S TİV A L; 
Ü C R E T SİZ S E MİN E R L E R,  S Ö Y L E ŞİL E R, 

K O N S E R L E R,  M A N D A L A,  Y O G A V E Z U M B A 
E T KİN LİK L E RİNİN Y A N I  S I R A Y E TİŞ KİN 

V E Ç O C U K L A R A Ö Z E L A T Ö L Y E 
Ç A L I Ş M A L A R I M I Z,  S O K A K O Y U N L A R I 

V E Ö Z E L P E R F O R M A N S L A R A D A 
E V S A HİP LİĞİ  Y A P T I .
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Şekersiz tatlı olur mu demeyin? 
Tabii ki olur… Hem de çok lezzetli 
olur… 
Happy Nest Etiler’de bu ay Betül 
Ulusoy süpervizörlüğündeki 
çalışmamızda, çocuklarımıza gönül 
rahatlığı ile yedirebileceğimiz sağlıklı 
ve birbirinden lezzetli yeni tarifler 
öğreneceğiz.
Siz de tamamen organik malzemelerle, 
şeker kullanmadan tatlılar yapmak 
istiyorsanız 19 Nisan Cuma günü 
Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek 
workshopumuzda buluşalım.

* Katılımcı sayısı 10 kişi ile 
sınırlı olduğundan rezervasyon 
yaptırılmasını rica ederiz.

Teknoloji Apnesi kavramını birçoğunuzun 
ilk kez duyduğuna eminim. Bu kadar önemli 
bir bilginin aslında daha çok konuşulması 
gerektiğine, Benimle Nefes Al kitabımın ve 
Nisan ayında Happy Nest’te yapacağımız 
workshop’ların bu anlamda önemli bir görevi 
yerine getireceğine inanıyorum. 

Uyku apnesi, horlama ve uykuda solunum 
durması olarak tanımlanıyor. Bu durumun 
teknolojiyle ilgili haline de “Teknoloji Apnesi” 
diyorum. E-postalarımızı okurken, WhatsApp 
veya Messenger mesajlarımıza bakarken, 
sosyal medyada gezinirken, bilgisayar oyunları 
oynarken farkında olmadan nefes almayı 
durduruyoruz. Yani nefesimizi tutuyoruz. Eh, 
ne var bunda diyebilirsiniz? Üzülerek belirtmek 
isterim ki, bilinçsizce nefes almayı durdurmak, 
hem bize hem de çocuklarımıza İnstagram 
Çağı’nın kötü bir armağanı! 

Dijital ekranlar karşısında bilinçsizce nefes 
almayı durdurunca neler oluyor? Neler olmuyor 
ki! Nefes alma durduğunda, beyin kendini 
tehdit altında hissediyor, şu ünlü savaş-kaç-don 

moduna giriyor ve stres hormonu olan kortizol 
salgılanmaya başlıyor. Aslında biz farkında 
olmadan gizli stres faktörü teknoloji sayesinde 
sürekli bir stres düzeyinde yaşıyoruz. Bünye o 
kadar alışmış ki bunu normal sanmaya başlıyor 
bir süre sonra. Stresin fiziksel ve zihinsel etkileri 
biliniyor, hatta uzmanlarca beyin hücrelerini 
öldürdüğü dahi kanıtlanmış durumda. 

Bilinçsizce, farkında olmadan, ekranlar önünde 
tuttuğumuz nefeslerimiz, aldığımız sığ nefesler, 
enerjimizi düşürüyor, zihnimizi kirletiyor ve 
kendimizi fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak 
hasta etmeye başlıyoruz. Sadece yetişkinler 
değil, çocuklar da teknolojiyle bağlantılı 
sindirim ve solunum yolu rahatsızlıklarına, kalp 
hastalıklarına, duruş, konuşma bozukluklarına, 
hafıza tembelliği, sabırsızlık hatta panik atak, 
anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye 
varan çeşitli durumlara davetiye çıkarıyorlar. 
Bu yüzden, 21. Yüzyılda çocuklarımızın 
beslenmesi, uyku düzeni, genel hijyeni kadar 
nefesi de önemsememiz gereken bir durum.   

Çocuğunuzun Teknoloji Apnesi ne durumda?

Hemen yarın, e-postalarınızı kontrol ederken, 
farklı dijital platformlarda mesaj yazarken, video 
oyunları oynarken veya bilgisayar başında uzun 
saatler çalışırken, bilinçli olarak, bir süreliğine 
kendi nefesinizi izlemenizi öneriyorum. 
Nefesinizi ne kadar çok tuttuğunuza ve ne 
kadar az nefes aldığınıza belki de ilk kez şahitlik 
edeceksiniz. Özellikle çocuklarınızı teknolojik 
ekranlarla haşır neşir iken dikkatlice izleyin 
bakalım, nefesleri size neler fısıldayacak? 
Teknolojik apnelerinin boyutu ne durumda? 
Bu sayede, ailece teknoloji ve nefes farkındalığı 
yolunda ilk büyük adımınızı atacaksınız, 
güvenin bana! 

Çözüm Nefes Oyunları’nda!  Kitap okurken, 
nefesin doğal akışında olduğunu hatırlatalım. 
Yani, teknoloji apnesinin etkilerini azaltmanın, 
nefesi doğal akışında kesintisiz hissetmenin 
ilk aşaması çocuklarımızla birlikte kitap 
okumak. Yeter mi, yetmez! İşte bu yüzden, 
ekran kullanımları öncesi ve özellikle sonrası 
çocuklarınızla birlikte her gün 5 dakika ‘Nefes 
Oyunları’ oynayınız. 

Dijital gürültüden kafası şişen, çocuklarla 
kaliteli zaman geçirmek, zihinlerinin tozlarını 
almak, dikkat ve odaklanma çalışması yapmak, 
bağışıklık sistemini düzenlemek, postürlerini 
düzeltmek, telefonlara bakmaktan eğilen başları 
yukarı kaldırmak isteyen tüm ebeveynlere 
duyurulur! Teknoloji ortak bir yaratım alanı 
aslında, nefes almaya devam ettiğimiz sürece. 

ÇOCUKLARDA VE 
YETİŞKİNLERDE TEKNOLOJİ 
APNESİ ALARMINefes Terapisti, Meditasyon ve 

Farkındalık Eğitmeni

Anıl Altaş Brug

WORKSHOP
HAPPY CAFE’DE ORGANİK TATLILAR

Şekersiz de tatlı olur…

19 Nisan Cuma, 11:00-13:00Etiler
BETÜL ULUSOY
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AİKİDO
ATÖLYESİ

ATAKAN UTKU EĞİTİMİNDE, ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNSEL VE BEDENSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN AİKİDO 
ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR. 4-6 YAŞ VE 7-11YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURDUĞUMUZ AİKİDO 
ATÖLYELERİNDE ÖZÜNDE ŞİDDETTEN KAÇINMA OLAN BİR DİSİPLİN, ÇOCUKLARA YAŞADIKLARI ÇATIŞMALARI 
OLUMLU VE YARATICI BİÇİMLERDE ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRILIYOR. 

AIKIDO ÇOCUKLARIN 
GELIŞIMINI NASIL 
DESTEKLER? 

 Çocuklar Aikido 
yapabilmek için önce 
zihinlerini kullanmaları 
gerektiğini öğrenirler. 
Aikido bilişsel beceri 
gerektirir, bu beceriyi 
geliştirir. 

 Aikido yaparken 
zihinlerini ve bedenlerini 
uyum içinde kullanmaya 
gayret ederler. 

 Aikido yapılan ortamda 
nezaket ve saygı dolu bir 
hava hâkimdir. Çocuklar 
böyle bir ortamda 
çalışmayı ve bu ortamın 
doğal bir parçası olmayı 
öğrenirler. 

 Minder üstünde çatışma durumlarının 
üstesinden gelerek başarma duygusunu 
yaşayan çocuklar, minder dışındaki zorlayıcı 
durumlara karşı da kendilerini hazır 
hissederler. 

 Çatışmadan kaçamayacaklarını fark 
ettiklerinde, zarar vermeden kendilerini 

korumayı öğrenirler. 
 İşbirliğiyle öğrenen 

çocuklar güçlü 
arkadaşlıklara sahip 
olurlar. 

 Güç kullanmanın 
neredeyse gereksiz 
olduğu bu karar verme 
sürecinde zaaflarını, 
güçlü yönlerini tanıyan 
çocuklar, gelişmiş bir 
farkındalık düzeyine 
sahip olurlar.  

 Özünde şiddetten 
kaçınma olan bir disiplin, 
çocuklara yaşadıkları 
çatışmaları olumlu ve 
yaratıcı biçimlerde çözme 
becerisi kazandırır. 
Çatışmadan mümkün 

olduğunca kaçınmak, kaçınılamayan 
durumlarda krizi barışçıl yöntemlerle idare 
etmek, özellikle çocuklar için önemli bir 
beceridir. Başarıyla yönetilen her çatışma, 
çatışmaya taraf olan herkese gelişmek, 
öğrenmek için önemli bir fırsat sunar. 
Kazanılan bu beceriler, kaygının sağlıksız bir 
düzeye gelmesine engel olur. 

A T A K A N  U T K U 
Atakan Utku, İzmir doğumludur. İstanbul Üniversitesi’nde Tarih, 
Haliç Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. 2002 yılında başladığı 
Akademi İstanbul, İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü 2004’te 
tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına eğitim ve danışmanlık sektöründe değişik 
kademelerde çalışarak başlayan Atakan Utku, iletişim ve halkla 
ilişkiler alanında da proje yöneticiliği ve proje danışmanlığı yaptı.
2000 yılında başladığı Aikido ile 2003 yılında profesyonel anlamda 
ilgilenmeye başlayan Utku, anlaşılabilir, dinamik, pedagojik 
ve uyumlu bir tarzla yapılan Aikido’nun dünyadaki en önemli 
temsilcilerinden Christian Tissier’nin (Aikikai 7.Dan Shihan) Aikido 
tarzını benimsedi.
Bu anlayışla 2003 yılında Ki-Musubi Aikido Platformu’nun 
kuruluşunda yer aldı. 2002 yılından itibaren her yıl yurt 

içinde ve yurt dışında düzenli eğitim ve 
seminerlere katılan Atakan Utku, Ki-
Musubi’nin faaliyetleri kapsamında Türkiye’de 
düzenlenen uluslararası organizasyonlarda 
da görev aldı. 2008 yılında Ki-Musubi Aikido 
Platformu’nun “Genel Direktör’lüğü” 
görevine geldi.
Atakan Utku, Aikido eğitmenliğine 2003 

yılında, yetişkin ve çocuk gruplarına verdiği derslerle başladı. 
Dinamik ve pedagojik anlayışla yapılan Aikido’nun Türkiye’de 
tanınmasını hedefleyen Utku, İstanbul’un seçkin okullarında 
ve Ki-Musubi dojolarında öğrencileriyle yaptığı çalışmalarda 
bu yaklaşımını aktarmaya çalışmaktadır. Bu ortak anlayışı 
benimseyen başta Japonya, Fransa, Hollanda, Almanya ve 
İtalya’daki Aikido grupları ve eğitmenleriyle çeşitli periyotlarla 
bir araya gelen Utku, Polonya, Bulgaristan, Lübnan, Dubai ve 
Azerbaycan’daki aikido gruplarıyla da çalışmalar yürütmektedir.
Atakan Utku, Ki-Musubi Aikido Platformu Genel Direktörü ve 
Baş Eğitmeni olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Christian 
Tissier’in (7.Dan Aikikai Shihan) Türkiye temsilciliği görevini 
yürütmektedir.

Salı günleri, 16:30 (4-6 yaş), 17:30 (7-11 yaş)
Perşembe günleri, 17:20 (7-11 yaş)Etiler

YARATICI ÇOCUK 
ATÖLYESİ

Fikir nedir? Nasıl yakalanır?
Çocukların özgür, üretken ve yaratıcı 
doğalarını yetişkin hayatlarına taşımalarını 
kolaylaştırmayı hedefleyen Yaratıcı Çocuk 
Atölyesi serisi Happy Nest Etiler’de başlıyor. 
Etkinlik, çocuk yazarı Dila Er ve reklam 
yazarı Mustafa Yaşar’ın ortak ilgileri ve 
vizyonlarıyla hayata geçirdikleri bir dizi 
atölye çalışmasından oluşuyor. Serinin 
birincisi ise "Fikir Nedir? Nasıl Yakalanır?" 
atölyesi. Bu atölyede çocuklarla birlikte, 
süper kahramanlara yaratıcılık penceresinden 
bakacak ve reklam yazarı James Webb-Young'ın 
tanımlamış olduğu, 1940'lardan günümüze 

temel bir kaynak olan "fikir üretmenin beş 
aşaması"nı oyunlarla, şarkılarla ve etkinliklerle 
deneyimleyeceğiz. Atölyedeki kazanımlarını 
kullanarak kendi süper kahramanlarını yaratan 
ve resmeden çocuklar, üretme cesaretlerini 
ve öz değerlerini geliştirme fırsatı bulacak ve 
atölyeden, güzel hatıralarla ayrılacak.
Çocukların eğlenerek öğrendikleri 1 saatlik 
etkinlik, 7-12 yaş aralığındaki tüm çocukları, 
20 Nisan Cumartesi saat 16.00’da Happy Nest 
Etiler’e davet ediyor. 
Fikrin ne olduğunu ve nasıl yakalandığını gelin 
birlikte keşfedelim!

20 Nisan Cumartesi, 16:00-17:00Etiler
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

MOMU 
DREAMS
ÇOCUKLARDAN ILHAM
ALAN MOMU DREAMS 
HAPPYSHOP.COM.TR’DE!
Momu Dreams 
tasarımlarında doğaya 
saygılı, sürdürülebilir 
malzemeler kullanarak, 
bugüne olduğu kadar, 
gelecek nesillere de yatırım 
yapıyor. İlham veren 
ürünleriyle çocukların 
yaşam alanlarında 
yıllar boyu işlevselliğini 
koruyacak, fonksiyonel 
parçalara dönüştürülen 
kaliteli ve uzun ömürlü 
ürünlerle fark yaratıyor.

WEE GALLERY’DEN SIYAH 
BEYAZ BABY ART CARDS, 
FARM, JUNGLE VE KLASIK 
ÇEŞITLERIYLE
HAPPY SHOP’TA!
Orijinalleri el boyaması 
tasarımlar olan Wee Gallery 
Gelişim Kartları (Baby Art 
Cards), eğlenceli ve çarpıcı 
desenleri ile bebeklerin 
doğumundan 3 yaşına kadar 
olan süreçteki gelişimlerine 
yardımcı oluyor. Yüksek 
kontrastlı, siyah - beyaz 
desenleri kolaylıkla fark 
edebilen bebekler, kartların 
üzerindeki tekrarlayan desenler 
ile daha rahat odaklanabiliyor. 
Her biri birbirinden özel 
görselliğe sahip kartları 
bebeğinizin beşiğine ya 
da odasına asarak, hayal 
gücünün gelişmesine katkıda 
bulunabilir, bebeğinizin yaşam 
alanlarını bir sanat galerisine 
çevirebilirsiniz:)
 Wee Gallery gelişim kartları 
doğumundan itibaren bebekleri 
eğledirmek, meşgul edebilmek 
ve gelişimlerine katkıda 
bulunmak için harika bir seçim. 

IZIPIZI BEBEK-ÇOCUK VE YETIŞKIN GÜNEŞ GÖZLÜKLERI HAPPY SHOP’TA! 
Ödüllü Fransız markası Izipizi, 2011 yılında See Concept adı ile popüler oldu ve 2017 
yılının başında Izipizi adını aldı. Uygun fiyatı ve unisex çerçeve modelleriyle dünyaca 

ünlenen marka her geçen yıl yenilediği koleksiyonunda yeni renkler ve modeller 
sunuyor. Bebekler ve çocuklar için güneş gözlüğü sunan pek az markadan biri Izipizi. 
UV (ultra viole) korumalı modellerinin yanı sıra polarize modelleriyle de gözünüze iyi 

bakıyor, stilinize eşlik ederken göz sağlığınızı da korumuş oluyor.

PERALINA 
PERALINA’NIN BIRBIRINDEN GÜZEL ÇOCUK MAYO VE BIKINILERI,

MAYO ŞORTLARI WWW.HAPPYSHOP.COM.TR’DE 
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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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

SES CREATIVE
40 yıldan uzun bir süredir güvenli ve yaratıcı oyuncaklar geliştiren Hollanda 

markası Ses Creative’in setleri çocukların el-göz koordinasyonunu ve ince motor 
becerilerini geliştirirken, yaratıcılığı da destekliyor.

MINI TOOPS 
HARIKA RENK 

KOMBINASYONLARI 
ILE HAPPY NEST 
MAĞAZALARI VE
HAPPY SHOP’TA!  
El  yapımı özenle 

hazırlanmış rengârenk Mini 
Toops Işıklı Toplar içerisinde 

özellikle bebeğinizin 
hassas gözlerine zarar 

vermeyecek, yormayacak 
“Gün Işığı Led Işık” 

kullanılıyor. 3 adet kalem pil 
ile çalıştığı için hem prize 
ihtiyaç duymazsınız hem 
de bebeğinizin güvenliği 

açısından gönül rahatlığı ile 
kullanabilirsiniz.
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Belki de oğlumu büyütmek için çalışmaya ara 
verdiğim dönemden bu yana, ilk kez yeni bir 
şeyler üretmek için zaman ayırabildiğim bir 
dönemdeyim... Kurumsal hayatı bırakıp kendi 
işimi kurduğumda da hep yoğun projeler 
üzerinde çalıştığımdan geceleri, hafta sonları, 
hatta yazın kumsalda, gittiğim tatillerde otel 
odalarında hep çalışmam gerekti. Bu tempoda 
da yeni bir şey üretmeye hiç fırsatım olmamıştı. 
Çünkü bana özenen kişilerin düşündüğünün 
aksine, kendi işiniz olduğunda izin alacak bir 
patronunuz olmuyor o yüzden de hep çalışmak 
zorundasınız. Çoğu fikre vakit ayıramadığım 
bir dönemden daha sakin çalışma dönemine 
girince, yeni fikirlerimi hayata geçirmek 
için kollarımı sıvadım. Yeni fikirler üzerinde 
çalışırken kendimle ilgili çalışmak, yeni 
farkındalıklar elde etmek de vakit ayırdığım 
noktalardan biri...

Kurumsal hayat, yurtdışında çalışma 
deneyimi, annelik, bir eş olma, kendi işim, 
danışmanlık, koçluk projeler derken geride 
bıraktığım yıllar neticesinde kendimle ilgili en 
büyük farkındalığımın ve belki de en büyük 
birikimimin rolümün gerektirdiği işi özenli 
ve düzgün yapmaya özel bir önem vermek 
olduğunu söyleyebilirim sanırım... Peki ben 
mükemmeliyetçi miyim? 

Mükemmeliyetçilik kelimesi ile ufak bir 
araştırma yaptığımda takıntılı olmak ya da 
obsesif olmak ile ilişkili çok fazla bilgiye 
ulaştım. Bunlar da olumsuz durumlar 
yaşamaktan kaçınmak, endişe duymak ile 
bağlantılı... Ama kendi motivasyonumun 
altında yatan nedenlere baktığımda ya da 
istemeden hatalar da yaptığımda hissettiklerim 
neticesinde düşünüyorum da endişeden 
daha farklı bir şey benimkisi. Nedir acaba 
diye düşündüğümde fark ettim ki sanırım 
ben hazırlıklı olmayı seviyorum. Çünkü 
yeterince hazırlıklı olmadığımda yaptığım 
işi sonuçlandırmak üzereyken, tam da bitti 
tamamlandı güzel oldu demek üzereyken yeni 
sürprizlerin çıkıp işin uzamasını, planlarımın 
bozulmasını sevmiyorum...

Örneğin önemli bir potansiyel müşteri ile 
yapacağım bir toplantıyı erteliyorum çünkü 
kendimi orada sorulacak tüm sorulara 
hazırlıklı hissetmem gerektiğini düşünüyorum. 
Sanırım standartlarımı biraz yüksek tutmayı 
seviyorum. Ama o standartlara ulaştığımda ise 
her şeyin kontrol altında olduğunu hissederek 
rahatlıyorum. Çünkü sorulmamış sorulara 
cevabım var benim...

Başka bir projede herhangi bir rapor yazmam 
gerektiğinde belki gereğinden fazla zaman 
harcıyorum. Defalarca okuyup başkalarının 
gözünden anlamaya çalışıyorum yazdıklarımı... 
Bana hangi soruyu sorarlarsa ben ne cevap 
veririm diyerek kendi kendimi sorguluyorum. 
Bunu neden buraya yazdım sorusunun 
cevabını kendim vermeye çalışıyorum, 
veremezsem değiştirip aynı çalışmayı tekrar 
yapıyorum. 

Peki ya annelik? Bir ebeveyn olduğumuzda 
da bazen mükemmeliyetçiliğimiz kendisini 
daha keskin hatlar ile ortaya çıkarabiliyor. 
Çocuklarımızın en doğru şekilde beslenmesini 
sağlamak, sağlık konularında en doğru 
adımları atmak için emek veriyoruz. Onlarla 
konuşurken en doğru kelimeleri seçmek, 
onlara karşı dürüst olmak için özel bir çaba sarf 
ediyoruz. 

Annelikte mükemmel olma isteği, sağlıklı, 
başarılı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek 
konusunda içimizdeki görünmez bir baskı 
hissiyle daha fazla ortaya çıkıyor. İtiraf edelim 
bazen başka çocuklarla, başka anneler 
ile kendimizi karşılaştırıyoruz. Bazı şeyleri 
başkaları gibi yapamama, eksik kalma ihtimali 
ve düşüncesi bizi strese sokuyor. Hiçbir 
konuda geç kalmak istemiyoruz. İşte tüm bu 
düşünceler içimizdeki mükemmeliyetçiliği 
tetikliyor.

Buraya kadar dönüp okudum da aslında her 
şey harika gibi görünüyor. Elimizden gelen 
en iyisini yapmak, düzgün iş üretip harika 

çocuklar yetiştirmek… Peki nedir o zaman 
buradaki sorun?

Bazen danışanlarım bana bir konudan 
bahsediyorlar... Değiştiremedikleri bir 
özelliklerinden, alışkanlıklarından... Ve 
çoğunlukla bir bedel ödüyorlar bunun için...

Bu gözle baktığımda ben de bir bedel 
ödüyorum bu özelliğimden dolayı. Belki 
gerektiğince atik olamıyorum, belki 
fazla ince eleyip sık dokumaktan, sürekli 
kendimi hazır hissetmemekten dolayı adım 
atmakta gecikiyorum. Özellikle yaratan, 
üreten taraf olduğunuzda, kendi işinizi 
kendiniz oluşturduğunuzda bu özelliği biraz 
dengelemekte fayda olduğunu düşünüyorum 
bu aralar. Annelik açısından bakıldığında 
doğal olarak hayat her zaman aynı dengede 
ilerlemiyor. Vaktim bol olduğu zamanlarda 
oğlumla daha detaylı ilgilenebiliyorum, 
ama koşturmacalı yoğun dönemlerde aynı 
ilgiyi gösteremediğimde suçluluk duygusu 
hissedebiliyorum. Kendime zaman ayırmayı da 
ihmal edebiliyorum…

Bu davranışın diğer uç noktası nedir derseniz, 
aklına gelen her fikirde hemen ortaya atılan, 
koşarken gideceği yeri belirlemeye çalışan biri 
olabilir. Bu durumda da defalarca kez geri 
dönmek, yolları boşa kat etmek ve gereksiz 
zaman ve enerji harcamak bedelidir ödenen... 
Ya da rahat bir anne olabilmek, işi oluruna 
bırakabilmek ve bazen de çocuklar ile ilgili bazı 
konuları atlayabilmek olabilir…

Yani ikisinin de ortasını bulmak burada kritik 
nokta gibi görünüyor... 

Buraya kadar okuduysanız, kendinizi de 
gözden geçirdiğinizi düşünüyorum. Peki siz 
rollerinize göre davranış biçiminizi hangi 
şekilde tanımlarsınız? Orta noktayı kolaylıkla 
bulabiliyor musunuz? Kendinizi bu yönde 
geliştirmek isteseniz ne yapmaya ihtiyacınız 
var? Ve nasıl bir bedel ödüyorsunuz?

MÜKEMMELİYETÇİ OLMAK 
YA DA OLMAMAK…Ayça Kutlu
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WORKSHOP
BİR BEBEĞİN NEFESİ ANNESİDİR…

WORKSHOP
BİR NEFES MASALI 

Bebeğinizle birlikte keşfe davetlisiniz

NEŞELİ NEFES OYUNLARIYLA MASALLAR HAPPY NEST’TE!

 Bebeğinizle birlikte doğru nefes almayı öğrenmek 
ister misiniz? 

 Neden bebekler doğru nefes alır ve mükemmel 
nefes alışları zamanla nasıl bozulur? 

 Bebeğimizin nefesini nasıl duyarız? 
 Bebeğimiz büyüdükçe nefesini nasıl test ederiz? 
 Teknoloji Apnesi nedir ve sütümüzün kalitesini 

nasıl etkiler? 
Bebek için anne sütü ne kadar önemli ve gerekliyse 
yeni anne olmuş tüm kadınlar için nefesi de o kadar 
vazgeçilmez. Annenin nefesinin kalitesi, bebeğin 
gelişiminde oldukça etkili. Enerjiye en çok ihtiyaç 
duyduğumuz zaman, belki de anne olduğumuz 
zamanlar. Kontrollü ve bilinçli nefes çalışmaları ile 
enerjimizi yükseltmemiz, zihnimizi sakinleştirmemiz, 
eşimizle ve ailemizle huzurla iletişim kurmamız 
mümkün. Hamilelik ödemlerinden, fazla kilolardan 
kurtulmak için de gün içinde düzenli yapılacak nefes, 
farkındalık ve meditasyon çalışmaları oldukça etkili. 
 Bir bebeğin nefesi annesidir. Bazı annelerin yorucu 

geçen normal doğumlar veya sezaryen sonrası 
nefes akışlarında tıkanıklık görülebiliyor. Lohusalık 
hormonların halay çektiği dönemler ve her bedende 
farklı etkileri oluyor. Bebeğinizle birlikte yapacağınız 
nefes egzersizleri nefes akışınızı düzenleyecek, 
bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak dengelenmenize 
yardımcı olacak. 
Doğal detoks etkisiyle iç organlara masaj yapacak, 
stres düzeyini dengeleyecek, kabızlık ve mide 
sorunlarına iyi gelecek, sütünüzün kalitesini 
yükseltecek, uykusuz annelere çare olacak, 
emzirmekten gelen sürekli atıştırma hissini 
azaltacak nefes, farkındalık ve meditasyon 
çalışmalarını bebeğinizle birlikte keşfedeceğiniz bu 
özel atölyeyi kaçırmayın. 
Nefes Terapisti, Meditasyon ve Farkındalık Eğitmeni 
Anıl Altaş Brug eğitmenliğinde gerçekleşecek 
atölyede tüm katılımcılara nefes analizi yapılarak 
kişiye özel nefes, farkındalık ve meditasyon 
alıştırmaları gösterilecektir.

Happy Nest Etiler’de bu ay, 
“Benimle Nefes Al” kitabının yazarı 
Anıl Altaş Brug minik katılımcılarımız 
ve ebeveynleri ile oyunlarla nefes ve 
teknoloji farkındalığını keşfedecek. 
Sihirli nefes topu, tavşan, ayı, 
kelebek, örümcek adam, astronot, 
trenler ve balonlar masalımıza 
eşlik edecek. Minik katılımcılarımız 
ve ebeveynleri, dijital ekran 
kullanımları sonrası nefes akışını ve 
Teknoloji Apnesi'ni düzenleyecek 
teknikler ve nefes oyuncakları ile 
tanışma fırsatını yakalayacaklar.
Oyun dili, öğrenme ve uygulama 
aşamasında çok önemli. Her oyunun, 
iyileştirici, doğal bir şifa gücü var. 
Dijital yaşam dengemizi koruma 
yolunda, basit ve uygulanması kolay 
“Nefes ve Farkındalık Oyunları” ile 

dikkat kasımızı güçlendireceğiz. 
Çocuklarınız ile evinizde de 
paylaşabileceğiniz bu oyunlar size 
ebeveynlik yolunuzda rehberlik 
edecek. Nefes topu ve nefes 
oyuncakları ile tanışacak, şifalı 
nefes ve farkındalık tekniklerini 
deneyimleme şansını bulacak, 
eğlenecek, rahatlayacak ve huzur 
dolacaksınız. Katılan çocuklara nefes 
analizi yapılarak nefes oyun kartları 
hediye edilecektir.  
27 Nisan Cumartesi, dijital 
uyarıcılardan eğilen başlarımızı 
kaldırma ve nefesimizle barışma 
zamanı! Nefesiniz ile dijital dünyayla 
ilişkinize sağlıklı bir boyut katacağız. 
Anıl Altaş Brug ile saat14:00-15:00 
arasında olacak bu buluşmayı 
kaçırmayın!

27 Nisan Cumartesi, 14:00-15:00 (5-10 Yaş) Ebeveynli

25 Nisan Perşembe, 11:00-12:30

Etiler

Etiler

A N I L 
A L T A Ş 
B R U G 
Anıl Altaş Brug, 
Yüksek öğrenimini 
Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nde 
tamamlamıştır. Londra 
Üniversitesi’nde 
finans matematiği, 
bilgi teknolojileri ve 
uygulamaları alanında 
yüksek lisans yapmıştır. 
İş hayatında yaşadığı 
inişli çıkışlı deneyimler 
sonrası, dijital yaşam 
dengesini bulma 
yolunda Amerika, 
İngiltere, Almanya 
ve Türkiye’de aldığı 
akademik ve ezoterik 
eğitimlerle 2010 
yılından itibaren paralel 
kariyeri olan Nefes 
Terapistliği, Meditasyon 
Öğretmenliği ve 
Farkındalık Koçluğu 
alanlarında kendini 
geliştirmiştir. 2013 
yılından itibaren 
çocuklar ve aileleriyle 
yaptığı çalışmalara hız 
vermiştir. Kaliforniya 
Üniversitesi Bilinçli 
Farkındalık Araştırma 
Bölümü’nden (UCLA 
Mindfulness Awareness 
Research Center) 
farkındalık eğitimleri 
almıştır. Çocuklar, 
Meditasyon ve 
Farkındalık Çalışmaları 
kapsamında, Dr. 
Dan Siegel ve Debra 
Burdick’in seminerlerine 
katılmıştır. Lorraine 
Murray’nin eğitimlerini 
tamamlayarak 
kendisiyle farklı 
vakalar üzerinde 
çalışmıştır. Yurtdışında 
farklı kültürlerden 
bebekler, çocuklar ve 
aileleriyle birlikte, kendi 
deneyimlerinden ve 
birikimlerinden derlediği 
Bir Nefes Masalı 
Seminerleri’yle, Nefes 
ve Farkındalık Oyunları 
oynamış, bebekler 
ve çocuklar için şifalı 
masal meditasyonlar 
yazmıştır. Uluslararası 
Nefes Derneği, 
Transformal Nefes 
Vakfı ve Uluslararası 
Meditasyon Eğitmenleri 
Derneği üyesidir. 
Benimle Nefes Al 
kitabının yazarıdır. 
Parents Türkiye 
Dergisi’nde aylık yazıları 
yayınlanmaktadır. 
Almanya’nın Mainz 
şehrinde eşi ve oğluyla 
birlikte yaşamaktadır. 

ANIL 
ALTAŞ 
BRUG
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Krup, çocuklarda ortaya çıkan ve kısık bir ses 
ve havlayan bir öksürük ile karakterize solunum 
yolu hastalığıdır. Vokal kordlar (gırtlak), nefes 
borusu (trakea) tutulmuştur.

Teknik olarak, krup ya bulaşıcı ya da spazmodik 
olabilir. Enfeksiyöz krup, bir virüs, bakteri 
veya diğer mikropların neden olduğu solunum 
yolu enfeksiyonudur. Çoğu krup vakası 
virüslerden kaynaklanmaktadır. Spazmodik 
krup, enfeksiyöz krupa çok benzerdir, fakat 
enfeksiyondan ziyade bir enfeksiyon tarafından 
tetiklenir. 

Kruplu çocuklar, hastalık başladıktan sonraki 
üç gün boyunca veya ateş bitene kadar bulaşıcı 
olarak değerlendirilmelidir. Küçük bir çocukta 
krupa neden olan viral bir enfeksiyon, büyük 
bir çocukta veya erişkinde öksürük veya boğaz 
ağrısına neden olabilir.

Krup Semptomları 

İlk başta, enfeksiyöz veya viral krupu olan 
bir çocuğun burun akıntısı, burun tıkanıklığı 
ve yorgunluk gibi soğuk algınlığına benzer 
semptomları olacaktır. Ayrıca hafif bir boğaz 
ağrısı ve / veya düşük ateşi olabilir. Virüs 
yayıldıkça, ses telleri ve soluk borusunun 
iç tarafını alevlendirmeye, tahriş etmeye ve 
daraltmaya başlar. Bu havlayan bir öksürüğe 
yol açar. Belirtiler genellikle geceleri daha 
kötüdür, genellikle seyrini üç ila yedi gün 
içerisinde gösterir ve semptomlar genellikle 48 
saat içinde iyileşir.

Tipik krup belirtileri şunlardır: 

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hafif öksürük 
sonra havlar tarz öksürük 

Stridor (çatallı ses)

Larenjit (ses kısıklığı)

Ateş

Daha ciddi bulaşıcı krup semptomları 
şunları içerebilir:

Normalden daha hızlı nefes alma

Nefes almada zorluk çekmek

Burun deliklerinin solunuma eşlik etmesi 

Çocuk nefes almaya çalışırken göğüs ve karın 
kaslarını (retraksiyonlar) içine çeken anormal 
durum

Sıradışı huzursuzluk veya ajitasyon

Dudaklarda ve tırnaklarda morarma 

Spazmodik krupları enfeksiyöz kruptan 
ayırmak zor olabilir, ancak spazmodik krup 

genellikle aniden ortaya çıkar. Spazmodik krup, 
enfeksiyon veya alerji ile tetiklenebilir, ancak 
enfeksiyondan kaynaklanmaz. Aynı zamanda 
tekrar geri dönme eğilimi vardır.

Herhangi bir krup durumunda, çocuk 
normalden daha zor nefes alabilir. Bu, gırtlak 
dokusunun iltihaplanmasının bir sonucudur ve 
bu da soluk borusunu daraltır. Stridor nedir? 
Anormal, yüksek perdeli, müzikal nefes sesi. 
Darth Vader'in “Yıldız Savaşları” filmindeki 
sesine benzer.

Risk Faktörleri

Krup, 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda en 
çok görülür. En yüksek insidans 24 ay veya 2 
yaş civarında ortaya çıkar. Astım hastası olan 
çocukların ve prematüre doğan çocuklarda 
daha ciddi krup semptomları görülür.

Nedenler:

Krupun  çoğunluğuna bir insan parainfluenza 
virüsü (HPIV) neden olur. Özellikle, hem HPIV-
1 hem de HPIV-2 neden olur. HPIV-1 en sık 
çocuklarda neden olur. 

Krupun viral formu esas olarak, enfekte bir 
kişinin öksürmesinden veya hapşırmasından 
kaynaklanan havadaki damlacıklar tarafından 
bulaştırılır. Ayrıca, virüslü eşyalara veya 
yüzeylere dokunmaktan bulaşabilir. Virüs 
güçlüdür ve cansız nesneler üzerinde bir süre 
hayatta kalabilir.

Krup vakalarının yüzde 95'inden fazlası evde 
başarıyla tedavi edilebilir. 

Çocuğunuzun hırıltılı, zor nefes alıp 
vermesi durumunda evde yapabileceğiniz 
iki kolay öneri var: Buhar ve soğuk hava. Bu 
kolay fakat etkili seçeneklerin yanı sıra birkaç 
tane daha seçenek var. Bu doğal çözümler, 
krupu iyileştirmeye yardımcı olabilir ve daha da 
kötüye gitmesini engelleyebilir.

1. Buhar: Nemli havada nefes almak her 
zaman üst solunum ve solunum sorunları olan 
herkese yardımcı olur. Hemen rahatlamak için 
çocuğu banyoya götürün, kapıyı kapatabilir ve 
sonra en yüksek ısı ayarında duşu açabilirsiniz. 
Duşa girmeyin veya çocuğunuzun duşa 
girmesine izin vermeyin. 10 dakika boyunca ılık 
buharda nefes alın.

Ayrıca yatak odasında geceleri soğuk buhar 
makinesi kullanabilirsiniz. Bu, gece boyunca 
havaya sürekli bir ılık buhar akışı yapar 
bu da öksürüğü azaltabilir ve nefes almayı 
kolaylaştırabilir. Spazmodik krup, genellikle 

sadece serin buhar ile muazzam bir şekilde 
rahatlayabilir.

2. Soğuk Hava: Kulağa garip gelebilir, ancak 
soğuk hava solumak şişen gırtlaktaki ödemi 
azaltır ve solunumu rahatlatır. Buzdolabına 
gidin ve çocuğunuzun yüzünü bir veya iki 
dakika boyunca açık dondurucunun önüne 
koyun ya da çocuğu dışarı çıkarın, soğuk gece 
havasında 10 ila 20 dakika kalmak işe yarar. 
Ayrıca pencereleri açıkken yavaş bir sürüş 
yapabilirsiniz. Tabii ki, hastanın uygun şekilde 
giyinmesi esastır. Bu soğuk gece havasında 
kruplu bebeklerin acil servise giderken neden 
daha iyi hale geldiği açıklıyor.

3. Hidrasyon ve Beslenme Önerisi: Bol 
miktarda sıvı içmek, hem geleneksel hem de 
bütünsel sağlık uygulayıcıları tarafından krup 
için önerilen bir tedavi yöntemidir. Soğuk 
algınlığı gibi, krup hastasının iyi hidrasyonu çok 
önemlidir. Tabii ki, su hidrasyon için 1 numaralı 
seçimdir. Bebekler için anne sütü anahtardır; 
büyük çocuklar çorbalardan, et sularından, 
hindistan cevizi suyundan ve sağlıklı ev yapımı 
meyve ve sebze sularından faydalanabilir.

Sıvı gıdalar hem ateş sebebiyle olan kaybı 
karşılar hem de vücudun enfeksiyonla 
mücadelesini kolaylaştırır. Çorba ve bitki 
çayı gibi ılık sıvılar, ses tellerini rahatlatmaya 
yardımcı olur ve bu havlayan öksürüğü 
yatıştıran yapışkan mukusları gevşetir. Süt, 
şeker ve işlenmiş gıdalar gibi mukus teşvik edici 
yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir.

4. Pozisyon: Dinlenme, iyileşmek için 
esastır. Bununla birlikte, kruplu çocuk düz 
bir pozisyonda durmamalıdır. Çocuğunuzun 
yatağının baş kısmını biraz yükseltmek nefes 
almayı kolaylaştırır ve öksürme olasılığını azaltır.

5. Sakin Bir Atmosfer Yaratmak: 
Çocuğunuz krup olduğunda sakin kalmak 
ebeveyniniz için önemlidir, böylece hasta için 
bir rahatlık sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun nefes 
alması için sakin olmanız önemlidir çünkü stres 
sadece nefes almayı zorlaştırır. Çocuğunuzun 
eğlenceli kitap ve oyunlarla kendisini güvende 
hissettirebilir ve dikkatinin dağılmasına yardımcı 
olabilirsiniz.

6. Uçucu Yağlar: Çocuğunuzun göğsünü 
hindistan cevizi yağı gibi bir baz yağda esansiyel 
yağlarla masaj yapabilirsiniz. Krup için önerilen 
bazı esansiyel yağlar arasında çay ağacı, kekik 
ve lavanta bulunur. Bu gibi durumlar için 
elinizin altında bir difüsöz hava yayıcı tavsiye 
ederim. (Not: Okaliptüs 2 yaş ve altındaki 
çocuklardan kaçınılmalıdır ve radiata cinsi 
kullanılmalıdır) Esansiyel yağları olası alerjik 
reaksiyonları ekarte etmek için küçük bir deri 
yama testi (örneğin, çocuğunuzun ön kolunda) 
yaptığınızdan emin olun ve doktorunuza 
danışmadan kullanmayın.

KRUP!Dr. Ömer Saltan
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Anadili İngilizce olan Annie ile Itsy Bitsy 
atölyelerimiz bu ay Happy Nest Kalamış’ta  
miniklerle buluşmaya devam ediyor. Değişik yaş 
gruplarına göre ayrılan Itsy Bitsy atölyeleri her 
hafta değişen temalarda Annie eğitmenliğinde 
gerçekleşiyor. 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 öğreniyor. 
Yaşıtlarıyla iletişime geçerek yeni arkadaşlıklar 
kurarken yaratıcılıklarını da geliştiriyor.
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.

Salı günleri 11:00 (18-24 ay), 14:00 (12-18 ay),
15:15 (24-36 ay), 16:30 (3-5 yaş) 
Perşembe günleri 12:00 (18-24 ay), 14:00 (12-18 ay),
15:15 (24-36 ay)Kalamış

ITSY BITSY 
ATÖLYELERİ

ANNIE İLE ITSY BITSY ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR...

WORKSHOP
ANNELER İÇİN YAŞAM AMACINI 
BULMA ATÖLYESİ

Yaşam amacınızı keşfetmeye hazır mısınız?
Bütün insanlar, bir yaşam amacı ile doğar. Bazen amaçlarını 
asla aramazlar ve bu yüzden bütün yaşamları boyunca bu 
amaç konuşulmadan kalır. Ama yaşamın amacı, bu dünyaya 
gelmemizin nedenidir. Gerçekleştirmemiz gereken şey, 
getirmemiz gereken hediyedir… Yaşamın amacı, tüm 
potansiyelinize ulaştığınız zaman kim olduğunuzdur… 
Hayatta kendimize koyduğumuz hedefler, dönüşmeyi 
istediğimiz noktaya ulaşmak için izleyeceğimiz yolu 
belirler ve hep doğru yolda olmamızı sağlar. Hedefler eylem değil, 
eylemin arzu edilen sonuçlarıdır. Ve kendimize koyduğumuz her 
hedef, yaşam amacımızı daha dolu yaşayabilmek için bir fırsattır… 
Heyecanlandıran bir hedef bizler için canlandırıcıdır. Kendimizi 
dönüşümsel değişime götürecek, gerektiğinde zorlayacak, 
yeni beceriler ve güçler kazandırarak daha büyük bir hayata 
doğru ilerletecek hedefler, yaşam amacımız ile ilintili olduğunda 
bu hedefe odaklanmamak, heyecan duymamak neredeyse 
imkansızdır. 
İşte bu atölyede öncelikle Ayça Kutlu süpervizörlüğünde 
yapacağımız egzersizler ile hayatımızın farklı alanlarındaki 
memnuniyet/tatmin seviyelerimize bakarak yaşamımızdaki 

dengenin ağırlıklarını belirleyeceğiz. Hayatımızın 
hangi noktalarında neleri değiştirmek istediğimizi 
değerlendireceğiz. Daha sonra Co-Active Koçluk 
prensipleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz farklı 
imgeleme çalışmaları ile kişisel yaşam amacımızı 
keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkacağız. Bu imgeleme 
çalışmaları ile kendimizi tanımaya başlarken, benliğimizin 
keşfedilmemiş yönlerine keyifli geziler yapacağız. Günün 

sonunda kendinizi yaşam amacınız ile, ihtiyacınız olan her anda 
kolayca ve hızlıca bağlantıya geçirecek bir yaşam amacı cümlesi 
oluşturmanızı sağlayacağız. Sıkışmış hissettiğinizde, karar 
vermeniz gereken durumlarda, zorlandığınız her anda başınızı 
kaldırıp bakabileceğiniz bir kutup yıldızı gibi bir cümle hayal 
edin… Tüm bu farkındalıkları, kendimize yeni hedefler belirlerken, 
yaşamak istediğimiz değişim ve dönüşüme eşlik edecek şekilde 
kullanmak üzere cebimize koyarak çok farklı bir bakış açısı ile 
günü tamamlayacağız.
Bir anne olarak, bambaşka bir ‘sen’ ile tanışmaya hazırsanız, 
Profesyonel Koç Ayça Kutlu ile gerçekleşecek bu çalışmaya 
mutlaka katılmalısınız.

24 Nisan Çarşamba, 11:00-13:00 Etiler
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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) Ebeveynli, 11:00 (18-24 ay) Ebeveynli
Perşembe günleri
10:00 (24-36 ay) Ebeveynli, 11:00 (18-24 ay) Ebeveynli

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) Ebeveynli, 11:00  (18- 24 ay) Ebeveynli
Çarşamba günleri
16:00 (3-5 yaş) 90 dakika

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)KalamışÇarşamba 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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Emzirme bebeğinizi beslemenin en doğal 
yoludur. Bebeğinizin yaşamın ilk altı ayında 
ihtiyaç duyduğu tüm beslenmeyi sağlar, 
açlığını ve susuzluğunu aynı anda karşılar. Aynı 
zamanda bebeğinizle aranızda sevgi dolu bir 
bağ kurulmasına yardımcı olur.

Anne sütünün bebeğiniz için bir çok 
yararı vardır:

 Anne sütü, ilk 6 ay boyunca bebeğinizin 
ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir.

 Ayrıca bebeğin susuzluğunu da giderir.

 Gözler, beyin ve diğer vücut sistemlerinin 
gelişmesine yardımcı olur.

 Emzirme eylemi çene gelişimine yardımcı 
olur.

 Bebeğin enfeksiyon ve hastalığa karşı dirençli 
olmasına yardımcı olur.

 Çocuklukta ve daha sonra yaşamda obezite 
riskini azaltır.

 Bağışıklık sistemi gelişmeye devam ederken 
bebeğinizi koruyan çeşitli faktörler içerir.

Emzirmenin anneler için de birçok 
faydası vardır. Sadece uygun, ucuz ve her 
zaman kullanılabilir değil, aynı zamanda:

 Doğumdan hemen sonra kanama riskini 
azaltır.

 Meme ve yumurtalık kanseri riskinizi azaltır.

 Rahat ve ucuz.

 Bebeğinizi sakinleştirir.

Emzirmeye başlamak:

Emzirmeye genellikle bebeğinizin doğumundan 

sonraki ilk bir saat içinde başlayabilirsiniz.

Göğsünüzdeki ilk süt kolostrum olarak 
adlandırılır. Bu süt oldukça kalın ve sarımsı 
renkte olabilir. Bebeğinize hayata harika bir 
başlangıç yapmanıza yardımcı olacak protein ve 
antikor bakımından oldukça zengindir. Olgun 
anne sütü, doğumdan sonraki ilk birkaç günde 
kolostrumun yerini almaktadır.

İdeal olarak, doğumdan hemen sonra 
bebeğinizle cilde yakın temas sağlamaya 
çalışmalısınız. Bebeğinizi göğsünüze ve 
göğüsleriniz arasında bir süre tutarsanız, 
meme başınızı bulması ve herhangi bir yardım 
almadan beslenmeye başlaması için iyi bir 
şans var. Ebe veya emzirme danışmanı ayrıca 
sizi ve bebeğinizi pozisyonuna yönlendirmede 
yardımcı olabilir.

Doğru pozisyonda emzirme:

Başarılı emzirmenin anahtarı doğru pozisyonda 
emzirmedir.

Bebeğiniz göğsünüze iyi yerleşmişse, çatlamış 
meme uçları gibi emzirme sorunları yaşama 
olasılığınız daha düşüktür ve bebeğiniz 
göğsünüzden daha süt alır.

Bebeğinizi emzirmek için doğru 
yerleştirmenin birçok farklı yolu vardır, 
bazı genel ipuçları:

 Sırt ve ayaklarınızı destekleyerek rahatça 
oturun - tamamen dik olabilir veya biraz 
uzanmayı tercih edebilirsiniz.

 Bebeğinizin kucağınıza alıp size en yakın 
şekilde tutun.

 Bebeğinizin burnu meme ucunuza paralel 

olmalı.

 Bebeğinizin boynunu ve omuzlarını 
elinizle desteklediğinizden emin olun, ancak 
bebeğinizin kafasını tutmayın - ona göğsünüze 
tutturmak için en iyi pozisyonu bulmasına izin 
verin.

 Bebeğinizi göğsünüze getirin, göğsünüzü 
bebeğinize değil.

 Bebeğinizin ağzını, areolanınızın alt tarafıyla 
(meme başının etrafındaki kahverengi bölge) 
hafifçe dokunun - bu genellikle bebeğinizin 
ağzını çok geniş açmasına neden olur.

 Bebeğiniz ağzını açtığında, onu hızla 
göğsünüze götürün, böylece iyi bir ağız dolusu 
meme dokusu alırlar.

 Bebeğinizi göğsünüze getirdiğinizde, 
göğsünüzü bir iki eliyle tutmasına yardımcı 
olabilir, meme ucunuz bebeğinizin ağzının 
çatısına dayanır.

Bebeğinizin iyi bir şekilde 
yerleştirildiğine dair işaretler:

 Bebeğinizin çenesi göğsünüzün içine sıkışmış 
olmalı ve ağzı alt dudak kıvrılmış şekilde açık 
olmalıdır.

 Bebeğinizin burnu temiz olacaktır veya 
sadece sadece göğsünüze dokunuyor olabilir.

 Areolalarınızın çoğu, bebeğinizin üst 
dudağının altında, altından daha görünür 
durumda olacaktır.

 Bebeğinizin yanakları emmemeli ve emme 
sırasında tıkırtı sesi olmamalıdır.

 Meme ağrıları olmamalıdır - ancak meme 
ucunuz emzirmeye uyarlanırken gerilme hissi 
hissedebilirsiniz.

Bebeğim ne sıklıkla beslemeliyim?

Yaşamın ilk haftasında çoğu bebek 24 saatlik 
bir sürede sekiz ila on iki kez beslenme düzenini 
geliştirir. Bebeğiniz açlık belirtileri gösterdiğinde 
onu beslemelisiniz.

Süt miktarını belirlenmesi:

Emzirme, arz talebi eşittir. Bebeğinizi ne kadar 
çok beslerseniz, göğüsleriniz o kadar fazla süt 
yapar. 

İyi bir süt tedariki oluşturmak ve 
sürdürmek için bazı ipuçları:

 Bebeğinizin emmeyi ve yutmayı bırakıp, 
göğsünüzü bırakmasına izin verinceye kadar 
beslemesini sağlayın ve ardından ikinci 
göğsünüzü önerin.

 Göğsünüzü hem gündüz hem de gece 
emzirin.

 Mümkün olduğunca biberonla fazladan 
besleme yapmaktan kaçının, çünkü bu 
bebeğinizin göğsünüzü emmeye olan ihtiyacını 
azaltır ve süt kaynağınızı azaltır.

 Emzik kullanmaktan kaçının. 

Emzirme doğaldır, fakat aynı zamanda sizin ve 
bebeğiniz için de bir öğrenme sürecidir. Bazen 
problemler gelişir. Emzirme yolculuğunuz 
sırasında herhangi bir aşamada yardım 
istemekten korkmayın.

EMZİRME;
HAYATA SAĞLIKLI
  BİR BAŞLANGIÇ!!!

Esra Ertuğrul



23

NİSAN
APRIL

NO2019 49

MUNI TOYS

PLAYMAIS

MUNITOYS OYUNLARININ EĞLENCELİ DÜNYASINA DAVETLİSİNİZ…

Playmais’in yaratıcı hamurlarıyla oyun zamanı!

Munitoys Ahşap Akıl Oyunları Happynest 
Kalamış / Etiler Etkinliğimizle sizlerle buluşuyor. 

Munitoys oyunları odaklanma, dikkat, zamanı 
etkin kullanabilme, ince ve kaba motor becerileri, 

çoklu yönerge algılama, sayısal işlem becerileri, 
sosyalleşme, stratejik düşünebilme gibi birçok

beceriyi geliştirmeye destek oluyor. Tacatuca, 
İpsum, Mass, Solutio, Castrum, Obsidio 
ile çocuklarımız eğlenirken öğrenecekler. 
Çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmeye hazırsanız 
ücretsiz düzenlediğimiz bu keyifli etkinliğimize 
hepinizi bekliyoruz.

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? 

6 Nisan Cumartesi, 13:00-14:00 
21 Nisan Pazar, 13:00-14:00

20 Nisan Cumartesi, 11:00-17:00 

Etiler

Etiler

13 Nisan Cumartesi, 13:00-14:00 
28 Nisan Pazar, 13:00 -14:00 

13 Nisan Cumartesi, 11:00-17:00 (+5 Yaş)

Kalamış

Kalamış
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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

TAŞ YAPIMI

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

BEBEK (6-12 AY)

Mis kokulu çok eğlenceli

Anne ve bebek iletişiminde eğlenceli adımlar…
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. 

Salı günleri 16:30 (6-12 ay) Ebeveynli
Perşembe günleri 16:30 (6-12 ay) Ebeveynli
Cuma günleri 13:00 (6-12 ay)
Pazar günleri, 15:00 (6-12 Ay)

13 Nisan Cumartesi, 15:00 (+5 Yaş) 

Etiler

Etiler

Çarşamba günleri 15:00 (6-12 ay) Ebeveynli
Perşembe günleri 13:00 (6-12 ay) EbeveynliKalamış

Taş Yapımı atölyemizde 
hoş kokulu taşlarla 
birbirinden renkli objeler 
hazırlayacağımız eğlenceli 
bir atölye çalışmasında +5 
yaş miniklerimizle bir araya 
geliyoruz.
Atölyemizde çocuklar 
rengârenk doğal, kokulu 
taşları yaratıcılıklarını ve 
hayal gücünü kullanarak 
kendileri yapıyor.
İsterseniz bizim atölye 
saatlerimizde isterseniz 
kendi grubunuzla istediğiniz 
gün ve saatte mis kokulu 
dekoratif doğal taşlar 
tasarlayacakları eğlenceli 
bir atölye çalışması 
miniklerimizi bekliyor!
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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

BOTANİK

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

AROUND
THE WORLD 

Doğasever minikler buluşuyor...

Çocuklar bizimle dünya turuna çıkmaya hazır mısınız?
Dünyayı tanımak yeni karalar keşfetmek, yeni 
yerler görmek ve yeni insanlar yeni hayatlar 
tanımakla olur. Farklı kültürlerin yaşamına 
tanıklık etmek, onların müziklerini, yeme 
içme alışkanlıklarını öğrenmek her çocuğun 
ufkunu açacaktır. 
Around the World atölyemizde çocuklarımız 
dünyayı tanıma fırsatı bulacaklar. İspanya, 
İtalya, Meksika, İskoçya, Alaska, Fransa, Afrika 
ve daha birçok ülkedeki hayatlara dokunacak, 
birbirinden farklı kültürleri tanıyacak. 
Bu atölye çalışmalarımızda çocuklar;  

 Ülkeleri tanır.
 Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel 

özellikleri olduğunu öğrenir.
 Görsel materyalleri inceler.
 Ülkelerin coğrafi yapısını öğrenir. 
 Ülkelerin kültürel değerlerini öğrenir.

Keyifli bir dünya turuna çıkmak isteyen tüm 
çocuklarımızı atölyemize bekliyoruz. 

Salı günleri, 18:00 (6-9 Yaş)
Çarşamba günleri, 17:00 (6-9 Yaş)
Pazar günleri 18:00 (6-9 Yaş)

Pazartesi günleri, 15:00 (4-6 Yaş)
Perşembe günleri, 15:00 (3-5 Yaş)
Cumartesi günleri, 11:00 (3-5 Yaş)

Etiler

Etiler

Salı günleri, 17:00 (7-9 Yaş)
Perşembe günleri, 14:00 (3-5 Yaş)
Cuma günleri, 17:00 (3-5 Yaş)
Cumartesi günleri, 15:00 (3-5 Yaş)

Çarşamba günleri, 16:00 (4-6 Yaş)
Cuma günleri, 18:00 (6-8 Yaş)
Pazar günleri, 14:00 (4-6 Yaş)

Kalamış

Kalamış

Çocukların heyecanla 
ürettiği Botanik 
Atölyesi’nde doğadan 
ilham alan miniklerimiz 
toprak ve bitkilerin 
büyüleciyi dünyasını 
keşfediyor. 
Doğa sevgisi, eğlence ve 
sanatın birleştiği bu atölye 
çalışmasında rengârenk 
Teraryumlar hazırlayan 
çocuklar, grup çalışmasının 
yanı sıra yaratıcılık, ince 
motor becerileri, özgüven 
gibi kişisel yeteneklerini 
de geliştiriyor.
Tüm miniklerimizi bu 
yaratıcı ve renkli deneyimi 
yaşamaları için Botanik 
Atölyesi’ne bekliyoruz! 
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BABYWEARING

AYIN TARİFİ

Happy Nest ’te bebeğini giyen anneler buluşuyor! 

Çıtır Kurabiye

Happy Nest Etiler’de 18 Nisan 
Perşembe günü 11:00-13:00 saat 
aralığında Babywearing buluşmasında 
anne ve anne adayları ile bir araya 
geliyoruz.
Türkiye’nin ilk babywearing 
danışmanlarından Başak Sönmez ve 
Zehra Dörter ile bebeğini giyen ya da 
giymek isteyen anne ve anne adaylarıyla 
yapacağımız bu sohbet buluşmasında; 
bebeğimizi giymenin bize ve bebeğimize 
olan faydalarından, doğru taşıma 
yardımcısını nasıl seçebileceğimizden 
bahsedip ardından CID ve UNESCO 
tarafından tanınan, dünyada 16 ülkede 
uygulanan @joimove.turkiye ile 
bebeklerimizi giyerek kısa bir bebeklerle 
dans etkinliği yapacağız.  
Bu eğlenceli Babywearing buluşması 
için kayıt yaptırmayı unutmayın!

Hem zihinsel hem de bedensel 
faydaları saymakla bitmeyen bir 
besindir “kuruyemiş”. 
Özellikle çocuklarda tüketimi 
doktorlar tarafından da önerilir. 
Yoksa sizin çocuğunuz kuruyemiş 
sevmiyor mu? İşte size harika bir 
öneri: “Kuruyemişli Çıtır Kurabiye”… 
Happy Nest ziyaretlerinizde 

Happy Cafe’ye geldiğinizde de 
bulabileceğiniz, büyük küçük herkes 
tarafından sevilen, isterseniz 
çocuğunuzla birlikte mutfağa girip 
kolaylıkla yapabileceğiniz Betül 
Ulusoy’un bir tarifini paylaşıyoruz. 
Yanında bir bardak süt ile şahane 
bir ara öğün. Uzun süre tazeliğini 
koruması da cabası. 

18 Nisan Perşembe, 11:00-13:00 Etiler

MALZEMELER
 250 gram tuzsuz tereyağı
 2 yumurta
 1/2 su bardağı meyve şurubu 
 1/2 su bardağı ikiye kesilmiş kuru 

üzüm 
 1/2 su bardağı kırılmış ceviz  
 1 portakal kabuğu rendesi
 1 limon kabuğu rendesi
 1 paket organik kabartma tozu
 4 su bardağı organik beyaz un 

tam buğday unu 
(isteğe bağlı olarak küçük doğranmış 
kuru kayısı, badem, fındık) 

HAZIRLANIŞI 
 Tereyağ, yumurta, meyve şurubu 

ve meyve rendelerini yoğurun. 
 Un ve kabartma tozunu ilave 

edin.
 Daha sonra kuruyemişleri ekleyin. 
 Hamurdan ceviz büyüklüğünde 

parçalar koparıp fırın tepsisine dizin. 
İsterseniz avuç içiniz ile bastırıp 
daha yayvan kurabiyeler de elde 
edebilirsiniz. 

 170 derece önceden ısınmış 
fırında 35 dakika pişirin.

 Afiyet olsun.
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10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

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

11:00 Fransızca Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Hand Crafts Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Oyun Grubu (+3 yaş)

15:00 Botanik Atölyesi (4-6 yaş)

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

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

16:30 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

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

17:00 Hand Crafts Atölyesi (6-9 yaş)

18:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

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

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay) Ebeveynli

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

16:00 Hand Crafts Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Around The World (3-5 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Botanik Atölyesi (6-8 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

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

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

13:00 Artists Art (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

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

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay) Ebeveynli

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) Ebeveynli 

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

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

13:00 Kitap Okuma (+3 yaş) Ücretsiz

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 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

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

17:00 Around the World (7-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

11:00 Botanik Atölyesi (3-5 yaş)

12:00 Marangoz Atölyesi (4-6 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (7-9 yaş)

14:00 Hand Crafts Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

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) Ebeveynli

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

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

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

17:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Oyun Grubu (24-36 ay) Ebeveynli

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

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay) Ebeveynli

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

16:00 Botanik Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-8 yaş)

17:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

18:00 Hand Crafts Atölyesi (8-10 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

12:00 Marangoz Atölyesi (4-6 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (7-9 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

17:00 Artist’s Art (4-6 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

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

12:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4-6 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 (4-6 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (7-9 yaş)

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

11:00 Temel Yaşam Becerileri (24-36 ay) Ebeveynli

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

11:00 Fransızca Oyun Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Botanik Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay) Ebeveynli

17:00 Hand Crafts Atölyesi (4-6 yaş)

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 (12-18 ay) Ebeveynli

10:00 İngilizce Oyun Grubu (24-36 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) Ebeveynli

11:00 İngilizce Oyun Grubu (18-24 ay)

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

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay) Ebeveynli

14:00 Around The World (3-5 yaş)

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

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

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

17:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

Etiler

Kalamış

Aylık Program

Aylık Program

pazartesi

pazartesi

cuma

cuma

salı

salı

cumartesi

cumartesi

çarşamba

çarşamba

pazar

pazar

perşembe

perşembe

 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) Ebeveynli

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

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) Ebeveynli

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Around The World (3-5 yaş)

16:00 Marangoz Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (7-9 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Robotics Atölyesi (+9 yaş)


