
Merhaba, bahar coşkunuzu bu ay harika bir 
festivalle zirveye taşımaya hazır mısınız? 
Sağlıklı yaşama dair bilgileri paylaşmak ve gelecek 
nesillere doğru bilgiler aktarmaya da ev sahipliği 
yapacak Doğal Yaşam Festivali’nde buluşuyoruz.
Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ‘Doğal Yaşam 
Festivali’ 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul 
Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 
gerçekleşiyor.
Şehrin en doğal festivalinde Türkiye'nin her 
yerinden doğal yaşama gönül vermiş doğal 
ve organik gıda, tekstil, kozmetik üreticileri, 
tedarikçileri uygulayıcılarıyla bir araya geliyoruz. 
Doğal Yaşam Festivali’nde bu sene de iki gün 
boyunca taze, sağlıklı, doğal ve organik pek çok 

ürüne ulaşmanın yanı sıra ailenizle birlikte keyifli bir 
hafta sonu yaşayabileceğiniz eğlenceli bir festival 
programı sizleri bekliyor. 
Çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri 
için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını 
destekleyenlerle tanışabileceğiniz, miniklerle 
etkinlik ve atölyelere katılabileceğiniz 
festivalimizde neler mi olacak?
Festival bünyesindeki seminer alanında uzman 
isimlerin seminer ve söyleşileri, yetişkin 
etkinlik alanında ise gün boyu yoga, nefes 
terapi, meditasyon, mindfulness ve egzersizler 
gerçekleşecek. 5 Mayıs Pazar günü Hıdırellez 
etkinliklerinin de yer alacağı Doğal Yaşam 
Festivali’nde Feng Shui yaklaşımına göre baharı 

bereketle karşılama ritüelleri, anda kal ve yaşam 
kumbaranı doldur çalışmaları ve sürpriz eğlencelerle 
dolu dolu geçecek.
Çocuk etkinlik alanında her yaştan miniklerimizin 
ilgisini çekecek eğlenerek öğrenmelerini 
destekleyen atölyeler, yazar buluşmaları, kukla 
gösterileri, sokak oyunları ve sürpriz etkinlikler iki 
gün boyunca ücretsiz devam edecek.
Bu satırlarımızda yer veremediğimiz Happy Nest 
Etiler ve Kalamış şubelerimizde gerçekleşecek mayıs 
ayı etkinliklerini bültenimizden, web sitemizden, 
instagram, facebook ve twitter hesaplarımızdan 
takip edebilirsiniz.
Her günü festival tadında, sağlık, mutluluk dolu 
keyifli bir ay dileklerimizle...
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Şehrin en doğal festivali başlıyor!

BÜLTENJOURNAL

19 MAYIS 
ATATÜRK’Ü 

ANMA, GENÇLİK 
VE SPOR 

BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN

Tüm Annelerimizin
Anneler Günü’nü

Kutluyoruz...
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Mayıs’19 seminer programı

Mayıs’19 etkinlik takvimi

04 Doğal Yaşam Festivali
 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL 

İSTANBUL KAMPÜSÜ
05 Doğal Yaşam Festivali
 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 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 ve 

Nilüfer Devecigil  
 Ergo Terapist, Fizyoterapist ve Oyun Terapisti 

Gözüyle Duyu Bütünleme Etiler

23 Uzm. Klnk. Psk. Canan Altındaş 
 Teknoloji Bağımlılığından Bireysel  

Bağımsızlığa… Etiler 
29 Nilüfer Devecigil  
 Setting Healthy Boundaries For Your Kids Etiler

4 MAYIS CUMARTESİ  Doğal Yaşam Festivali
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL İSTANBUL KAMPÜSÜ

5 MAYIS PAZAR  Doğal Yaşam Festivali 
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL İSTANBUL KAMPÜSÜ

9 MAYIS PERŞEMBE  Ayça Kutlu / İç Seslerimiz ile Tanışarak Kendini Keşfetme Atölyesi Etiler
11 MAYIS CUMARTESİ  Büşra Uğurlu / Anneler Günü Özel Workshop Etiler
  Betül Kanbolat ve Demet Özge Aykan Aybakır 

  KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler

18 MAYIS CUMARTESİ  Playmais Etkinliği Etiler
21 MAYIS SALI  Ayça Aytaç / Anne-Baba Beni Duyuyor Musun? – Workshop Etiler
25 MAYIS CUMARTESİ  Yonca Evcimik / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
  Playmais Etkinliği Kalamış
  Silgi Yap Etkinliği (+7 Yaş) Etiler
30 MAYIS PERŞEMBE  Betül Ulusoy / Happy Cafe’de Lezzetli Tuzlu Tarifler – Workshop Etiler
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23
UZM. KLNK. PSK.
CANAN ALTINDAŞ
Teknoloji Bağımlılığından 
Bireysel Bağımsızlığa...

04
DOĞAL YAŞAM 
FESTİVALİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Santral İstanbul Kampüsü

05
DOĞAL YAŞAM 
FESTİVALİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Santral İstanbul Kampüsü 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...

SEMİNER TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN BİREYSEL BAĞIMSIZLILIĞA…

Çocuklar ve ergenler neden 
teknolojik aletlere bağımlı hale 
gelirler? Günümüzde birçok ebeveyn, 
“Biz çocukken bahçede oynardık” 
diye yakınmakta. Ancak ebeveynler 
görüyorlar ki çocuklar ve ergenler, 
serbest oyundan ziyade, teknolojik 
aletler üzerinden oynanan oyunlara 
yönelmekte. Ve bu oyunlar da dönem 
dönem şekil değiştiriyor. Birkaç sene önce 
yıkma ve tekrar inşa etme üzerine olan 
Minecraft, çocukların favori oyunuyken, 
şimdilerde Pubg gibi sanal ortamda bir 
araya gelerek düşmanlara karşı savaşılan 
oyunlar revaçta. Instagram ve Snapchat 

gibi sosyal medya uygulamaları ise, 
özellikle ergenlik çağındaki gençler 
için, görme ve görülme arzusu gibi 
dürtüleri tatmin edebilecekleri, 
aslında güvenli sayılabilecek, ancak 
yine de sınırları belirsiz mecralar 
sunmakta. Sosyalleşme biçimleri 
ve oyunlar şekil değiştirirken, 

onların arayüz sağlayıcısı, yani tablet ve 
bilgisayarlar pek değişmiyorlar. 
Uzm. Klnk. Psk. Canan Altındaş 
süpervizörlüğündeki bu oturumda zihinsel 
ve psikolojik gelişim basamakları üzerinden 
teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı 
üzerine katılımcılarla birlikte düşüneceğiz.

23 Mayıs Perşembe, 11:00-13:00 Etiler
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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

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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SEMİNER

SEMINAR

BİR ERGOTERAPİST, FİZYOTERAPİST VE OYUN TERAPİSTİ GÖZÜYLE DUYUSAL BÜTÜNLEME... 

Setting Healthy Boundaries For You Kids... 

Duyusal tercihler çocukların 
günlük hayatını etkilemeye 
başladığında karşımıza öfke nöbeti, 
tutturma, rutin değiştirememe, 
kıyafet giyme/giymeme gibi çeşitli 
davranış sorunları olarak çıkıyor. 
Hangi durumlarda hangi 
uzmanlardan nasıl yardım alırız 
ve aileler ne şekilde yardımcı 
olabilir konularının konuşulacağı 
Ergoterapist Caroline de Biolley, 
Fizyoterapist Sarah Steinborn ve 
Oyun Terapisti Nilüfer Devecigil 
süpervizörlüğündeki seminerde 
sizlerle bir araya geliyoruz.
Çocuklarda duyusal bütünlemeye 
dair merak edilen soruların 
cevapları 22 Mayıs Çarşamba saat 
11:00-13:00 arası Happy Nest 
Etiler’de... 

Wednesday, May 29, 11: 00-13: 00

22 Mayıs Çarşamba, 11:00-13:00

Etiler

Etiler

C A R O L I N E 
D E B I O L L E Y
Brüksel’de 
Occupational Therapy 
(iş ve uğraş terapisi-
ergo terapi) okudu. 

Gelişim terapisi, öğrenme güçlükleri 
ve duyusal bütünleme konularında 
uzman. 13 yıldır Türkiye’de yaşıyor.

S A R A H 
S T E I N B O R N
Almanya’da Fizyoterapi 
okudu. Uzmanlığı 
nörolojik fizyoterapi. 
2014 yılından beri 

Türkiye’de yaşıyor.

NİL Ü F E R 
D E V E CİGİL
Amerika’da psikoloji 
okudu. Uzmanlık 
alanı oyun terapisi. 
2005 yılından beri 

Türkiye’de yaşıyor.

“We talk a lot about the need for “boundaries,” 
but what does this word really mean? As a 
parent, you can think of a boundary as the line 
you draw around yourself to define where you 
end and where your child begins. In this talk 
we’ll discuss the importance of staying close 
to your child while setting your boundaries, the 
importance of co-regulation, and your role to 
support a health brain development.”

NİLÜFER DEVECİGİL
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En sevilesi aylar bunlar, 23 Nisan’ı, 
Paskalya’yı geride bıraktık, şimdi 19 
Mayıs’lı, Hıdrellez’li bir başka şahane 
aydayız. Ramazan da mayısa kaydı bu yıl, 
herkese inancını özgürlük ortamında sevgi 
saygıyla, ağız tadıyla yaşayabileceği günler 
dileyelim.

Çocuklar için felsefe dizisi, ünlü Çıtır Çıtır 
Felsefe’nin (çev. Azade Aslan, Günışığı 
Kitaplığı) sevilen kitaplarından birinde –
Hatırlamak ve Unutmak’ta– Brigitte Labbé 
şöyle diyor: “Hepimiz anılardan oluşuruz; 
üzüntülere, mutluluk ve gurur dolu anlara, 
utançlara, acılara ve öfkelere, keyiflere, 
tatlara ve kokulara, lezzetlere ilişkin 
anılardan oluşuruz...” Ve tabii: “Geçmişteki 
olayları değiştiremeyiz, olan olmuştur. 
Müdahale edebileceğimiz tek alan şimdiki 
zamandır.” Çok doğru der yazar, inşa 
etmemiz gereken, geleceğimizdir, özellikle 
de çocukların geleceği. Geçmişte yaşanmış 
acıların tekrar yaşanmaması uğruna da 
anılarımızı zaman zaman hatırlamak, 
bugünkü yaşamlarımızı bize armağan etmiş 
olanları minnetle anmak unutulamazdır.

Labbé, kitabının sonlarına doğru diyor 
ki: “Toplama kamplarını, soykırımları, 
sürgünleri, köle ticaretini, savaşları, 
katliamları, insanlığa karşı işlenmiş tüm 
suçları hatırladığımızda... insanların neler 
yapabileceklerini hatırlarız. Bunları ne 
ağlayıp sızlamak, ne de kendimizden 
nefret etmek için anımsarız... Belleğin 
tetikte kalmamıza yardımcı olmasını isteriz; 
belleğin, korkunç olaylardan kaçınmamıza 
yardım etmesini dileriz.”

Halkların ortak belleğinde yer alan acıları 
çocuklarımıza anlatmamız zor elbette, 
ama anadilimizin zengin süzgecinden 
süzülmüş ifadelerle onlara köleliği, savaşları 
anlatabilmeyi de ihmal edemeyiz. Yoksa 
onları kötüye karşı cahil ve savunmasız 
bırakırız ki, buna hiçbirimizin hakkı 
olmamalı. 

Çocuklarımıza neleri nasıl anlatacağımızdır 
asıl önemli olan. Hatıralarımızı hangi 
dozda, nasıl taze tutmamız gerektiğidir... 
İnsanlığın, acılar mirasından daha güçlü 
olan gurur birikimini de onlara yeterince 
anlatabilmemizdir. “Atatürk’ü, Kristof 
Kolomb’u, Marie Curie’yi, Gandhi’yi, 
Pasteur’ü, Mimar Sinan’ı, Oturan 
Boğa’yı, Galilei’yi, Piri Reis’i, Buddha’yı, 
Mevlânâ’yı, Mozart’ı, Martin Luther King’i, 
Einstein’ı, Jules Verne’i, Âşık Veysel’i, 

Konfüçyüs’ü, İbn Sina’yı, Evliya Çelebi’yi, 
Picasso’yu, Darvin’i, Yunus Emre’yi, Yaşar 
Kemal’i, İdil Biret’i... hatırladığımızda... 
insanın sözcüklerle, düşüncelerle, fikirlerle, 
acıları ve isyanlarıyla, hayalleri ve 
arzularıyla neler yapabileceğini hatırlarız.” 
Evet, bu gezegenin gurur veren birikimini 
her fırsatta hatırlamak, çocuklara aktarmak, 
paylaşmak, onlarla kendimize güzel anılar 
inşa etmek, belleklerimizde birer mutluluk 
deposu inşa etmek demektir ki, akışına 
kapıldığımız zaman çağlayanı başka nasıl 
yaşanır.   

Özellikle tarihsel romanları ve tarihsel 
roman çevirileriyle tanıdığımız Solmaz 
Kâmuran da bir halanın, yaşam deneyimini 
eğlenceli bir üslupla yeğeniyle paylaştığı bir 
çocuk romanı yazdı: Elmakurdu Rüyaları 
(Masalperest). Tatilini bir yaz kampında 
geçirmek istemeyen küçük kız çareyi 
halasına sığınmakta buluyor. Canlılarla 
sohbet muhabbet, yeni uğraşlarla tanışma, 
anadilin inceliklerini, türlü çeşitli deyişleri 
duyma, belleme ve tabii hayat hakkında 
reçelli, çorbalı, mutluluk şuruplu felsefe 
yapma ki o kadar olur... Kitabı okurken, 
çorba sevmeyen çocukların fena halde 
çorbaya merak salmaları “tehlikesi” var, 
çünkü bizim hala her duygu durumuna 
göre farklı çorba pişiriyor. Anılar bohçası, 

çarkıfelek çiçeği, telkadayıfı, tükenmez, 
çilek reçeli... hepsi de bir çocuğun yaz 
günlerini dolduruyor, onu arkadaşlarına 
yakınlaştırıyor.

Yetişkinlerle çocukların iletişiminin niteliği, 
ailede de okulda da en başta gözettiğimiz 
konu. Çocuklarımızla diyaloğumuz ne 
kadar zayıfsa, yolumuz o kadar çetrefil 
ve uzun. Bu noktada en büyük rol de 
yetişkinlere düşüyor. Boşanan ebeveynin 
çocuğuyla diyaloğunun üstün olması üç 
tarafın da mutluluğunun garantisi. Ancak, 
pek kolay olamıyor bu. Hacer Kılcıoğlu 
son romanı Radyo Pencere’de (Günışığı 
Kitaplığı) tam da böyle bir ailenin içine 
düştüğü açmazı ve ondan pek güzelce 
çıkılabilecek yolu işaret etmiş. Elbette, 
kurgusal bir roman bütünü içinde. Ekim, 
başında bir arı vızıltısıyla, fena halde 
yalnızlık hissediyor, birlikte yaşadığı 
babasıyla yeterince konuşamıyor. Derken, 
yürek hoplatan bir adım atıyor: Arı 
yetiştiricisi olan babasına ait bir anahtarın 
hangi kapıyı açacağını keşfetmeye karar 
veriyor. Neyse ki anahtarın ucu bir dedeyle 
torunu Asya’ya ulaşıyor ve işte şahane 
bir arkadaşlık, ilginç bir radyo yayını 
ve nihayet babayla kurulan köprüler... 
Hepimizin yaşamına uzun uzun sohbet 
edilebilecek, birlikte öğrenip birlikte 
eğlenilebilecek aile büyükleri değsin. En 
büyük mutluluktur...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapıda, 
geçmişte çok büyük gençlik törenleriyle 
kutlanır, sivil ve askeri okullarda okuyan 
liseliler statlarda bir araya gelirdi. Binlerce 
öğrencinin müzik eşliğinde aynı anda 
yaptığı danslar, jimnastik hareketleri, 
renk kuleleri ve neler neler... Şimdi artık 
sakin sakin kutlanıyor bu özel gün, ancak 
değişmeyen bir şey var: Spor sevdası. Kimi 
çocuklar sanatı, kimisi de sporu yüreğinde 
duyarak doğuyor. Böyle özel günlerde 
onları tekrar hatırlama, selamlama fırsatı da 
buluyoruz.

2012 Londra Olimpiyatları’nda 
Türkiye’yi temsil etmiş, 250 defadan 
fazla milli formayı giymiş, dünyaca ünlü 
voleybolcumuz Naz Aydemir Akyol 
çocukları özendirmek için, spor yaşamını, 
tutkusunu, sevgisini anlatan bir kitap yazdı 
(Doğan Egmont). Sanatçı Sadi Güran’ın 
desenlediği Naz’dan Spora Pas – 3, 2, 
1... Başla! çocuklarla birlikte okumak, 
onları hayallerinin peşinden gitmenin yanı 
sıra, önemli bir bayramın anlamına da 
yakınlaştıracak. Çağımızda artık marşlarla 
statları doldurmamız gerekmiyor, ama 
sevinçli şarkıları birlikte omuz omuza 
söylemenin coşkusunu tadabileceğimiz 
buluşmalar özleniyor. Hiç değilse 
evlerimizde, okullarımızda danslı şarkılı 
kutlamalar dileyelim. Gençlik ve Spor 
Bayramı’mız kutlu olsun!

“GÜZEL ANILAR İNŞA 
EDELİM, BAYRAMLAR 
TAM DA FIRSATI.”MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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Cihangir Yoga - Onur Aksoy
Yoga Zamanı

İlke Aydın - Bütünsel Beslenme ve Sağlık Danışmanı
Raw ve Vegan Food Beslenme Arasındaki Farklar

Betül Lily - Yoga Eğitmeni
Hatha Yoga

DDr. Elif Yurdakul - Mindfulness Koçu
Mindfulness

Güneş Ulus - @gunesanne
Mindful Ebeveynlik

Ferda Ünsal ve Işil G. Alfar - @fengshuidunyasi
Feng Shui İle Yaşam Kumbaranı Doldur

Gülben Aykaç - @mandalart_pilates /mandalacomtr_gulben
HıHıdırellez İçin Bolluk Bereket Mandalası 

Cihangir Yoga - İrem Güneş
Yoga Zamanı

Bilgili Liderler Paneli
Şimdi Değişim Zamanı

Umut Mirza - Mister Global 2016 Best Physique Winner
Metabolik Egzersiz ve Yağ Yakımı

Mustafa Mustafa Yıldırım
Tabata Antremanı

Dr. Elif Yurdakul - NADA Denge Sanatları Akademisi
Mindfulness

Çiğdem Saranga - Yoga Şala Eğitmeni
Hatha Yoga

Çiğdem Aksoy - Yoga ve Nefes Eğitmeni
KudKudret-i Nefes Atölyesi

Miyase Bülbül - Beslenme Koçu Executive Şef 
Yazar ve Eğitmen
Hangi doğru besin ile nasıl doğru beslenebiliriz?

Musa Özsoy - @gidadedektifi
Endüstriyel Gıda Kavramı

Erdem Öner  - Gıda Mühendisi
Gıda Güvenliği ve Sağlık

Yeşim Temel Özcan - Diyetisyen, 
Pni Terapisti, Gaps Practitioner
YYedikleriniz İlacınız Olsun

Ahmet Naç - Yeni Nesil Öğretmen
Eğitim

Ali Koç - Eğitimpedia ve Fide Okulları Kurucusu
Çocuklar Tehlikeli Oyunlara Neden İhtiyaç Duyar?

Ferah Şıvga - Alternatif Tıp Terapisti
Schussler Tuzları Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır?

DDr. Asuman Kaplan Algın - Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Doktoru
Anneden Çocuğa Sağlık Aktarımı

Dr. Didem Gülmez
İkinci Beyin Bağırsaklar

Hülya Kayhan - Art de Huile Kurucusu ve Uzman Eczacı
Günlük Kullanımda ve Koruyucu Sağlıkta Aromaterapi

Dr. Hasan Hüsnü Eren - Holistik Tıp Danışmanı
Kronik Hastalıkların Tedavisinde Medikal Detoks Yaklaşımı

DDr. Özgür Bolat - Eğitim Bilimci ve Akademisyen
Mutlu Çocuk, Başarılı Gelecek

Dr. Ömer Saltan - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Doğadan Gelen Sağlık, Çocuklarda Fitoterapi

Gülden Kılınç Doğan - @annemdenetimde
Sağlıklı Beslen, Sağlıkla Yaşa

Özlem Ceylan  - @alerjikanne
Modern Çağın Salgını “Alerji”Modern Çağın Salgını “Alerji”

www.dogalyasamfestivali.comBizimle iletişime geçmek için: info@happynest.com.tr

Türkiye'nin her yerinden doğal ve 
organik gıda, tekstil, kozmetik ürünleri 

ve fazlasını bulabileceğiniz, sağlıklı, temiz ve 
güvenilir ürün alışverişi yapabileceğiniz 
standlar Doğal Yaşam Festivali’nde...

DOĞAL VE ORGANİK
STANDLAR

İki gün boyunca çocukları onlara özel 
atölyeler, etkinlikler, sokak oyunları, 
gösteriler, kitap okuma ve daha bir 

çok sürpriz bekliyor olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL

Doğal yaşam ile ilgilenen
ziyaretçilerimizi alanında uzman
isimlerin seminer ve söyleşileri ile

Doğal Yaşam Festivali’nde
buluşturmaya devam ediyoruz.

SAĞLIKLI YAŞAMA
DAİR HERŞEY

SEMİNER PROGRAMI

ETKİNLİK PROGRAMI

4 MAYIS 5 MAYIS

4 MAYIS 5 MAYIS
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Bir süre önce gerçekleştirdiğim Amerika 
seyahatimde, ülkenin önde gelen Harvard, 
MIT, North Eastern gibi üniversitelerini 
de gezme fırsatı buldum. Bu gezilerim 
sırasında hem okul kampüslerini görüp 
üniversiteler hakkında detaylı bilgi aldım 
hem de öğrencilerle konuşma şansım oldu. 

Öğrencilerin hepsinin çok çalışkan ve 
başarılı olmalarının ötesinde bir ortak 
noktaları vardı; çok yönlü olmaları… 
Harvard’da bir öğrenci, okulda 3 kulüpte 
aktif olarak çalıştığını belirtti. MIT’deki 
öğrenci inanılmaz hitabet yetisinin yanı sıra 
profesyonel olarak su topu oynuyordu. 

North Eastern’da yeni mezun olmuş 
olan genç kız, bütün yazlarını Afrika’dan 
Avrupa’ya, dünyanın dört bir yanında, 
farklı uzmanlık alanlarında çalışarak 
geçirmiş, sonrasında da okulun TV kanalını 
kurmuştu. Bunlar örneklerden sadece 
birkaçı… Bunları çoğaltmak çok mümkün; 
zaten en prestijli üniversitelere kabul 
almanın en önemli kriterlerinden biri, not 
ortalamasından sonra, sosyal aktivitelerde 
bulunuyor olmak. Liseden itibaren, bizdeki 
gibi 3 ay hiçbir şey yapmadan tatil yapan 

genç bulmak neredeyse imkansız; ya 
sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar, ya 
çalışıyorlar, ya hobi olarak sürdürdükleri 
aktivitelere ağırlık veriyorlar, ya da çeşitli 
uzmanlık alanlarında ya da akademik 
konularda gerçekleştirilen yaz kamplarına 
katılıyorlar. Bu sayede, okulda öğrendikleri 
bilgiyi gerçek hayatta uygulamakla 
kalmayıp, bir çok konuda deneyim sahibi 
oluyorlar. Bu süreç sonunda, daha lisede 
iken, ne istediklerini ve ne istemediklerini 
bilip, gelecekleri ile ilgili gerçekçi planlar 
yapıyorlar. 

Ülkemize dönüp baktığımızda ise çok 
farklı bir durum söz konusu. Tatil demek, 
dinlenmek, gezmek, tozmak, yan gelip 
yatmak, hiçbir şey yapmayıp derslerden, 
çalışmaktan, işten güçten uzak kalmak 
demek bir çok genç için. Elbette dinlenmek, 
gezmek çocuklarımızın hakkı; ancak 3 
ay gibi uzun bir süreyi sadece bu şekilde 
geçirmek, gençlerimizi kazanımlarından 
ciddi ölçüde engelliyor. MIT’de araştırma 
yapan ve başarılarından dolayı son 
dönemde gerek gazetelerde gerekse sosyal 
medyada sıklıkla karşımıza çıkan genç bilim 

insanı ile bir araya gelme şansım olmuştu 
Amerika seyahatimde. Ona bir sorum oldu; 
Türkiye’den Amerika’ya okumaya giden 
öğrencilerde geliştirilmesi gereken, eksikliği 
hissedilen bir konu olup olmadığı… Verdiği 
cevap aynen şöyle “Amerika’da Türkleri 
çok seviyorlar; Türkler çok çalışkanlar ve 
sorumluluklarının bilincindeler. Aldıkları 
görevi mutlaka yerine getiriyorlar. Ancak, 
tek yönlüler; hayatlarında sadece ders 
var, ders dışı konularda çok eksikler…” 
Oysa, ders dışı aktiviteler, deneyimler, 
hobiler, sosyal sorumluluk projeleri 
değil mi asıl gençlerin gelişimini, 
zenginleşmelerini ve hayatı tanımalarını 
sağlayan? Okullarda okutulmayan 
ancak kesinlikle öğrenilmesi gerekenler 
arasında ilk sıralarda yer alan 21. yüzyıl 
yetkinlikleri değil mi ileride onlara kapılar 
açıp, hem özel hem de iş hayatlarında 
ilerlemelerine olanak sağlayacak olan?… 
Bu nedenle, Türk insanının içine fazlaca 
işlemiş olan şu korumacı tutumumuzdan 
vazgeçip, çocuklarımıza biraz “kıysak”, 
okuldan mezun olup iş dünyasına, gerçek 
hayata adım attıklarında sudan çıkmış 
balığa dönmemelerine ve asıl kıyımdan 
koruyacağımıza bir kendimizi inandırsak, 
her şey çok daha farklı olmaz mıydı? Bizim 
çocuklarımızın yazının başında bahsettiğim 
çocuklardan ne eksiği var? Eksiği yok, 
fazlası var aslında. Yeter ki onlara fırsat 
tanıyalım, yol gösterelim, potansiyellerini 
ortaya çıkarmaları için teşvik edelim. Kısaca 
biraz “kıyalım” çocuklarımıza…

“KIYALIM” 
ÇOCUKLARIMIZA…

Ayça Aytaç

Anadili İngilizce olan Annie ile Itsy 
Bitsy atölyelerimiz 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.

ITSY BITSY 
ATÖLYELERİ

ANNIE İLE ITSY BITSY ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR...

Salı günleri
14:00 (12-18 ay), 15:15 (18-36 ay), 16:30 (+3 yaş) 
Perşembe günleri
14:00 (12-18 ay), 15:15 (18-36 ay)Kalamış
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

DUGONG DUGO’NUN YAZAR VE ÇİZERİ İLE BULUŞMAYA HAZIR MISINIZ? 

DUGONG DUGO’YU
KİM ÜZDÜ?

YAZAR Betül Kanbolat
RESİMLEYEN D.Özge Aykan Aybakır
YAYINEVİ  ABM 

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

YONCA EVCİMİK’İN ‘VAR OLMAK HAKTIR’ KİTAP LANSMANINA 
DAVETLİSİNİZ!

Her günü aç susuz, hava koşullarına göre donma ya 
da sırılsıklam olma tedirginliğiyle sokaklarda geçiren... 
Ya da bir öğün yemek için ateş çemberlerinin içinden 
geçmek zorunda bırakılan... Sırf insanlar daha iyi kremler 
sürsün diye üzerinde deneyler yapılan... Ve sokaklarda 
başını okşayıp sonra yanından geçip gittiğimiz sahipsiz 
hayvanlar... Onların yaşadığı bu zorlu koşulları 
değiştirmek için 1978 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Hayvan 
Hakları Evrensel Bildirgesi ilan edildi. Sanatçı ve hayvan 
hakları savunucusu Yonca Evcimik tarafından hazırlanan 
ve bu bildirgeden oluşan kitabın her bir maddesi 
mücadeleye destek veren çizerler tarafından ayrı 
ayrı resmedildi. Bütün canlıların eşit olduğunu ve var 
olmanın bir hak olduğunu kabul edelim diye… İçimizdeki 
sevgiyi, vicdanı, merhameti ve adaleti canlı tuttuğumuz 
sürece dünya bütün hayvanlar için daha iyi bir yer haline 
gelecek. 25 Mayıs Cumartesi Etiler Happy Nest’te Yonca 
Evcimik ile “Var Olmak Haktır” kitap lansmanına 5 yaş 
üzeri tüm kitap ve hayvanseverleri bekliyoruz!

25 Mayıs Cumartesi, 16:00 (+ 5 Yaş)Etiler

VAR OLMAK HAKTIR

YAZAR Yonca Evcimik
YAYINEVİ Masalperest

YONCA EVCİMİK

11 Mayıs Cumartesi, 16:00Etiler

BETÜL
KANBOLAT

DEMET ÖZGE
AYKAN AYBAKIR

*Hayvanların yaşadığı zorlu koşulları değiştirmek amacıyla UNESCO tarafından ilan 

edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden oluşan ve her bir ressam tarafından 

ayrı ayrı resmedilen Var Olmak Haktır- Çocuklar İçin Hayvan Hakları kitabının tüm 

telifi yardıma muhtaç sokak hayvanları yararına kullanılacaktır.

ABM tarafından yayımlanan “Dugong Dugo’yu Kim Üzdü?” adlı 
kitabın yazarı Betül Kanbolat ve çizeri Demet Özge Aykan Aybakır 
ile Happy Nest Etiler’de gerçekleşecek Yaratıcı Okuma ve İmza 
gününe davetlisiniz. Etkinliğe katılan minik kitapseverlerimizi 
arkadaşlığa dair sıcacık öykünün yanı sıra okyanus canlıları 
hakkında ilginç bilgileri keşfedecekleri eğlenceli dakikalar bekliyor.

DUGONG DUGO’YU KİM ÜZDÜ?
Dugong Dugo, tropikal 
denizlerin açıklarında 
günlerdir düşünceli düşünceli 
yüzüyordu. Güneş ışığının 
yansımalarına bakıp gölgesini 
inceliyordu. Uzun gövdeli su 
bitkilerinin arasına giriyor, 
küt yüzgeçleriyle bitkileri 
kuyruğuna doluyordu. Bir 
şeyleri gizlemek mi istiyordu? 
Yoksa can sıkıntısını oyuna mı 

dönüştürmüştü? 
Sayfalar deniz misali 
dalgalandı. Ne olduysa 
oldu, Dugo birden canlandı. 
Gözlerinden incecik yaşlar 
aktı. Afacan şaşırdı, doğrulup 
sayfaya yaklaştı. Uzandı, 
Dugo’nun gözyaşını sildi. 
“Neler oluyor, söyle,” dedi 
afacan. “Söyle bana, kim üzdü 
seni?”
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Çocuğumun gıda alerjisi olup 
olmadığını nasıl bilebilirim? 

Gıda alerjisi, vücudun gıdalarda bulunan 
proteinlere karşı tepki gösterdiğinde 
meydana gelir. Tepkime genellikle bir 
yiyecek yendikten kısa bir süre sonra 
gerçekleşir. Gıda alerjisi reaksiyonları hafif 
belirtilerden anaflaksiye kadar gidebilecek  
şiddette olabilir.

Bazı belirtiler ve bazı hastalıklar yanlış 
bir şekilde “gıda alerjisi” sanılabilir. 
Aşağıdakiler Amerikan Pediatri 
Akademisi'nden (AAP) yiyecek alerjileri 
ve semptomların nasıl tanınacağı ve nasıl 
tedavi edileceği hakkında bilgilerdir. 
Yiyecek alerjisi varsa, çocuğunuzu evde ve 
okulda nasıl güvenli ve sağlıklı tutacağınıza 
dair önemli ipuçları da vardır.

YİYECEK ALERJİSİNİN 
BELİRTİLERİ

Vücudun bağışıklık sistemi bazı yiyeceklere 
aşırı tepki verirse, aşağıdaki belirtiler ortaya 
çıkabilir:

 Cilt Problemleri

Sivrisinek ısırıklarına benzeyen kırmızı 
lekeler

Kaşıntılı deri döküntüleri (egzama, atopik 
dermatit olarak da bilinir)

Yumuşak doku bölgelerinde şişlik

 Solunum Problemleri

Öksürük, hapşırma, hırıltı

 Mide Belirtileri

Mide bulantısı, kusma, ishal

 Dolaşım Belirtileri

Soluk ten

Kalp atımında hızlanma, çarpıntı

Bilinç kaybı

Vücudun birkaç bölgesi etkilenirse, 
reaksiyon şiddetli olabilir veya hayatı tehdit 
edici olabilir. Bu tip alerjik reaksiyona 
anafilaksi denir ve acil tıbbi yardım 
gerektirir.

Yiyecekler, bazen yiyecek alerjileriyle 
karıştırılan birçok hastalığa neden olabilir. 
Aşağıdakiler gıda alerjileri değildir:

Besin zehirlenmesi - İshal veya kusmaya 
neden olabilir, ancak genellikle bozuk veya 
az pişmiş yiyeceklerdeki bakterilerden 
kaynaklanır.

Sinir sistemi etkileri – Gazoz, kola 
veya şekerleme içindeki kafein gibi katkı 
maddeleri, çocuğunuzun titrek veya 
huzursuz olmasına neden olabilir.

Cilt tahrişi - Genellikle portakal suyu 
veya domates ürünleri gibi yiyeceklerde 
bulunan asitlerden kaynaklanabilir.

İshal - Meyve suları gibi çok fazla şeker 
içerdiğinden ishale sebep olabilir.

Laktoz intoleransı, sıklıkla gıda alerjisi ile 
karıştırılan bir gıda intoleransı örneğidir. 
Laktoz intoleransı, bir kişinin laktoz denilen 
süt şekerini sindirememesidir. Karın 
ağrısı, şişkinlik ve yumuşak dışkılama gibi 
belirtileri olabilir.

Bazen de boyalar veya koruyucular 
gibi yiyeceklere eklenen kimyasallara 
verilen reaksiyonlar, bir gıda alerjisi 
ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, bazı 
insanlar bazı gıda katkı maddelerine 
duyarlı olabilirken, bunlara alerjik olmaları 
nadirdir. 

Gıda Alerjisine Neden Olabilecek 
Yiyecekler:

Herhangi bir gıda, bir gıda alerjisine 
neden olabilir, ancak çoğu gıda alerjisi 
aşağıdakilerden kaynaklanır:

 İnek sütü

 Yumurtalar

 Yer fıstığı

 Soya

 Buğday

 Kuruyemişler (ceviz, antep fıstığı, kaju 
fıstığı gibi)

 Balık (orkinos, somon, morina balığı 
gibi)

 Kabuklu deniz ürünleri (karides, ıstakoz 
gibi)

 Yer fıstığı, fındık ve deniz ürünleri, 
şiddetli reaksiyonların en yaygın 
nedenleridir. Etler, meyveler, sebzeler, 
tahıllar ve susam gibi tohumlara karşı da 
alerjiler meydana gelebilir.

İyi haber şu ki, erken çocukluk döneminde 
gıda alerjileri sıklıkla tolere edilebiliniyor. 
Yumurta, süt, buğday ve soya alerjilerinin 
% 80 ila % 90'ının 5 yaşına kadar 
kaybolduğu tahmin edilmektedir. Bazı 
alerjiler daha kalıcıdır. Örneğin, her 5 
çocuktan 1'i yer fıstığı alerjisi, daha azı da 
fındık veya deniz mahsulleri alerjisi devam 
edebilir. Kan testleri ve deri testlerin de 
alerjinin çıktığı besinin ileriki yaşlarda tolere 
edilmesi biraz daha zor olabiliyor.

ÇOCUKLARDA GIDA 
ALERJİSİ!

Dr. Ömer Saltan

ANNELER GÜNÜ ÖZEL 

WORKSHOP 
Minikler anneleri için tasarlıyor…

Anneler Günü öncesi siz değerli annelerimiz için yepyeni 
bir atölyede buluşmaya ne dersiniz? Anneler Günü’ne 
özel çocuklarınızın kendi elleriyle hazırlayacağı minik 
balkabaklarımızla anlamlı bir hediye isterseniz buyrun 
11 Mayıs 'ta atölyemize. Büşra Uğurlu liderliğindeki 

atölyede miniklerimiz balkabaklarını diledikleri 
aksesuarlarla süsleyerek bu yıl annelerinin hediyelerini 
unutulmaz kılıyor. 8 cm'lik seramik kabaklarımızı 
çocuklarınızın tamamen kendi zevki ve hayal gücüyle 
tasarlamasını istiyorsanız sizleri de atölyemize bekleriz.

11 Mayıs Cumartesi, 14:00-15:00Etiler



11

MAYIS
MAY

NO2019 50

WORKSHOP
ANNE-BABA VE ÇOCUK
ARASINDA ETKİLİ İLETİŞİM

WORKSHOP

Anne/baba beni duyuyor musun?

İÇ SESLERİMİZ İLE TANIŞARAK KENDİNİ KEŞFETME ATÖLYESİ HAPPY NEST’TE!

Çocuğunuzla bazen anlaşamadığınız 
anlar oluyor mu? Neyi neden yaptığını 
anlamlandıramadığınız anlarda 
yaklaşımınız nasıl? Birbirinizi anlayarak 
iletişiminizi ve ilişkinizi daha da 
sağlamlaştırmak istemez misiniz? Hele de 
ergenlik dönemine doğru ve ergenlik 
döneminde sıklıkla karşılaşılan 
“Çocuğum hiç eskisi gibi değil. 
Ergenlik dönemi ile birlikte bizden 
gittikçe uzaklaşıyor ve eskisi gibi 
iletişim kuramıyorum. Yetiştirdiğim 
çocuğu artık tanıyamıyorum…” 
sözlerini düşünürsek, bu dönemi 
daha sağlıklı geçirmek adına, nasıl temel 
atılacağını ve sürecin nasıl yönetileceğini 
bilmek istemez misiniz?

 Çocukların ve ergenlerin dünyası… 
 Anne baba roller…

 Etkili iletişim nedir ve neden 
önemlidir?

 İletişim engelleri nelerdir?
 Sağlıklı iletişim için ipuçları…

 
Büyüme ile birlikte, fizyolojik ve duygusal 

olarak büyük değişimden geçen 
çocuklar ve gençlerin yaşadıkları 
süreçleri, davranışlarının 
nedenlerini ve çocuğunuzla 
iletişiminizi geliştirmek için neler 
yapabileceğinize dair ipuçlarını, 
Profesyonel Koç & Eğitmen 

Ayça Aytaç’ın süpervizörlüğündeki bu 
atölye ve grup koçluğu çalışmasında 
bulabilirsiniz…
 
Not: Etkinlik, her yaş veli grubu için 
uygundur.

Bu atölyede Profesyonel Koç Ayça Kutlu liderliğinde 
gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile öncelikle 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 iç seslerimiz ile 
tanışacağımız farklı yolculuklara 
çıkacağız. Bu imgeleme çalışmaları 
ile kendimizi tanımaya başlarken, 
benliğimizin keşfedilmemiş yönlerine 

keyifli geziler yapacağız. Bu gezilerde gizli kalmış 
hayallerimizi bulacak, onları nasıl gerçekleştireceğimizi 
keşfedeceğiz. 
Kendimize yeni hedefler koyacağımız, hayallerimiz ile 
buluşarak onları gerçekleştirme şansımızı artıracağımız 
bu keyifli kişisel farkındalık çalışmasını kaçırmayın!

9 Mayıs Perşembe, 11:00-13:00 

21 Mayıs Salı, 11:00-13:00

Etiler

Etiler
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

DHINK ARTIK HAPPY NEST VE
HAPPY SHOP’TA!

Saygan Tasarım, Lexon, Zipfy, MTM markalarının ardından şimdi de DHINK markasını 
Türk tasarım severlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyor. DHINK  2000 yılından 

Dünyanın farklı bölgelerinden tasarımcıların tasarladığı lifestyle ürünlerinin, başta 
Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye satışını gerçekleştiriyor. 

Renkli çizgilere ve eğlenceli karakterlere sahip DHINK ürünleri sadece çocukların 
değil, ruhu çocuk olanların da yüzünü gülümsetecek. Yüksek kaliteli malzemelerle 

üretilen ürünler kullanım sırasında da kusursuz memnuniyeti hedefliyor. 
Birbirinden özgün ürünleri kullanırken çok keyif alacaksınız. 

BABY TALES
“Bir varmış bir yokmuş…”
Her masal böyle başlasa da her 
biri bambaşka dünyalara açar 
kapılarını. Çünkü, masallarda 
kurallar yoktur. Kesin doğrular 
yoktur. Hayal gücünü durduracak 
hiçbir sınır yoktur. Hatta hayalleri 
gerçekleştirmek için büyümeye 
de gerek yoktur. İyiler, kötüler, 
beklenmedik sihirler, dünyada 
göremeyeceğiniz dünyalar, 
ejderhalar, devler, şatolar, 
kötülüğün karşısında iyilik, iyiliğin 
yanında cesur kahramanlar vardır. 
Her masal gizli bir ders, her ders 
büyüsek de hafızalarımızdan 
hiç silinmeyecek mutlu bir 
anıdır. BabyTales, işte tüm o 
masalların gücünden, sihrinden, 
yaratıcılığından doğan bir marka. 
Rengârenk masallar kadar renkli 
tasarımları, her anıyı sonsuza 
kadar yaşatacak sihirli ürünleri 
ve masallar kadar mutlu anlarla 
dolu… Bir gün siz de balonla
uçan bir tavşan görürseniz
onu takip edin. Sizi masallardaki
o sihirli dünyalara
götürebilir.

THE LIFECO’DAN SAĞLIKLI VE 
DOĞAL ÜRÜNLER...

Günümüz koşullarında giderek yaygınlaşan kimyasallar, hormonlar, antibiyotikler, 
şeker, yapay tatlandırıcılar ve doğallıktan uzaklaşarak, pek çok zararlı madde içeren 

işlenmiş gıdalar nedeniyle bozulan beslenme düzeni ve sindirim sistemi 
The LifeCo’nun doğal, gurme ürünleri ve gıda takviyeleri ile dengeleniyor. 

The LifeCo, sağlıklı beslenen ve beslenme alışkanlıklarını iyi yönde değiştirmek 
isteyenlere; birbirinden lezzetli ve sağlıklı gıda alternatifleri sunuyor.

Sağlıklı yaşam takipçilerinin günlük yaşantıları ile rahatlıkla bütünleştirebileceği doğal 
ve sağlıklı mutfak ürünleri; gurme gıda, besin takviyeleri ve günlük atıştırmalıkların yanı 
sıra içeriğinde kimyasal katkı maddesi bulunmayan güvenilir kişisel bakım ürünlerinden 
oluşuyor. The LifeCo ürünlerine artık Happy Nest ve www.happyshop.com.tr üzerinden 

kolaylıkla ulaşılabiliyor.

KS PUZZLES&GAMES
1990 yılında bir aile şirketi olarak kurulan KS Puzzles&Games o tarihten günümüze 

kadar puzzle, oyun aletleri, oyuncak ve kutu oyunları imalatı alanlarında faaliyet 
gösteriyor. Özellikle puzzle üretimi açısından ülkemizde öncü firma konumunda 

olan KS Games 350’yi aşkın modelde 2 parçadan 4000 parçaya kadar tamamen yerli 
sermaye ile AB kalitesinde hizmet veriyor. Onur Yıldırım ve Esra Yıldırım’ın yönetiminde 
uluslararası akredite firmalardan alınmış test raporları ile Sedex, FSC ve CE normlarına 

uygun olarak çalışmalarını sürdüren KS Games ürünleri Happy Nest mağazaları ve 
Happy Shop’ta!
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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

MİNİME 
LOVE SS 2019 

KOLEKSİYONU 
İLE ARTIK

HAPPY NEST 
VE HAPPY 
SHOP’TA!

Doğal 
malzemeler 
kullanmaya 

özen gösteren 
MiniMeLove, 

çocukların 
cildine akrilik, 

asetat vb. 
kimyasal 

işlemlerden 
geçmiş 

kumaşların 
değmemesi için 

koton astar 
kullanılıyor. 

Kumaş ve dikiş 
kalitesiyle öne 

çıkan koleksiyon 
ağırlıklı olarak 

%100 koton, 
ipek ve yünden 

oluşuyor. 

LE BIBERON FRANCAIS
LE BİBERON FRANÇAİS BİBERONLARI HAPPY SHOP’TA!

Ebeveyn olanlar bilir. Bebek çantasına malzeme sığdırmak, Dünya’nın en zorlu 
görevlerinden biridir. Her biri bir diğerinden önemli bir sürü eşya, ama çok kısıtlı bir 

alan vardır. Le Biberon Français markasının kurucuları da bu fikirden ilham alarak yola 
çıkmışlar. Tasarımıyla iç içe geçebilen üç farklı boyuttaki biberonlar hem seyahatlerde 

hem de dolap içlerinde oldukça avantaj sağlıyor. %100 Fransız yapımı ve işçiliği ile 
üretilen bu biberonlar BPA ve diğer zararlı kimyasallar içermiyor hem de tasarımıyla 

göz dolduruyor.
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Bu anneler günü için bir yazı yazmayı 
düşünürken, Anneler Günü’nü sadece bir 
annelik günü değil, bir kadında anneliğin 
doğuşunun günü gibi de ele alabileceğimi 
düşündüm. “Ne yazılabilir?” veya “Ne 
çevrilebilir?” diye araştırırken, çevirisi 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan 
çıkmış ve bizim de ofis kitaplığımızda 
bulunan ve sık sık başvurduğumuz, Bir 
Annenin Doğuşu adlı kitabın başlıklarını 
kısaca ele almak istedim. “Anne olunmaz, 
yavaş yavaş anneliğe doğulur.” fikrinin 
verildiği bu kitap, günümüzde annelere 
veya anne adaylarına sunulan hazırcevap, 
veya “quick-fix” diyebileceğimiz ve 
dışarıdan empoze edilen uygulamaların 
ötesinde, aslında anneliğin tıpkı bebeğin 
doğuşuna hazırlanıldığı gibi, sadece 
dışsal değil, içsel bir hazırlığa da mahzar 
olduğu fikrini annelere, babalara ve 
profesyonellere aşılayan bir kitap. Bu 
önsözü kısa tutmaya çalışarak, New York 
Times’daki yazının ilk kısmını Anneler 
Günü’ne özel olarak sizlere sunuyorum.

Bir çok anne için, hamilelik ve annelik, 
veya anne olmak fikri bir sevinç kaynağıdır 
– en azından zaman zaman. Ama bir çok 
anne ve anne adayı, terapi odasında, 
Internet forumlarında, arkadaşlarımızda, 
yakınlarımızda ve özellikle de son günlerde, 
instagram’da gördüğümüz üzere, kaygı, 
hayal kırıklığı, suçluluk, rekabet, bıkkınlık 
ve hatta kızgınlık ve korku gibi yoğun ve 
olumsuz duygular da yaşar.

Dünya’ya dişi bir birey olarak gelmek, 
tüm hayatımız boyunca, hayatın belli 
noktalarında, farklı kimlikleri benimseme 
sürecini kapsar. Kız çocuğu olarak doğarız; 
ergenlikte genç kızlığa geçeriz. Yaş aldıkça, 
eğer yapabilirsek, kadın kimliğimizi 
benimseriz. Kadınlık da, tıpkı diğer tüm 
evreler gibi, zor ve sinsi bir geçiş sürecidir. 
Bunu söylerken Simone de Beauvoir’ın 
“Kadın doğulmaz, kadın olunur.” sözü 
hep kulağımızın bir noktasında küpe. 
Anneliği ise Dr. Stern, bir kimlik değişimi 
olarak tanımlar ve bu değişim, dişi bireyin 
hayatındaki diğer tüm değişimler gibi 
ciddi fiziksel ve psikolojik evrilmeleri de 
beraberinde getirir. Bu yüzden Dr. Stern’ün 
fikrini Beauvoir’ın kadınlık için söylediğinin 
tam aksine, annelik için, “Pat diye 
anne olunmaz, anneliğe doğulur.” diye 
özetleyebiliriz.

Anne olma süreci nedense tıbbi camiada 

çok da rağbet görmeyen bir dönem oldu. 
Bunun yerine, sıklıkla, anneliğe evrilme 
sürecinden çok, bebeğin nasıl doğacağına 
ve olacağına odaklanıldı. Ancak kadın 
birey için, bebeğin rahme düştüğü ve anne 
onu doğurmayı kabul ettiği andan itibaren 
anneliğe evrilme süreci, bebeğinin hem 
hamilelikte hem de doğumda oldukça 
psikolojisini etkileyen bir süreç. Tabii 
ki, bir bebeğin doğumu babaları da çok 
etkiliyor. Ancak, tahmin edildiği üzere, 
bebeği taşıyan bireyin geçirdiği psikolojik 
ve fizyolojik değişimler çok daha yoğun bir 
sürece tekabül ediyor.

Eğer duygularımıza ve geçirdiğimiz 
süreçlere dair içgörümüz olursa, hem kendi 
davranışlarımızın hem de başkalarının 
davranışlarının sebeplerini daha iyi 
anlayabiliriz. Dolayısıyla bir bebeğin 
doğumu sürecinde, odağımız bebek olsa 
bile, annenin hamilelik ve sonrasındaki 
psikolojisini anlamak daha sağlıklı bir 
ebeveynliği getirir. Yani diyebiliriz ki, kendi 
süreçlerini anlamaya çalışan ve kendi 
olumsuz duygularına alan açabilen anneler, 
bebeklerinin/çocuklarının duygularına daha 
anlayışlı yaklaşabilecektir. Örneğin, bir gece 
yarısı avaz avaz ağlayan bir bebeğin.

Anneliğe geçiş sürecinde, anne adaylarının 
yaşayabileceği zorluklar, yeni annelerin 
duygularına anlamamıza vesile olacaktır. 
Bu yazıda da ben, sizinle kitapta değinilen 
zorluklardan ikisini paylaşacağım.

Değişen Aile Dinamikleri:

Bir bebeğe sahip olmak bir yaratım 
sürecidir. Ancak hamilelik, sadece yeni bir 
insanın yaratımı değil, yeni bir ailenin de 
yaratımını kapsar. Bir bebeğin dünyaya 

gelme sürecinde ve sonrasında, anne en 
yakınındakilerle – eşi, kendi annesi ve 
kardeşleri ve arkadaşlarıyla, hem daha 
yakın hem de daha çatışmalı ilişkiler 
kurabilir.

Paola Mariotti adlı İngiliz Psikanaliz 
Cemiyeti’ne bağlı bir psikanlist kitabında, 
bir kadının annesel kimliğinin kendi 
annesinden aldığı annelik yaklaşımında 
yattığını söyler – yani kendisi nasıl 
yetiştirildiyse, kendisi de çocuğunu öyle 
yetiştirecektir. Kendi çocukluğundan taşıdığı 
iyi durumlar, çatışmalar, çözümlenmişlikler 
ve çözümlenmemişlikler anneliğinde önemli 
bir rol oynar.

Annelik, bir onarım sürecini de beraberinde 
getirir. Anne, kendi çatışmalarını, bebeği 
veya çocuğuna kendisinin aldığından daha 
iyisini vermeye çalışarak onarmaya da 
çalışabilir. Örneğin, zor bir anneye sahip 
bir anne, kendi çocuğuna daha esnek 
davranarak geçmişi düzeltmeye çalışabilir. 
Ancak bu her zaman annenin çocuğuyla 
arasında olumlu bir ilişkiye vesile olur mu, 
bu tartışılır.

İkirciklilik:

Çoğu zaman annelik sadece iyi veya 
sadece kötü bir tecrübe değil, birçok 
ilişkide olduğu gibi hem iyi hem de kötü 
zamanların olduğu kompleks bir tecrübe. 
İkircikliliğe tolere etmeyi ve onunla rahat 
olmaya alışmak belki hayat boyu sürecek 
bir içsel çalışmayı gerektiriyor.

Tüm annelere güzel bir Anneler Günü 
dilerim.

BİR ANNENİN DOĞUŞU…Ayşe Canan   Altındaş
UZM. KLNK. PSK.
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WORKSHOP
HAPPY CAFE’DE LEZZETLİ 
TUZLU TARİFLER

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ TUZLU TARİFLERİ KEŞFETMEYE HAZIRLANIN!

30 Mayıs Perşembe, 11:00-13:00Etiler

Betül Ulusoy ile Nisan ayında 
düzenlediğimiz organik tatlılar 
workshop’umuza katılıp 
tadı damağında kalanlar ve 
katılamayıp üzülenler için bu 
ay da tuzlu lezzetler atölyesi 
gerçekleştiriyoruz.
“Tam buğday unundan kiş olur mu? 

Ağızda dağılan kurabiye nasıl yapılır?” gibi soruların 
cevaplarını birlikte bulacağımız, hem yapıp hem de 
yiyeceğimiz bu deneyime sizleri de bekliyoruz. 
* Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlı olduğundan 
rezervasyon yaptırılmasını rica ederiz.

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. 

AİKİDO ÇOCUKLARIN 
GELİŞİMİNİ 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
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Birlikte çalıştığım danışanlarımdan, 
yaptığım atölyelere katılan kişilerden en 
fazla şunu duyuyorum: Anı yaşamakta 
zorlanıyorum… Ya geçmişe takılıp kalıyor 
ya da geleceğe dair endişeler duyuyor ve 
şimdiki anın tadını çıkaramıyorum…

Hayattan, yaşadığımız şu andan 
keyif alabilmek o kadar önemli ve 
kıymetli ki… Bazen bunun kıymetini 
anlayabilmek için bir bedel ödememiz, 
bir şey yaşamamız gerekiyor ve işte o an 
anlıyoruz her şeyin geri gelebileceğini 
ama zamanın, hayatımızdaki o an’ın geri 
gelemeyeceğini… Değerlendirmediğimiz 
fırsatlar, nasıl olsa tekrar yapılır, başka 
zaman olur dediğimiz şeyler, atılacak 
adımlar… Her biri tarihin sayfalarına 
gömülüyor ve tekrar olabileceğinin hiçbir 
garantisi yok… Bundan bir yıl önceki Paris 
seyahatimizde, koşuşturmadan, müze 
gezilerinden yorgun düşüp, daha önce 
defalarca gittik bu sefer de gitmeyelim, 
artık bir dahaki sefere görürüz dediğimiz 
Notre Dame, 800 küsur senedir orada olan 
Notre Dame, tekrar geldiğimizde orada 
bulacağımızdan kesin emin olduğumuz 
Notre Dame bile eski haliyle orada değilse, 

düşünüyorum da gerçekten hayatımızda 
hiçbir şey için ikinci şans olmayabilir…

Burada elbette karşımıza çıkan her 
fırsata koşulsuz şartsız olumlu bakmak, 
mantıksız da olsa uygulamak anlamında 
söylemiyorum. Ama değerlendirmek, 
düşünmek, belki de bu değerlendirmenin 
tadını çıkarmak, bu fırsatın bu imkânın 
karşımıza çıkmış olmasının tadını çıkarmak, 
işte budur o an’ı doyasıya yaşamak…

Peki neden bu kadar zor anda kalabilmek? 
Çok gürültülü bir ortamda, farklı kişiler 
size bir şeyler anlatmaya çalışırken tüm 
bu söylenenlere kulağınızı tıkayıp bir 
kitap okumaya çalıştığınızı düşünün? 
Bu iş ne kadar kolay olabilirse, o kitaba 
kendinizi ne kadar verebilirseniz işte anda 
kalmaya çalışmak bazen bu kadar güç 
olabilir. Burada farklı kişiler metaforu 
aslında içimizdeki farklı sesleri simgeler. 
Geçmişi eleştiren ve sürekli gündeme 
getiren, gelecek ile ilgili cesaretimizi 
kıran, endişelerimizi artıran, kendimize 
olan güvenimizi sorgulatan içsel sesler… 
Hadi hemen atmak istediğiniz herhangi 
bir yeni adımda, yapmak istediğiniz ama 
henüz cesaret edemediğiniz bir konudaki 

düşüncelerinizi, aklınızdan geçenleri 
bir düşünün. Aklınıza ilk gelen olumsuz 
düşünceler, olabilecek kötü sonuçlar ya 
da olası başarısızlıklar ile ilgili varsayımlar 
bu bahsettiğimiz gürültüler. Ve tüm bu 
yoğun sesler, sizin o hayalinize dair güzel 
ihtimalleri düşünmenize engel olan, o 
hayali kurmuş olmanızın keyfini sürmekten 
sizi alıkoyan düşünceler…

Peki nasıl susturacağız bu sesleri ve 
o anın keyfini çıkaracağız, olumlu 
düşüncelere odaklanacağız?  Öncelikle 
bu seslerin kaynağını çok iyi tanımak, 
duyduğumuz anda konuşanın içimizdeki 
bilgeliğin değil, sabotör seslerin olduğunu 
anlayabilmek önemli bir aşama. Onları 
ne kadar iyi tanırsak, onlara kulağımızı 
tıkamamız o kadar kolaylaşır ve bir süre 
sonra sesleri duyulmaz hale getirmek ya 
da onları susturacak cevaplar vermek 
mümkün hale gelir. Odağımızı onlara 
değil de yapacaklarımızın olumlu ve 
keyifli sonuçlarına odaklandırabilirsek, 
dikkatimizi onlardan alırsak işte o zaman 
bu sesler yavaş yavaş zayıflamaya başlar ve 
cılızlaşır. Diğer bir deyişle, sabotörlerimizi 
beslememiş oluruz…

İşte bu yüzden kendimizi tanımak, kişisel 
farkındalığımızı artırmak, kendimize 
doğru hedefler koyarak tüm enerjimizle 
odaklanabilmek için; yaşadığımız anların 
doyasıya tadına vararak, karşımıza 
çıkan fırsatları iyi değerlendirerek hayatı 
deneyimlemek, doyumda bir yaşam için 
çok kıymetli…

AN’I YAŞAMAK...Ayça Kutlu

SİLGİ YAP 
ETKİNLİĞİ

Çocuklarla birlikte rengârenk silgiler yapıyoruz...
Happy Nest’te bu ay çocuklar 
Silgi Yap etkinliğinde kendi 
silgilerini hazırlayacaklar. 
Çocukların eğlenerek 
yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri 
bu etkinlikte kendi silgilerimizi 
yapıp fırınlayacağız. 
Hayal gücünü kullanarak 
birbirinden eğlenceli figürlerde, 
rengârenk silgiler 
hazırlayacağımız ücretsiz 
etkinliğimiz için kayıt yaptırmayı 
unutmayın!

25 Mayıs Cumartesi, 14:00-15:00 (+7 YAŞ)Etiler
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DOĞUM 
GÜNLERİ

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

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

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

PLAYMAIS Playmais’in yaratıcı hamurlarıyla oyun zamanı!
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? 

18 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 Etiler 25 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00Kalamış
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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 (18-24 ay) Ebeveynli, 11:00  (24-36 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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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

OYUN GURUBU

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

BEBEK (6-12 AY)

Oyun Grubu’nda neler yapıyoruz?

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) Ebeveynli
Pazar günleri, 15:00 (6-12 Ay)

Pazartesi günleri 15:00 (+3 yaş)

Etiler

Etiler

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

Çarşamba günleri 10:00 (24-36 ay) (Ebeveynli)

Kalamış

Kalamış

Atölyemizde her ay meslekler, 
hayvanlar ve yaşam alanları, 
yiyecekler, şekiller, renkler vs. gibi 
konuları çocukların oyun eşliğinde 
öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaptığımız 
etkinlikleri çocukların el becerilerine 
destek olan aktivitelerle çeşitlendirerek 
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 
Çocukların ilk sosyal bağlarını, ilk 
arkadaşlıklarını kurmalarını, tanışma ve 
birlikte oyun oynamalarını oyunlarla 
destekliyoruz. 
Okul öncesi çocukların birlikte 
oynama, günlük yaşam becerilerini 
destekleyici, el becerilerini geliştiren 
oyunlarla daha uzun zaman 
diliminde dikkat gelişimlerine destek 
olmayı amaçladığımız atölyemizde, 
gruplarımızı blok ders eşliğinde 2 saat 
olarak tasarlıyoruz.
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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, 14:00 (3-5 Yaş), 17:00 (6-9 Yaş)
Cuma günleri, 14:00 (3-5 Yaş)
Pazar günleri, 14:00 (3-5 Yaş), 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, 15:00 (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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BETÜL ULUSOY'DAN

AYIN TARİFİ Mahlepli Kurabiye
Herkese Merhaba; 
Geçtiğimiz ay sizlere çocuklarınızla 
birlikte yapabileceğiniz kuruyemişli 
tatlı kurabiye tarifi vermiştim. 
Bu ay ise tatlı ile arası olmayanların 
kolayca yapabileceği tuzlu bir 
kurabiyeye yer verelim istedim. 
Tuzlu hamur işlerinde en çok 

kullanılan malzemelerden biridir 
Mahlep. 
Hem yaptığınız kurabiyeye, poğaçaya 
yada simite hoş koku katar ve 
gevreklik verir. 
İşte Mahlepin aromasını ve 
gevrekliğini hissedebileceğiniz 
kurabiyenin tarifi…

MALZEMELER
 250 gr. organik tuzsuz tereyağı
 2 organik yumurta sarısı ve 

beyazı (ayrılmış)
 2 yemek kaşığı sirke
 1 çay bardağı zeytinyağı 
 2 tatlı kaşığı mahlep
 3 çorba kaşığı elma şurubu
 1 tatlı kaşığı tuz
 1 paket organik kabartma tozu
 3,5 bardak organik buğday unu 

Üzeri için: Organik beyaz susam 

HAZIRLANIŞI 
 Genişçe bir kaba un, tuz, kabartma 

tozu ve mahlepi koyun. Unun 
ortasında elinizle bir çukur açın ve 
tereyeğı, zeytinyağı, yumurta, sirke 
ve elma şurubunu ilave edin. Kulak 
memesi kıvamında bir hamur elde 
edinceye kadar yoğurun. 

 Daha sonra un serptiğiniz 
tezgahta hamuru açın ve şekil verin. 

 Fırın tepsine dizdiğiniz 
kurabiyelerin üzerine yumurta beyazı 
sürün ve susam serpin. 

 170 derecelik fırında üzeri 
kızarıncaya kadar pişirin. 

 Hepinize afiyet olsun. 

KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

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

1) MERHABA AY 
 PÖTİKARE YAYINCILIK
2) NEREDESİN KÜÇÜK TİLKİ 
 İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
3) BEBEĞİM İÇİN AKILLI KARTLAR
 EOLO

1) PEEKABOO WILD ANIMALS 
 MAKE BELIEVE IDEAS
2) MY FIRST OPPOSITES 
 IGLOO BOOKS
3) HERE WE GO 
 MAKE BELIEVE IDEAS
4) LIFT THE FLAP FIRST 20 NUMBERS 
 PRIDDY BOOKS

1) ADA 
 CAN ÇOCUK YAYINLARI
2) CANAVARLARIN DA DUYGULARI VAR 
 MASALPEREST KİTAP
3) MUHTEŞEM POFUDUK –UFACIK –TEFECİK
 AYLAK KİTAP
4) UYU KUZUM
 MEAV YAYINCILIK
5) BÜYÜK SEVBENİ
 REDHOUSE KİDZ
6) KIRMIZI AYAKKABI 
 UÇANBALIK YAYINCILIK

1) SQUARE 
 WALKER BOOKS
2) TINY WHALE 
 TOP THAT PUBLISHING
3) APE’S GREAT ESCAPE 
 USBORNE PUBLISHING
4) LIBRARY LION
 WALKER BOOKS
5) A CHILD OF BOOKS
 WALKER BOOKS

1) ÇOCUĞUM HAKLARIM VAR 
 ABM YAYINEVİ
2) BİR ALTIN HİKAYESİ
 TUDEM YAYINCILIK
2) KORKUNÇ YÜZME ANTRENÖRÜ
 CAN ÇOCUK YAYINLARI
3) MÜZEDE CANAVAR YOKMUŞ 
 ÇINAR YAYINLARI

1) QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT LONG AGO
 USBORNE BOOKS
2) AROUND THE WORLD MAZES
 USBORNE BOOKS
3) BIG BOOK OF BLUE
 WHITESTAR PUBLISHING

  0-2 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  0-2 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

İngilizceTürkçe
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SAKIN KAÇIRMA

WISH LIST

HAPPY NEST'TEN ALMAYI UNUTMA!
TARİH  ETKİNLİK

Kendime notlar...
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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 Around the World (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 Around The World (3-5 yaş)

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

16:00 Hand Crafts Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Masallar Ülkesi (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 (18-24 ay) Ebeveynli

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

11:00 İngilizce Oyun Atölyesi (24-36 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

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 (18-36 ay)

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

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

14:00 Around the World (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

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

16:30 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 Around the World (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

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

11:00 Temel Yaşam Becerileri (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)

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 (18-36 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)


