
Geçen ay başlayan yarı yıl tatili ile birlikte Happy Nest sömestr programızdaki 
eğlenceli etkinliklerde çocuklarımızın keşfetme ve araştırma duygularını harekete 
geçiren, yaratıcılıklarını ortaya çıkartarak tasarladıklarını üretebildikleri dolu dolu 
bir sömestr keyfi yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Sömestrin bitmesine 
sayılı günler kalsa da Happy Nest’te bu ay da farklı yaş gruplarına yönelik, yepyeni 
pek çok keyifli etkinliğimiz olacak. İlgi duydukları alanlara göre katılacakları atölye 
çalışmalarında eğlenerek öğrenen çocuklarımız, muhteşem deneyimler yaşayarak 
motivasyonlarını artırmaya ve güzel anılar biriktirmeye devam edecek...
Küçük büyük her yaştan yüz binlerce okurla buluşan “Eyvah Kitap!”ın yazarı Mine 
Soysal, edebiyat okumaları ve aile içinde okuma keyfi üzerine gerçekleşecek 
harika bir söyleşiyle bu ay konuğumuz oluyor... Burak Göral ile Film Kulübü’nde 
“Başarının Tatlı Kokusu” (Sweet Smell of Succes) adlı bu güzel filmi izleyip 
sonrasında 2019 Oscar adaylarını değerlendireceğiz... 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nde hayata yeni renkleri, yeni aşkları getirmesi ve var olanları koruması 
dileğiyle Gülben Aykaç ile keyifli bir Mandala çalışmasında bir araya geliyoruz... 

Hülya Kayhan ile gerçekleşecek Aromaterapi atölyesinde kış aylarında daha 
fazla kuruyan ve çatlayan dudaklarımızı en doğal şekilde koruyacak dudak 
nemlendiricilerimizi hazırlayacağız...
Keyifli söyleşiler eşliğinde gerçekleşen seminerlerimizde bu ay; özellikle son 
yıllarda medya kanallarında sıkça yer alan detoks hakkında akıllara takılan 
soruların cevaplarını, çocukluktan yetişkinliğe diyabet yönetimini, çocuklarda 
uygulanabilecek bütüncül tedavi yaklaşımlarını, çoğunlukla yerine yenisi çıkacak 
diye ertelenen çocukların süt dişindeki rahatsızlıklardan, kırılan dişe dek yapılan 
ihmallerin çocukların sağlığında oluşturduğu tehlikeleri, aldığımız paketli gıda 
ürünlerinin içeriklerinde yer alabilen katkı maddelerinin sağlığımız açısından 
taşıdığı riskleri alanında uzman değerli konuklarımız bizlerle paylaşacak… 
Ayrıca bu köşede yer veremediğimiz Şubat ayı programımızdaki diğer pek çok 
etkinlik bilgisini bültenimizden, web sitemizden, instagram, facebook ve twitter 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz...
Sağlıkla, sevgi ve kitaplarla dolu mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle... 
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Tatile veda, okula merhaba...
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SEMİNERLERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 

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.

Şubat ’19 Mart ’19
12 Hülya Kayhan 
 Aromaterapi Atölyesi Etiler
19 Ayça Aytaç & Ebru Öneren Doğukargın
 LGS Velilerinin Bilmesi Gerekenler Etiler
21 Dr. Ömer Saltan
 Çocuklarda Üst Solunum Yolları Tedavisinde 

Doğal Yöntemler / Fitoterapi Kalamış
21 Ayça Aytaç
 Çocuk da Yaparım Kariyer de! Etiler

25 Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna
 Diş Çürüğü Anneden Çocuğa Bulaşır mı? Etiler
26 Dr. Hasan Hüsnü Eren
 Sağlığın Başı Detoks Kalamış
27 Gıda Dedektifi / Musa Özsoy
 Paketli Gıdaların İçeriğiyle İlgili Bilgiler Kalamış
28 Neslihan Sipahi 
 Çocukluktan Yetişkinliğe Diyabet Yönetimi Etiler

07 Nilüfer Devecigil
 Mindfulness Ebeveynlik Etiler
11 Seryal Dinçer
 Evliliklerde Aşk Sevgi Nefret Döngüsü Etiler
12 Ayça Aytaç
 Fırtınayı Kucaklarken Etiler
13 Merve Başcumalı 
 Dijital Çağda İyi Ebeveyn Olmak Etiler
13 Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna 
 Diş Çürüğü Anneden Çocuğa Bulaşır mı? 

Kalamış 
21 Dr. Ömer Saltan
 Çocuklarda Üst Solunum Yolları Tedavisinde 

Doğal Yöntemler / Fitoterapi Etiler

2 ŞUBAT CUMARTESİ  Merve Başcumalı  KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) Etiler
  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi Mirket Yayınları (24-48 ay) Etiler
4 ŞUBAT PAZARTESİ  Burak Göral ile Film Kulübü Etiler
9 ŞUBAT CUMARTESİ  Gökçe İrten KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) Etiler
  Yüksek Mimar Deniz Başar Erol Je T’aime Paris (+5 Yaş) Etiler
  Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları Etkinliği Etiler
10 ŞUBAT PAZAR  Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları Etkinliği Kalamış
11 ŞUBAT CUMARTESİ  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi Mirket Yayınları (24-48 ay) Etiler
12 ŞUBAT SALI  Hülya Kayhan Aromaterapi Atölyesi Etiler
13 ŞUBAT ÇARŞAMBA  Mine Soysal ile Ebeveyn Söyleşileri KitapkurduAnne Kitap Etkinliği Etiler
  Bahar Havzalı Şener Oyunlarla Evdeki Mutluluk Kalamış

14 ŞUBAT PERŞEMBE  Gülben Aykaç Mandala ile Aşka Giden Yol Etiler
16 ŞUBAT CUMARTESİ  Oyunla Dil Gelişimi Atölyesi Mirket Yayınları (24-48 ay) Kalamış
  Akasya Asıltürkmen KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
  Hasan Kızıl Hayat Tamircisi’nin Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
17 ŞUBAT PAZAR  Playmais Etkinliği Etiler
  Hasan Kızıl Hayat Tamircisi’nin Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
20 ŞUBAT ÇARŞAMBA  İpek Kuşçu ve Noriko Suzuki ile Workshop Etiler
23 ŞUBAT CUMARTESİ  Nur Tunay KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Krafti Mrafti Etkinliği KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
24 ŞUBAT PAZAR  Sweet Jazz Trio Konseri Etiler
  Playmais Etkinliği Kalamış
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SÖMESTR ÖZEL 
PROGRAM 12

HÜLYA KAYHAN
Aromaterapi Atölyesi

07
NİLÜFER 
DEVECİGİL
Mindfulness Ebeveynlik

11
SERYAL DİNÇER
Evliliklerde Aşk, Sevgi 
ve Nefret Döngüsü12

AYÇA AYTAÇ
Fırtınayı Kucaklarken

13
MERVE BAŞCUMALI
Dijital Çağda İyi 
Ebeveyn Olmak 21

DR. ÖMER SALTAN
Çocuklarda Üst Solunum 
Yolları Tedavisinde 
Doğal Yöntemler

13
UZM. DR. 
CEREN SOYTUNA
Diş Çürüğü Anneden 
Çocuğa Bulaşır mı?

19
AYÇA AYTAÇ - 
EBRU ÖNEREN 
DOĞUKARGIN

20
İPEK KUŞÇU-
NORİKO SUZUKİ21

AYÇA AYTAÇ
Çocuk da Yaparım 
Kariyer de! 
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SEMİNER

SEMİNER

Çocuk da yaparım kariyer de…

Sağlığın başı Detoks!

Yoğun iş temposu içinde, hem iş 
hayatı hem ev hayatındaki dengeyi 
sağlamaya çalışırken, anneliği 
yürütmek, bazen zor ve yıpratıcı 
olabiliyor. Profesyonel Koç &  Eğitmen 
Ayça Aytaç süpervizörlüğünde 
gerçekleştireceğimiz bu seminerde, 
daha mutlu, huzurlu ve verimli bir 
çalışan anne olabilmek adına aşağıdaki 
konu başlıkları ele alınarak çalışan 
annelerin hayatını kolaylaştıracak 
ipuçları paylaşılacak.

 Çalışan anne olmak ne demek?
 Çalışan anne olmanın faydaları nedir?
 Çalışan annede ortaya çıkan suçluluk 

duygusu ve beraberinde getirdiği 
stresle nasıl baş edilir?

 Ev-iş hayatı dengesi nasıl sağlanır?
 Hayata daha olumlu bakabilen bir 

çalışan anne olmak nasıl mümkün olur?

Detoks (arınma), yanlış beslenme, yaşam 
tarzı, hava, su gibi çevresel faktörler sebebi 
ile kirlenen vücudumuzun, belirli bir süre 
boyunca toksinlerden arındırılması ve 
temizlenmesi işlemidir. Günümüzde 
çevremizdeki endüstriyel 
kimyasallardan, pestisitlerden, 
gıda katkı maddelerinden, kimyasal 
ilaçlardan, hava kirliliği, alkol, sigara, 
kafein, gaz, boya, temizlik maddeleri, 
kozmetik ürünler ve kuru temizleme 
malzemelerinden aldığımız toksinler, 
bedenimizde her gün yığılarak biriken 
bir kimyasal kirlilik yaratıyor. Tüm bunlara 
hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve 
stres eklendiğinde, bedeni düzenli olarak 
arındırmak sağlıklı yaşayabilmenin tek yolu 
haline geliyor. 
Happy Nest Kalamış’ta bu ay; Dr. Hasan 
Hüsnü Eren “Sağlığın Başı Detoks” başlıklı 

seminerinde detoksun sağlığımıza yansıyan 
etkilerinden, uygulanan yöntemlerine dair 
detoks hakkında merak edilenleri açıklıyor.

 Detoks moda bir akım mı, bir tedavi 
yöntemi midir?

 Detoksa ihtiyacımız var mı?
 Detoksa ihtiyacımız olduğunu 

gösteren işaretler nelerdir?
 Kimler detoks uygulamalıdır?
 Hamilelikten önce neden detoks 

yapılmalıdır? 
 Detoksun faydaları nelerdir?
 Hangi durumlarda detoks 

yapılmalıdır?
 Detoks uygulamaları nasıl olmalıdır?

Bu soruların cevapları ve daha fazlasını 
öğrenmek için 26 Şubat Salı günü 
saat 11:00’de Happy Nest Kalamış’ta 
gerçekleşecek seminerde buluşmaya ne 
dersiniz?

21 Şubat Perşembe, 19:30-21:30Etiler

26 Şubat Salı, 11:00-13:00Kalamış

AYÇA AYTAÇ
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SEMİNER

SEMİNER 
ÇOCUKLARDA FİTOTERAPİ
VE AROMATERAPİ

Çocukluktan yetişkinliğe diyabet yönetimi…

Doğadan gelen sağlık...

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

 Peki çocuklarda bunu 
nasıl anlayacağız?

 Diyabeti yönetmek 
mümkün mü?

 Diyabet hayatımızdan 
rol model çalıyor mu?

 Anne baba olarak bize 
düşen sorumluluklar 
neler?

Bunlar gibi sorulara cevaplar 
bulacağımız Neslihan Sipahi’nin 
sunumuyla gerçekleşecek 

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

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

 En eski ve en doğal ilaçlarla tedavi yöntemleri hangileri?
 Neden bitkilerle tedavi (fitoterapi)? 
 Fitoterapi, Aromaterapi, sağlıklı beslenme 

önerileriyle kalıcı ve zararsız çözümler neler?
 Bitkilerle tedavide nelere dikkat edilmeli?
 Çocuklarda hangi bitkiler kullanılır?
 Çocuklarda sık görülen hastalıklarda pratik 

ev reçeteleri neler?
 Vaka örnekleri (sentetik ilaçlar vs. Fitoterapi) …
 Bebek ve çocuklarda kullanılan sabit ve 

uçucu yağlar hangileri?
 Evde hangi Aromaterapi reçeteleri uygulanabilir?

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

28 Şubat Perşembe, 11:00-13:00 Kalamış

21 Şubat Perşembe, 12:00 -14:00 Kalamış

NESLİHAN SİPAHİ

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

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

UZM. DR. ÖMER SALTAN 
1972 doğumlu Uzm. Dr. Ömer Saltan, ilk orta ve 
lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 
1996 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden 2002 yılında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı olarak 
ihtisasını tamamladı.2002 
tarihinden itibaren çocuk 
doktoru olarak İstanbul’da çeşitli 
özel hastanelerde çalıştıktan 
sonra 2014 yılında Bahçeşehir’de 
kendi kliniğini açmıştır. 22 yıllık 
hekimlik kariyerine, Fitoterapi, 
Homeopati, Gaps danışmanlığı 
ve Fonksiyonel Tıp gibi Bütüncül 
ve Tamamlayıcı Tıp eğitimlerini ekleyerek çok sevdiği 
çocuklara hastalanmamaları ve sağlıklı büyümeleri 
için hizmet vermektedir.
Ayrıca Bezmialem ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 
Hekim ve Eczacılara Pediatride Fitoterapi ve 
Aromaterapi dersleri vermektedir..
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Küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çeken 
renkli resimli kitapların ne büyük emek 
gerektirdiğini sanatçılar da, yayıncılar da 
iyi bilir. Bazısı adeta sanat eseri gibidir, 

sayfalarını çevirmeye kıyamayız. 
Ancak son yıllarda bu kitaplara 
da, çocuk edebiyatının önemli 
örneklerine de ulaşmakta zorlanır 
olduk. Nedenlerinden biri, satış 
noktalarında –özellikle bazı zincir 
kitabevlerinde– popüler kitaplar 
dışındakilere yeterince önem 
verilmemesi, dolayısıyla kitapların 
yeterince sergilenmemesi ve tabii 
okurun kitabı “görememesi”, ona 
ulaşamaması. 

Hepimizin, satış noktalarına talep 
çıkarıp, daha fazla kitabın görünür kılınmasını 
sağlama görevi iyice vazgeçilmez hale geldi. 
Dilerim, pek çok hakkımız gibi, kitaba ulaşma 
hakkımızın da peşine düşeriz, çocuklarımıza 
“kitap okuma sevgisi” aşılamayı bunca 
önemserken, iyi yazılmış, şahane 
resimlenmiş kitaplara ulaşabilmeleri için de 
azami çaba gösteririz.

En küçüklere hazırlandığı söylenen, ama –
hep vurguladığımız gibi– her yaşın gözdesi, 
felsefi içerikli resimli öyküler, çoğunlukla 
sırtsız da olduklarından, kitapçıdaki sıkışık 
düzenli raflarda zor seçiliyor. Oysa, dünya 

çapında sanatçılarımız var. İşte, Feridun Oral!

Bu adı duymayan kalmamalı. Çoğunu 
kendi yazıp resimlediği ve hemen hepsi 
Yapı Kredi Yayınları’ndan, renkli resimli 32 
öykü kitabıyla çocukların gözdesi bir sanatçı 
Feridun Oral. Yurtiçinde ve dışında sayısız 
sergiye, bienale katılan Oral’ın son aylarda 
yurtdışında tanınırlığı arttıkça arttı. Desenlediği 
bir kitap, geçtiğimiz aralık ayında New York 
Times’ta çocuklara yılbaşı tatili için önerilen 
kitaplar arasında yer aldı. Zaten çalışmalarıyla 
İtalya’yı fethetmişti; desenleri çeşitli yıllarda, 
dünya çocuk edebiyatının nisan aylarında 
gerçekleşen en önemli buluşması Bolonya 

Çocuk Kitapları Fuarı’daki İllüstratörler 
Sergisi’nde yer bulmuş, bazı yıllarda da, 
yüzlerce sanatçı arasından İllüstratörler 
Kataloğu’na seçilmişti. Bu yıl da öyle oldu, 
sanatçımıza Bolonya Fuarı kataloğunda 
rastlayıvermek hepimize sevinç verecek.

Feridun Oral’ın ilk kitabı Böğürtlen Cini ve 
Sarı Gaga 1993’te yayımlandığında, büyük 
beğeni toplamış, Japonya’da düzenlenen 
UNESCO Noma Concours’da ödül almış, 
Japonca’ya çevrilmiş ve defalarca yeniden 
basılmıştır. Tablo niteliğinde sayfalarla ilerleyen 

öykü, sanatçının o tarihten sonraki bütün 
kitaplarında keyfini çıkaracağımız bir ayrıntı 
işçiliğini müjdeliyordu. Kırmızı Elma (2008), 
Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha (2011), Kırmızı 
Kanatlı Baykuş (2012) ve Farklı Ama Aynı 
(2015) adlı resimli kitapları da çeşitli ödüllere 
değer bulunan Oral, şahane resimli kitapları 
kadar, heykel ve tablolarıyla da dikkati çeker. 
Sanatçının çocuklara armağanı son kitapları 
şimdilik, Guguklu Saatin Küçük Kuşu ve Bir 
Lokmalık Masallar (2017).

Bu son kitap, küçüklerle gece okumalarımıza 
renk katacak 22 masalcık içeriyor. Bir sayfaya 
masalcık, karşı sayfasına da masalın bakmalara 
doyulmaz bir sahnesi yerleştirilmiş: Uçan 
Tavşan, Çardakkuşunun Yuvası, Bombus Arısı 
ve Sakar Kedi, Kurbağanın Kaykayı... Hepsi de 
küçükleri hayallere uçuracak cinsten. Bir kitap 
bunu başarabiliyorsa fevkalade demektir.

Evet, kimi yazarlar kitaplarıyla bunu 
başarabiliyor. Erken yitirdiğimiz Zeynep 
Cemali de çocuklara, gençlere yazarken 
bunu başaranlardandı. Onun kitapları da 
hâlâ sevilerek okunuyor. Yazarın anısına 
kurulan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nı da 
anmadan geçmeyelim burada. Çevremizdeki 
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini öykü yazmaya 
yüreklendirmek için yarıyıl tatili şahane bir fırsat 
sunuyor çünkü. 

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın bu yılki 
teması “yalan”. Temaya kılavuzluk eden 
cümle, sevgili Zeynep Cemali’nin Ankaralı adlı 
romanından: “Güneş ışınlarıyla uyandığımda, 
o akşam olanları anımsamaya çalıştım.” 
Yarışmayla ilgili her tür bilgiye Günışığı 
Kitaplığı’nın internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 
Yarışmanın son katılım tarihi: 22 Mayıs. Yalan 
deyince neler neler gelecek genç öykücülerin 
aklına kim bilir: Sırlara bağlanmış yalanlar, 
beyaz yalanlar, palavra kıvamındakiler, 
katmerliler, kuyruklular...

Zeynep Cemali kitaplarını okumamış olanlar 
varsa, bir fırsat da sunuyor bu yarışma. 
Türkçe’yi ustalar geleneğinde üsluplaştıran 
bir yazarın öykülerinden, romanlarından keyif 
alma fırsatı... 3-4. sınıf öğrencilerinin, Gül 
Sokağı’nın Dikenleri ile Ben, Çınar Ağacı ve 
Pufböreği’ndeki duygu yüklü, sıcak öykülerle 
okuma sevgisi kazandığı paylaşılıyor. Yazarın 
babasına düşkünlüğünü, ona olan derin 
sevgisini taçlandıran öykülerinin yer aldığı 
Çılgın Babam gülümsetir okurunu. Cemali’nin, 
işitme engelli bir çocuğun tatil için gittiği köyde 
yaşlıların çocukluk anılarını derlemesi üzerine 
kurduğu Patenli Kız, İtalyanca’ya da çevrilen 
ve kurgusu içine öyküler de yerleştirdiği 
Ballı Çörek Kafeteryası, aile sırlarını tatlılıkla 
noktaladığı Ankaralı adlı romanları da 4-5. 
sınıflardan başlayarak her yaşta okunabilir. 

Edebiyat böyle bir şey, her yaşı sayfaların 
başında bir araya getiren harika bir icat! 
Tabletlerden de ulaşılabilen yalnızlıksavar 
bir sihirli fener! Kitaplara her yolla ulaşma 
hakkımızı savunalım, kitapçılardan kitap talep 
edelim.  

KİTAPLARA ULAŞMA 
HAKKIMIZI SAVUNALIM!MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen



06

ŞUBAT
FEBRUARY

NO2019 47

İşim gereği, liseli gençleri köy okullarına götürüyor, 
oradaki öğrencilerle bir araya gelmelerini sağlıyor 
ve köydeki öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
toplum hizmeti projeleri yürütmeleri için çalışmalar 
gerçekleştiriyorum. Öğrencilerin birbirleri ile 
etkileşim içine girmeleri, köylere giden öğrencilerin 
oradaki kardeşlerine bir şeyler aktarma çabaları, 
köydeki öğrencilerin öğrenmeye olan açlığı, her 
biri o kadar farklı ve kıymetli deneyimler ki…

En son, ülkenin önde gelen liselerinden birinin 
öğrencileriyle Nazilli’de bir köy okuluna gittik. 
Gittğimiz okulda anaokulu, ilk ve ortaokulu 
öğrencileri vardı. Liseli gençler, köy okulundaki 

kardeşlerine ders çalışma, sınava hazırlanma, vb 
konularda kendi deneyimlerini aktaracaklar, etkin 
oldukları konularda, akran öğrenmesi kapsamında, 
eğitimler gerçekleştireceklerdi. Nitekim çok güzel 
çalışmalar ortaya koydular hep birlikte. Sadece ilk 
ve ortaokul öğrencileri ile değil, anaokulundaki 
kardeşleriyle de oyunlar oynadılar, harika vakit 
geçirdiler. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı; 
bizim öğrenciler diğer öğrencilerden de o kadar 
çok şey öğrendiler ki… Sevgiyi, sıcaklığı, maskesiz 
olmayı, açık iletişimi, doğal ortamı ve çok daha 
fazlasını deneyimlediler. Köy ortamında özgürce 
dolaşmanın keyfini çıkardılar. Bilgileri kardeşlerine 
aktarırken, kullandıkları dile ve ifadeye dikkat 
ettiler; iletişim becerilerini geliştirdiler. Çeşitli 
etkinlikleri hayata geçirirken zaman yönetiminin 
farkına vardılar. Anaokulu duvarlarını boyarken, 
bir arada nasıl çalışacaklarını düşünürken, takım 
çalışmasını gerçekleştirdiler.

Doğal, hormonsuz, lezzeti yerinde yemeklerin 
tadına vardılar (ki geziyi gurme turu olarak 

değerlendirenler de oldu :)). Tarlalarda ekip 

biçtiler, sabahın 4:30’unda kalkıp tarlaya gitmek 
ne demektir, bütün gün çapa yapıp kan ter 
içinde kalmak, elinin kolunun ağrıması nasıl bir 
duygudur; bizzat deneyimlediler. Üstelik bütün 
bu emeğin karşılığı olarak aldıkları gündeliği 
duyunca inanamadılar; çünkü onların sadece 
sinemaya giderken bile harcadıkları para oradaki 
işçinin günlük parasının yaklaşık 3 katı civarında. 
Kendilerinden çok farklı ortamlarda yaşayan ve 
çok farklı hayatlar süren insanlarla uyumlanmayı 
öğrendiler. Belki de daha önce bulunmadıkları bir 
ortama adapte olabilme becerilerini geliştirdiler. 
Pastane atölyesinde kendi kurabilelerini yapıp 
pişirdiler, sonra da afiyetle yediler. Birlikte üretilen 
ürünün keyfinin nasıl bir şey olduğunu anladılar.

Dalından meyve koparıp yemek ne demek, marul 
toplarken nasıl bir sistematik gerekir, salma sulama 
nasıl yapılır; kazma kürek nasıl kullanılır gibi şehir 
hayatında akıllarına bile gelmeyen konularda 
tecrübe edindiler. Farklı bir zamanda köy evlerinde 
kalırken kelebekten bile korkan çocuklar, son gün 
böcek avlıyorlardı. :) Hayata karıştılar, yeniden 
kendileri oldular. En güzeli, sanal ortamlardan 
çıkıp doğal ortamın göbeğinde, bizzat yaşayarak 
öğrendiler. Elektronik aletlerini unuttular, 
birbirlerini, birbirleri ile oynamayı keşfettiler. Oyun 
oynarken, farklı oyunlar türettiler; orada da yaratıcı 
düşünme devreye girdi.

Bütün bu süreç boyunca bir yandan ellerindeki 
imkanların farkına vardılar, diğer yandan neleri 
kaçırdıklarını gördüler; özellikle doğal hayatı, 
temiz havayı ve gerçek iletişimi… Ayrılma zamanı 
geldiğinde kurulan dostluklar öyle kuvvetliydi 
ki, minibüslere binmeleri yarım saatlerini aldı. 
Ağlayanlar… Birbirlerinden kopamayanlar… 
Hepsi o kadar gerçekti ki… Nitekim bu ilişki 

sonrasında da devam etti; köy okulunun ihtiyacı 
olan top, voleybol ağı, vb malzemeleri alıp 
kardeşlerine gönderdiler. Yılbaşında özel olarak 
yılbaşı kurabiyeleri yaptırdılar; kendi imzaladıkları 
defterleri, kitapları kardeşlerine hediye olarak 
gönderdiler. Empati kurabildiler ve bir başkasına 
değer vermek ne demek, bu değeri ona nasıl 
gösterirsin gibi soruların cevaplarını eylemleriyle 
öyle güzel verdiler ki…

Birbirlerine dokundular çocuklar; birbirlerini 
tanıdılar, anladılar… Her iki taraf için de inanılmaz 
bir kazanım oldu. Köy okulundaki öğrencilerden 
birinin yorumu şu şekildeydi “Önceleri gelmelerini 
hiç istemedik, çünkü bize saygı duymayacaklarını 
düşünüyorduk. Ama iyi ki geldiler, hep gelsinler…” 
İstanbul’dan giden öğrencilerin ise dönüş yolunda 
yaptıkları yorum şöyleydi “Hiç birimiz gittiğimiz biz 
gibi dönmüyoruz…”. 

Gördüm ve emin oldum ki, hepsi birbirlerinin 
hayatlarına dokundu aslında. Sadece Topluma 

Hizmet Projesi adı altında başlayan etkinlik, 
gençlerin inanılmaz ve paha biçilmez kazanımlar 
edinmesine araç oldu. Anlatarak asla 
anlayamayacaklarını yaşayarak tecrübe edindiler… 
Şimdi ise tekrar köydeki kardeşlerini ziyaret etmek 
için sabırsızlanıyorlar… 

Yukarıda da görüldüğü gibi, benzer projelere ve 
etkinliklere katılan öğrenciler, aslında iş hayatında 
ihtiyaç duyulan iletişim, takım çalışması, yaratıcı 
düşünme, uyumlanma gibi bir çok beceriyi, 
yaşayarak, doğal yoldan öğreniyorlar. İşte bu 
yüzden çocuklarımızı toplum hizmeti projelerinde 
yer almaları için teşvik etmek çok önemli. Hele 
de bu proje farklı ortamlarda, alışkın olmadıkları 
şartlarda gerçekleşiyorsa, daha da faydalı hale 
gelebiliyor.

Bütün bu süreç boyunca, ben de çok ama çok 
severek yaptığım bu işin tadını çıkartıyor, gençleri 
yeniden bir araya getirmek ve sonrasında da 
farklı hayatlara dokunabilmek için, çalışmalarıma 
devam ediyor, yeni programlar tasarlıyorum… 
Bütün bu çocukların hayatına dokunabilmek, 
bunun bir parçası olabilmek, bana da kendimi iyi 
hissettiriyor…

GENÇLER VE DOKUNULAN 
HAYATLAR

Ayça Aytaç

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

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

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

27 Şubat Çarşamba, 11:00-13:00Kalamış
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SÖYLEŞİ Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşır mı?
Happy Nest Etiler’de bu ay; Pedodontist Uzm. 
Dr. C. Ceren Soytuna ile gerçekleştireceğimiz 
söyleşide “Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşır 
mı?” sorusundan yola çıkarak çocuklarda ağız 
ve diş sağlığı konusunu ele alacağız.
Dünya Sağlık Örgütü’nün “Dünya üzerinde 
gripten sonra en çok bulaşıcı hastalık diş 
çürüğüdür” tanısını biliyor muydunuz? 
Çocuklarımızı birçok fizyolojik ve psikolojik 
hastalıktan korumaya çalışırken belki de en 
çok ihmal ettiğimiz konu dişler oluyor. En sık 
yapılan yanlış ise diş kontrolüne gitmek için 
dişin çürümesinin beklenmesi. Diş hekimi 
kontrolüne bebeklikten başlayarak hem 
çocuğun diş sağlığını koruyup hem de diş 
hekimi fobisini hiç yaratmamış olursunuz.
Ağız diş sağlığı çocuğunuzun tüm vücudunu 
da etkilemekte. “Nasılsa kalıcı diş değil, 
yenisi çıkacak” diye ertelenen süt dişindeki 
rahatsızlıklardan, kırılan dişe dek yapılan 
ihmaller çocukta dikkat dağınıklığından kalp 

rahatsızlıklarına kadar birçok soruna yol 
açıyor. 
Beklenmedik durumlarda karşınıza 
çıkabilecek diş problemlerinin üstesinden 
gelmenin evde yapabileceğiniz acil müdahale 
yolları mevcut. Ancak sorunlu dişe kalıcı 
tedavi uygulanmazsa çok daha ciddi sorunlar 
kaçınılmaz olacaktır.
Son yılların en kafa karıştırıcı sorusu ise 
macunlarda flüorür kullanımı. Peki bu 
konudaki dünya otoriteriler ne söylüyor? 
Dünya Sağlık Örgütü, International Academy 
of Pediatric Dentistry, European Academy of 
Pedaiatric Dentistry’nin görüşleri neler? 
Bunlar gibi merak edilen daha pek çok 
sorunun cevaplanacağı söyleşi için 25 Şubat 
Pazartesi günü Happy Nest Etiler’de bir araya 
geliyoruz. Çocuklarda ağız ve diş sağlığına dair 
farkındalığımızı arttıracak konuları mercek 
altına alacağımız söyleşi için kayıt yaptırmayı 
unutmayın!

25 Şubat PazartesiEtiler C. CEREN SOYTUNA
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

 “AKASYA ANA” EĞLENCELİ HİKÂYELERİYLE HAPPY NEST’TE!

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

İSTİLACI HANSEL VE 
GRETEL, BİTLİ RAPUNZEL, 
KOCA AYAKLI SİNDİRELLA

YAYINEVİ İnkılâp Kitabevi
YAZAR Akasya Asıltürkmen 
RESİMLEYEN Maya Bora

AKASYA ASILTÜRKMEN

16 Şubat Cumartesi, 16:00-17:00 Kalamış

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

“KİM BU GELEN?” İLE EĞLENCELİ BİR MACERAYA ÇIKIYORUZ…

Yazar ve illüstratör Gökçe İrten, Günışığı 
Kitaplığı tarafından yayımlanan “Kim Bu 
Gelen?” adlı kitabı ile Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlikte 
4 yaş üzeri miniklerle buluşuyor. 
Çocuklar için resimlediği, sürprizi içinde saklı 
sessiz kitabı Kim Bu Gelen’le gerçekleştireceği 
etkinlikte Gökçe İrten, çocuklarla görsel 
okuma etkinliği yapacak. Macera ve eğlence 
dolu bu etkinlikte, minikler içlerindeki merak 
duygusunun tetiklenmesiyle küçük-büyük 
kavramı üstüne düşünecek, bir amaç uğruna 
vazgeçmeden mücadele etmenin önemini 
kavrayacaklar. Okuma etkinliğinin ardından, 
Gökçe İrten’in rehberliğiyle hep birlikte kendi 
kitap kapaklarını tasarlayacaklar. 
Hem sınırsız hayal güçlerini kullanabilecekleri 
hem de unutulmaz ve gülümseme dolu bir 
hatırayla bitirecekleri bu etkinlik için kayıt 
yaptırmayı unutmayın! 

9 Şubat Cumartesi, 16:00 (+4 Yaş)Etiler

KİM BU GELEN?

YAYINEVİ Günışığı Kitaplığı
YAZAR Gökçe İrten
RESİMLEYEN Gökçe İrten

GÖKÇE İRTEN

GÖKÇE
İRTEN
1990 yılında İzmit’te 
doğdu. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Seramik ve Cam Tasarımı 
Bölümü’nden mezun 
oldu. Sabancı Üniversitesi 
Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Bir 
dönem, Londra Sanat 
Akademisi’nde resimli 
çocuk kitabı illüstrasyonu 
üzerine eğitim aldı. İlk 
resimli çocuk kitabı Kim 
Bu Gelen? (2017) Günışığı 
Kitaplığı tarafından 
yayımlanan İrten, 
çalışmalarına İstanbul’da 
devam ediyor.
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

BİR KUTU SADECE BİR KUTU MUDUR?

Eğitim Danışmanı, yazar 
Merve Başcumalı, Beyaz Balina 
Yayınları’ndan çıkan ve zengin 
bir içeriğe sahip, dünyada ilk kez 
gıda boyasıyla üretilmiş Organik 
Kitap serisi’nden “Bu Kutu Değil” 
etkinliği ile, 2 Şubat Cumartesi 
günü saat 16:00 da Happy Nest’in 
minik kitap kurtlarıyla buluşuyor. 
Bir kutu sadece bir kutu mudur? 
Yoksa bir uçan balondan bir rokete 
kadar, hayal gücünüzün el verdiği 

bambaşka bir şey olabilir mi? 
Ödüllü yazar Antoinette Portis bu 
sorunun cevabını ararken bizleri 
bir kutunun içinde, her şeyin 
mümkün olduğu bir dünyaya doğru 
keyifli bir yolculuğa çıkartıyor. 
Çocukların bir kutu eşliğinde hayal 
dünyalarını zenginleştirecek, 
dinleme, anlama ve aktif katılımın 
amaçlandığı bu etkinliğe tüm 4 yaş 
üzeri minik kitapseverleri Happy 
Nest’ bekliyoruz.

2 Şubat Cumartesi, 16:00 (+4 YaşEtiler

KUTU DEĞİL

YAYINEVİ
 Beyaz Balina Yayınları
YAZAR
 Antoinette Portis 

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

MİNE SOYSAL “EBEVEYN SÖYLEŞİLERİ” İLE HAPPY NEST’TE!

Küçük büyük her yaştan yüz binlerce okurla buluşan 
Eyvah Kitap!’ın yazarı Mine Soysal, 13 Şubat Çarşamba 
saat 11:00’de harika bir söyleşide Happy Nest 
Etiler’de konuğumuz oluyor. 
Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni&Yazar Mine 
Soysal’ın ebeveynlerle buluşacağı, edebiyat okumaları 
ve aile içinde okuma keyfi üzerine gerçekleşecek bu 
söyleşide aşağıdaki konu başlıkları ele alınacak.

 Edebiyat kitapları ile eğitsel amaçlı kitapları 
ayırmak.

 Çocuklar okuyacağı kitapları kendi seçerse neler 
olur?

 Yaşa göre okuma ihtiyacı nasıl değişir?
 Kitaplar tehlikeli olabilir mi; çocuk okura zarar 

verir mi?
 Türler ve alt türlerin çocuk ve genç okur 

üzerindeki etkileri.
 Klasikleri okuma yaşı değişti mi?
 Dijital iletişim içindeki gençlerin okur olması 

mümkün mü?
 Sınav süreçleri ve edebiyat okumaları.
 Ortak okumalar ne anlama gelir, ne işe yarar?
 Edebiyat okumaları yoluyla aile içinde iletişimin 

farklı boyutları.
 “Okuma alışkanlığı” doğru bir ifade mi?

Çocuklarımıza okuma keyfi duyacakları, nitelikli kitap 
önerileri sunmamıza da yardımcı olacak çok değerli 
bilgilerin paylaşılacağı bu keyifli söyleşiye davetlisiniz.

13 Şubat Çarşamba, 11:00 (Yetişkin)Etiler

EYVAH KİTAP!

YAYINEVİ Günışığı Kitaplığı
YAZAR Mine Soysal

MERVE BAŞCUMALI

MİNE SOYSAL 
İstanbul’da doğan yazar Mine Soysal, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde Önasya arkeolojisi eğitimini 
tamamladıktan sonra uzun yıllar İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nde çalıştı. Kazılara, yüzey araştırmalarına katıldı, 
sergileme projelerinde görev aldı. Meslekten ayrılmasının 
ardından 1996’da Günışığı Kitaplığı yayınevini kurdu. 
Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatımızın yanı sıra edebiyat 

yayıncılığımızın ve okuma 
kültürümüzün gelişmesi için 
birçok sorumluluk üstlendi. 
Türkiye Yayıncılar Birliği Çocuk 
ve Gençlik Kitapları Komisyonu 
yöneticisi olan Soysal, 2009 
ve 2018’de gerçekleşen Ulusal 
Yayın Kongreleri’nde görev 
yaptı.
Roman, öykü ve anlatı 
türlerinde eserler veren Soysal, 
yüz binlerce okurla buluşan 
Eyvah Kitap! adlı öykü kitabında 

gençlerin okuma sorunlarını ve haklarını dile getirdi. Gençler 
için Uzakta (ON8) ve Eylül’de Aşklar adlı romanları, Odada 
Yalnız ve Ala Çocuk Yollarda adlı öykü kitaplarını kaleme aldı. 
İstanbul Masalı adlı anlatısı, 2015’te İz TV’nin “İstanbul’un 
Yüzleri” kuşağında “Mine Soysal ile İstanbul Masalı” adlı 
belgesele konu oldu. Son gençlik romanı Daralan’da kıyıda 
köşede kalan yaşamları işledi. Ülke genelinde edebiyat 
ve yayıncılık seminerleri de gerçekleştiren yazar, Günışığı 
Kitaplığı’nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.
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23 Şubat Cumartesi, 14:30 (+3 Yaş)Etiler

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

KAAN’IN MACERA DOLU KEŞİF GEZİSİNE DAVETLİSİNİZ! 

Kaan keşifte! Ama nerede? Kocaman bir ormanın ortasında, bir okul 
gezisinde...
Bazen bir ağaç tepesinde, bazen bir kelebeğin peşinde! 
Hep meraklı, hep heyecanlı! 
Bu kitap ormanda olmanın en eğlenceli hali. 
Küçük Kaşifler, Kaan'la macera dolu bir keşfe çıkmaya hazır mısınız?
Mirket Yayınları’nın konuşma sesi farkındalık serisinin ikinci kitabı olan 
“Kaan’ın Keşif Kitabı” yazar Nur Tunay ve çizer Can Tuğrul tarafından 
hazırlandı. Dil ve Konuşma Terapisti Mukadder Düzyol rehberliğinde 
hazırlanan kitapta çocukların özellikle /k/ sesini fark etmesi hedeflendi. 
Türkçe konuşan çocukların 4 yaşına geldiklerinde bu sesi doğru 
üretmeye başladıkları bilinmektedir. Bu sesi üretmekte güçlük 
yaşayan çocuklara farkındalık kazandırma çalışmaları üretmesine 
katkıda bulunmaktadır. /k/ sesini kullanabilen çocuklarda ise ses 
farkındalığına sahip olmak okuma yazma öncesi beceriler açısından 
önem taşımaktadır.
23 Şubat Cumartesi günü saat 14:30'da yazar Nur Tunay, çocukları 
Kaan’la beraber bir keşfe çıkaracak. Dil ve konuşma terapisti Mukadder 
Düzyol ise çocuklarla kitap sonunda bulunan /k/ sesi farkındalık 
oyununu oynayacak.

KAAN’IN KEŞİF KİTABI

YAYINEVİ Mirket Yayınları
YAZAR Nur Tunay
RESİMLEYEN Can Tuğrul

NUR TUNAY

NUR TUNAY
Çocuk kitapları yazarı 
Eski reklamcı 
Ada’nın annesi 
Tam bir seyahat delisi 
Defter koleksiyoneri. 
Eskinin patencisi 
Fırının önünde pişirdiği keki izler. 
Dünyanın büyülü bir yer olduğuna inanır. 
“Büyüyünce anlarsın!” denilen şeyleri hala anlamıyor. Galiba büyümek istemiyor. 

CAN TUĞRUL 
Çocuk kitaplarının çizeri
Eski madalyaların koleksiyoneri
Sokak kedilerinin abisi
Bit pazarlarının gezgini
Gece trenlerinin yolcusu
Son kurabiyenin sahibi
Kartpostal biriktirmeyi, bilimkurgu filmleri izlemeyi, uzun yolculuklar yapmayı ve çay 
içmeyi seviyor.
Şimdilik İstanbul’da yaşıyor.

“Kaan’ın Keşif Kitabı” etkinliğimizin hemen 
sonrasında Krafti Mrafti’nin eğlenceli 
dünyasında Nur Tunay ve Mukadder Düzyol 
ile birlikte yaratıcı bir atölye çalışması 
gerçekleşecek. Kitap kahramanımız Kaan’ın 
Keşif Çantası aktivitelerinden Kozalaktan 
Baykuş yapma etkinliğini çocuklarla birlikte 
yapacağız. 
Çocuklar kitapta gördükleri kozalaktan 
baykuşu yaparken hem eğlenecekler hem de

 Dil ve Konuşma Becerisi
 İnce Motor Becerisi
 Yaratıcı Düşünme

Gibi kazanımları elde edecekler…
23 Şubat Cumartesi saat 14:30’da Happy 
Nest Etiler’de gerçekleşecek Krafti Mrafti  
etkinliğinde tüm 3 yaş ve üzeri miniklerimizi 
eğlenceli dakikalar bekliyor!

MUKADDER DÜZYOL 
UZMAN DİL VE 

KONUŞMA TERAPİSTİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programını 
tamamladıktan sonra 2011 yılında Anadolu 
Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek 
Lisans programını tamamlayarak “Uzman Dil 
ve Konuşma Terapisti” unvanını aldı.
2011-2016 yılları arasında İstanbul’da çeşitli 
özel kliniklerde mesleğini sürdürdü. Türkiye’de 
yeni bir çalışma alanı olan Dil ve Konuşma 
Terapisi’nde en büyük eksikliğin materyal 
çeşidinde sınırlılık olduğunu gözlemleyerek 
2016 yılında Mirket Yayınları’nı kurdu. 2017 
yılından bu yana ise kurucusu olduğu Masal Dil 
ve Konuşma Terapisi Merkezi’nde çalışmalarına 
devam etmektedir. Mukadder Düzyol Dil ve 
Konuşma Terapistleri Derneği üyesidir. 
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HAYAT TAMİRCİSİ HAPPY NEST’TE, HAYAT TAMİRCİSİ'NİN ATÖLYESİNDE ENGELLERİ YOK EDİYORUZ...

Mardin’in Derik ilçesinde engelli 
hayvanlara yaptığı protezlerle 
“Uluslararası İyilik Ödülü” alan 
ve “hayat tamircisi” olarak 
tanıdığımız Hasan Kızıl, 16 ve 17 
Şubat 2019 tarihlerinde Happy 
Nest Etiler’de engelli hayvan 
dostlarımızı hayata bağlayan 
harika etkinliklerde 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...

16 Şubat Cumartesi, 14:00-16:00 (+5 Yaş)
17 Şubat Pazar, 14:00-16:00 (+5 Yaş)Etiler
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SÖYLEŞİ İspanya'da yeni bir hayat...

28 Şubat Perşembe, 19:00Etiler

WORKSHOP 
ORTAOKUL VELİLERİNE YÖNELİK 
LGS ATÖLYESİ 

LİSEYE DOĞRU! LGS VELİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER!

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

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

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

gerekenler neler?

 Çocuğumu verimli çalışması konusunda nasıl motive 
edebilirim?

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

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

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

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

19 Şubat Salı, 11:00-16:00 Etiler

İspanya; Akdeniz sahilleri ve iklimi, muhteşem 
mimarisi, futbolu ve yemek kültürü sayesinde 
turistlerin sıkça ziyaret ettiği ülkeler arasında yer 
alıyor.
Peki gelişen ekonomisi ve güzel yaşam koşulları 
ile Avrupa’nın en çok tercih edilen ülkelerinden 
biri olan İspanya’da yaşamak için neler gerekiyor? 
İşte bu soruyu ana hatlarıyla incelemek, öğrenmek 
istediklerinizi sormak üzere yatırım ve Golden Visa 
danışmanlığı konusunda uzman “İspanya’da Hayat” 
firmasının sahipleri Mercedes Molina ve Berk Kutay 
ile keyifli bir söyleşide bir araya geliyoruz. 
İspanya’da yatırım ve yaşam&eğitim imkanları 
ile ilgili konuların ele alınacağı toplantıda, 
bu süreçlerin nasıl işlediği ve neler yapılması 
gerektiğini ayrıntılı bir şekilde incelenecek.
Sizleri, İspanya’da Hayat uzmanlarının katılımıyla 28 
Şubat 2019 Perşembe günü Saat: 19.00’da  Happy 
Nest Etiler’de gerçekleşecek İspanya ile ilgili sohbet 
ve bilgilendirme toplantımıza davet ediyoruz.
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12 Şubat Salı, 11:00-14:00Etiler

BURAK GÖRAL İLE 
FİLM KULÜBÜ

AROMATERAPİ

BURAK GÖRAL İLE ‘FİLM KULÜBÜ’ HAPPY NEST’TE DEVAM EDİYOR!

KURUYAN VE ÇATLAYAN DUDAKLARA AROMATERAPİ İLE SAĞLIKLI ÇÖZÜMLER...

Happy Nest’te bu ay da Film Eleştirmeni&Senarist Burak Göral ile ‘Film 
Kulübü’ etkinliklerinde tüm sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyoruz. 
Burak Göral’ın moderatörlüğü ve kılavuzluğu eşliğinde seçilen filmleri 
izlediğimiz bu etkinliklerde yer alan paylaşımları moderatörümüzün 
kaleminden sizlerle aktarıyoruz...

❝ Happy Nest’te de yetişkin sinema tutkunlarıyla güzel bir sinema 
etkinliği yapmaktayız. 
Kasım ayında başlattığımız etkinliğimize Film Kulübü adını boşuna 
takmadık. Kitap kulüpleri gibi bir işleyişi var. Önceden kararlaştırdıkları bir 
kitabı 10-15 gün içinde okuyan insanlar bir araya gelip kitap hakkında sohbet 
ederler. Kitabın yazarının dünyasından çıkıp kendi dünyanıza bir yolculuk 
yaparsınız konuşa konuşa. Böylece okuduğunuz kitapların özüne daha çok iner, 
arkadaşlarınızla bunları paylaşır ve kendinizi daha doymuş, aklınız ve ruhunuz için 
güzel bir şey yapmış olmanın verdiği huzuru yaşarsınız.  
Şimdi bunun film versiyonunu düşünün bir de. Bir film eleştirmeni ve 
sinema sektöründen birinin tavsiyesi üzerine izlediğiniz bir filmi yine onun 
kılavuzluğunda kulübünüzün diğer üyeleriyle beraber çay ve kahve eşliğinde 
güzel, sıcak bir mekanda enine boyuna konuşmak...
Filmden sahnelerle birlikte filmin bize ve gerçek hayata açtığı pencerelerden 
birlikte bakmanın, başka filmlerin de aralara girdiği renkli, doyurucu bir sinema 
sohbetinin keyfini çıkarmaktayız kulübümüzde. Filmdeki renkler ne anlama 
geliyor, senarist ve yönetmen aslında ne anlatmak istemiş, karakterler neye 
ulaşmaya çalışıyorlar, neyi başarıp neyi yanlış yapıyorlar, bu film bizi hangi 
özelliğiyle kendine bağlıyor...  

Film Kulübü’ne katılanlar gün geçtikçe sıradan bir izleyici olmaktan 
çıktıklarını hissediyorlar. Bir senarist gibi hikayenin kılcal damarlarına inip, 
bir eleştirmen gibi filmin öğelerini birbirinden ayırabilmeye başlıyorlar. 
En güzeli de bunları ders gibi değil tamamen arkadaşça kurulmuş samimi 
sohbetlerle ve araya giren film sahneleri eşliğinde edinmekteler.  
“Burak Göral ile Film Kulübü”nde şimdiye dek 5 kez buluşuldu. Şimdiye 
kadar sinema tarihinin en güzel aşk filmlerinden biri olan “Kısa 
Tesadüfler”i (Brief Encounter), Japon sinemasının başyapıtlarından 

“Tokyo Hikayesi”ni (Tokto Story), geçtiğimiz yıllarda çok sevilen özellikle Cate 
Blanchett’in harika oyunculuğu ve duygusuyla zihnimize kazınan “Carol”ı, 
Amerikan sinemasının en iyi kara filmlerinden biri olan “Çifte Tazminat”ı (The 
Double Indemnity) ve Jeff Bridges’ın muhteşem performansı ile taçlandırdığı 
yaşam ve ölüm üzerine harika fikirleri olan “Korkusuz”u (Fearless) masaya 
yatırdık. Bu ay medya üzerinden müthiş bir yozlaşma hikayesi anlatan, Amerikan 
sinemasının saklı başyapıtlarından biri olan 
“Başarının Tatlı Kokusu”nu (Sweet Smelll 
of Success) konuşacağız.
Hayatın koşturması içinde sinemayla 
dolu bir nefes almak isteyen herkesi Film 
Kulübümüze bekleriz...   
Çok yakında çocuklarla da bir film kulübü 
kuracak, onlarla da filmler üzerinden 
hayatı konuşmaya başlayacağız.❞ 

4 Şubat Pazartesi, 19:30 Etiler

Kış aylarında dudaklarımızın kuruması, çatlaması 
ve pul pul olması hepimizin ortak problemi. Kışın 
zarar verici etkilerinden dudaklarımızı en doğal 
şekilde koruyacak dudak nemlendiricilerimizi 
hazırlayacağımız harika bir atölye çalışmasında Art de 
Huile ile 12 Şubat Salı günü Happy Nest Etiler’de bir 
araya geliyoruz.
Toksik madde içermeyen tamamen doğal ürünlerin 
kullanılması cilt sağlığımız için de büyük önem 
taşıyor. Bitkilerden elde edilen yağlarla uygulanan 
aromatik yöntemler de sağlığımızı korumanın en 
güzel yollarından. Uzman Eczacı ve Aromaterapi 
Uzmanı Hülya Kayhan ile gerçekleşecek bu 
toplantımızda sizleri hem dudaklarınızı en doğal 
şekilde korumaya hem de diğer kozmetiklerin zararlı 
etkilerinden arınmanın yollarını keşfetmeye davet 
ediyoruz.
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

MOMU DREAMS
ÇOCUKLARDAN İLHAM ALAN MOMU 
DREAMS HAPPYSHOP.COM.TR’DA!
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.

STOCKMAR
Stockmar balmumu kalem ve blok 

boyalar, balmumu modelleme 
hamurları Happy Shop’ta!

MIELA KIDS
MIELA KIDS “KAPSÜL KOLEKSİYONU” İLE SEVDİKLERİNİZ GÜVENDE!

Miela Kids dünyaya gelen çocukların tertemiz, mutlu ve en önemlisi de hayal 
güçlerini destekleyen bir ortamda büyümelerine çok önem veriyor. Tüm ürünler 

bebeklerin hassas tenleriyle temas ettiğinde annelerin içi rahat olsun diye sağlıklı 
ve oldukça yumuşak kumaşlardan elde ediliyor. Yalınlık ve rahatlığın ön plana çıktığı 
koleksiyonlarda zıbınlar, tulumlar, battaniyeler, müslinler, rahat ev kıyafetleri, bebek 

bakım çantaları ve kişiselleştirilebilir ürünler yer alıyor. 

TYRRELL KATZ
İngiltere’nin sevilen markası Tyrrell Katz, ilüstratör ve 
tasarımcı James’in severek çizdiği karakterlerle hayat 

buluyor. Çocukların severek kullandığı eğlenceli, pratik ve 
kaliteli Tyrrell Katz ürünleri İngiliz tasarımcının, çok renkli 

ve cezbedici desenlerine sahip.
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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

BONADEA KIDS 
2-14 yaş arası kız çocukların gönüllerini fetheden 
Bonadea Kids, pırıl pırıl tasarımları kıyafet, çanta 
ve aksesuarları ile Happy Shop’ta! Bonadeakids, 

çocukların renkli ve eğlenceli dünyasını, hazırladığı 
birbirinden şık koleksiyonlarda yansıtıyor. Yılın 
en moda renklerinde hazırlanan, pullu payetli 

kumaşlarla göz kamaştıran tasarımlar çocukların 
vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

DEUX 
LAPINS
ANNELER İÇİN İLHAM 
VERİCİ, ÇOCUKLARI İÇİN 
KEYİFLİ TASARIMLAR...
Deux Lapins ürünleri 
bebek sağlığına duyarlı, 
kullanım açısından 
da anne-baba dostu 
olarak tasarlanıyor. 
Tüm ürünlerin müslin 
kumaşından üretildiği 
koleksiyon; 3 farklı boyu 
bulunan örtülerin yanı sıra 
anne ve anne adaylarının 
en temel ihtiyaç 
parçalarını içerecek 
şekilde tasarlanmış. Uyku 
tulumu, bebek önlükleri, 
emzirme önlüğü, omuz 
bezleri, kurulanma örtüsü, 
yıkama kesesi, oyun 
halısı, alt değiştirme matı, 
çanta, patik çeşitlerimizle 
birlikte toplamda 14 farklı 
ürün çeşidi sunuyor. 
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Neden probiyotik?

Probiyotik, yiyecekleri fermante ederek laktik 
asit oluşmasını, içindeki zararlı maddeleri 
yok edilmesini, daha kolay sindirilmesini, 
bazı vitaminlerin çoğalmasını, tadını daha da 
iyileştiren yiyecek koruma yöntemidir. Ayrıca 
ekolojik bir enerji kaynağıdır.

Probiyotik kelimesi “Yaşam için İyi”  anlamına 

gelir. Sizin bağırsaklarınızdaki faydalı 
bakterilerle bağışıklığınızı, hastalıklara direncinizi 
arttırarak sağlıklı olmanızı sağlar.

Fermente edilen besinler mayalanmış gıdadır 
aslında. Fermantasyon işlemi yiyeceklerde 
bulunan enzim, antioksidanlar ve vitaminleri 
20 ile 100 katı arasında arttırıyor. C vitamini 
yüksek oranda artıyor ve tüketilene kadar o 

oranda muhafaza ediliyor.

Probiyotik Gıdalar;

 Tam beslenme sağlıyor.

 Mevsim salgın hastalıklarından koruyucu. 

 Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara direnci 
arttırıyor.

 Toksik ve ağır metallerden arındırıyor.

 Bağırsaklardaki faydalı bakterileri arttırıyor.

 Psikolojimizi düzeltiyor.

 Yüzlerce yıllık şifa miras.

 Güçlü antioksidanlar içeriyor.

Günümüz beslenme biçimlerine bağlı olarak 
azalan faydalı bakterileri yeniden vücudumuza  
fermante edilmiş probiyotik yiyeceklerle tekrar 
arttırılabiliyoruz.

BESLENMEMİZDE 
PROBİYOTİK GIDALARIN 
ÖNEMİ... 

İpek Kuşçu

ELMA PİZZASI

MALZEMELER
 4 adet elma
 1 su bardağı mevsim meyvesi
 1 su bardağı süzme yoğurt
 2 yemek kaşığı bal
 1/2 adet limon

HAZIRLANIŞI 
 Elmaları halka halka 

doğrayın. 
 Limonla ovun.
 Süzme yoğurdu balla 

karıştırın.
 Elmaların üzerine sürün.

 Yıkanmış ve küp halinde 
doğranmış mevsim meyvelerini 
üzerlerine serpiştirin.

 Yoğurdun probiyotik 
gücüne elmanın ve meyvelerin 
vitaminlerini ekleyip pizza 
yaptık. Afiyet olsun.

AİKİDO
ATÖLYESİ

ATAKAN UTKU EĞİTİMİNDE, ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNSEL VE BEDENSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN 
AİKİDO ATÖLYELERİMİZ YENİ SEZONDA DA 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, saat 16:30 (4-6 yaş), saat 17:30 (7-11 yaş)
Perşembe günleri, saat 17:20 (7-11 yaş)Etiler
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MANDALA 
YARATIM 
ATÖLYESİ

Mandala ile aşka giden yol…
Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un 
tıbba destek olarak kullandığı bu yöntem, Mitolojist 
yazar ve okutman olan Joseph Camphell tarafından 
kendi eserlerinde ve sembollerle yaptığı çalışmalarda 
devam etmiştir. Şu anda Amerika’da Dr. Richard 
Moss tarafından kişisel gelişimde kullanılmaktadır. 
Birçok kişi, tekrarlanan duygusal mücadele ve acı 
modelleriyle doğuştan gelen potansiyelini engeller. 
Bu pratik, elle çalışılan kılavuz insanların alışkanlık 
olarak bu tuzağa düştüğünü ve bu tıkanıklığı 
nasıl gidermemiz gerektiğine yardımcı olur ve 
günlük hayata kolayca dahil edilen, onları bu yıkıcı 
davranıştan kurtaran bir program sunar ve kendi 
kendilerinin doktoru olmayı öğretir. 
Geçmişten günümüze taşıdığımız bir takım olumsuz 
duygu ve düşünce kalıplarımızı tespit edip bunları 
olumlu yönde düzeltmemize yararken, bireyin 

duygularını, bu duyguların kendisini nasıl etkilediğini 
teşhis etmesi ve anlamasına ayrıca ayırt edebilme 
farkındalığına sahip olmasında etkili bir araçtır ve 
bunların altında yatan nedenleri tanımasına yardımcı 
olur.
14 Şubat Sevgililer günü için yapacağımız Mandala 
Kişisel Gelişim Eğitim ve Organizasyon’un kurucusu 
Gülben Aykaç süpervizörlüğündeki Mandala Yaratım 
Atölyesinde, 

 Kolektif bilincin ve aşk enerjisinin gücüyle 
toplanıp ilişkilerimizdeki sevgi kapılarını açacağız.

 İlişkimizdeki blokajlarımızı çözeceğiz.
 İlerlememize engel olan korku ve kaygılarımızı 

bırakmayı öğreneceğiz.
Rengârenk yapacağımız bu çalışmanın hayatınıza 
yeni renkleri, yeni aşkları getirmesi ve var olanları 
koruması dileğiyle...

14 Şubat Perşembe, 11:00-13:00Etiler

OYUNLARLA 
EVDEKİ MUTLULUK

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

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

13 Şubat Çarşamba, 11:00-13:00 Kalamış

BAHAR HAVZALI ŞENER

GÜLBEN AYKAÇ
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Bugünün anne ve babalarının 1970’lerde ya 
da 80’lerde kendi çocukluklarında sinemada 
yaşadığı deneyimlerin aynısını çocuklarında 
görebilmesi pek mümkün değil elbette. 
Şimdiki çocukların görüntülerle ilişkisi bizim 
çocukluğumuzdan çok daha karmaşık, yoğun 
ve düşündürücü. Çünkü dijital dünyaya 
doğan çocuklar onlar. Bu kuşağa boşuna 
‘dijital yerliler’ denmiyor. Onlar için cep 
telefonu olmayan bir dünya hiç olmadı. 
Youtube videolarının eşlik etmediği bir hayatı 
tanımıyorlar! 

Evlerinde, AVM’lerde, mağazalarda, 
metrolarda, otobüslerde, caddelerde her tarafta 
sürekli görüntü yayan ekranlarla çevrili olarak 
yaşıyorlar. Yollarda, bindikleri servis araçlarında 
bile onlara eşlik eden ekranlar; ellerine bizim 
tarafımızdan verilmiş tablet, ipad, akıllı cep 
telefonları... Odasında televizyon, bilgisayar, 
internet... İnstagram’da, Facebook’ta bizim 
onlar için açtığımız ve kullanmalarına teşvik de 
ettiğimiz hesaplar... Daha ilkokulda kendilerine 
youtube kanalı açıp, yayın yapmaya başlayan 

çocuklarımızın gelecekle ilgili ilk hayalleri ünlü 
bir youtuber olmak! Nasıl olmasın ki? 

Biz zaten görüntü bombardımanı altında 
yaşıyorken, onları da daha küçük yaşlardan 
itibaren buna ortak ediyoruz. Görüntüyle 
anlatılmayan hiçbir şey ilgilerini çekmez oluyor 
giderek. 

Çocuklarımızı görüntünün cazibesinden 
ayırabilmek artık pek de mümkün değil; ama 
dünyalarını zenginleştirecek, ruhlarına iyi 
gelecek hikayelerin anlatıldığı filmlerle yollarını 
kesiştirmek mümkün. 

Sinemaya gitmek ya da evde film gecesi 
yapmak ailece yapılabilecek en güzel 
aktivitelerden biriyken doğru filmleri seçmek 
her anne-babanın başarabildiği bir mesele 
değil maalesef. Üstelik bu konuda ebeveynlere 
yardımcı olacak çok da kaynak ve mecra 
bulunmuyor. 

Anne babaların da sinemayı çok sevmesi ve 
çocuklarınla her filmden sonra iletişim kurması, 
film hakkında hayata taşan sohbetler yapmaları 

lazım. Filmleri sadece birer eğlence aracı ya 
da ailece vakit geçirecek bir etkinlik olarak 
görmemek gerek. 

Biz, kendi oğlumuzla kurduğumuz iletişimde 
sinemayı yıllardır en etkili araçlardan biri 
olarak kullanıyoruz. Adalet, vicdan, hoşgörü, 
merhamet, empati, tolerans, fedakarlık, cesaret, 
özgürlük, barış, bilgi, çevre bilinci, farkındalık, 
sosyal sorumluluk gibi iyi ve doğru kavramları 
üzerine tartışıp; ayrımcılıkla, zorbalıkla, 
kötülükle, kıskançlıkla, cahillikle, bağnazlıkla, 
önyargıyla nasıl mücadele edilebileceğini filmler 
yoluyla konuşuyoruz. 

Niteliksiz ve tamamen ticari amaçlarla üretilmiş 
filmler ve işlevsiz youtube videolarının yerine 
dünyanın dört bir yanından seçilmiş nitelikli ve 
iyi filmlerle çocukları buluşturmanın yollarını 
arıyor ve bu konuda daha etkili olmayı, 
ebeveynlere yol göstermeyi amaçlıyoruz. 

Bu niyetle İnstagram ve Twitter’da aktive 
ettiğimiz “Çocukla Sinema” hesaplarında, 
düzenli aralıklarla ebeveynlere dünya 
sinemasından, eski-yeni film tavsiyeleri 
yapmaktayız. Bu paylaşımlarda filmlerin kısaca 
hikayelerinden bahsederek filmden sonra 
çocuklarla hangi konularda konuşulabileceğinin 
ipuçları vermekteyiz. 

İki hesap da kısa bir sürede ebeveynler 
tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. 

Twitter: @cocukla_sinema

Instagram: @cocuklasinema

ÇOCUKLA SİNEMABurak Göral

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

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

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

 Temel sauerkraut tekniğini 
 Mor sauerkreaut yapımını
 Mor kvass yapımını, 

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

20 Şubat Çarşamba, 11:00-13:30Etiler

NORİKO SUZUKİ İPEK KUŞÇU
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Okuma yazma öğrenmek karşıdan bakıldığında 
harfleri tanıma ve bu harfleri yan yana getirerek 
sözcükler oluşturma üzerine kurulu gibi görünür. 
Ancak bir çocuğun okuma yazmaya geçmeden 
önce temel birtakım becerileri yapabiliyor 
olması gerekir. Çocuklar bu becerileri genellikle 
farkında olmadan edinirler. Tekerlemeler 
yoluyla uyaklı (kafiyeli) sözcükleri, şarkılarla 
hecelere bölmeyi, okula başladıklarında ise tek 
tek sesleri ayırmayı öğrenirler (p-i-l; pil...vb). 
Bahsi geçen becerilere fonolojik farkındalık 
becerisi denir.

Okul öncesi dönemde 3 yaştan itibaren çocuğa 
verilecek olan fonolojik farkındalık becerilerinin 
okuma yazma dönemine olumlu katkılarının 
olduğu ve anlayarak okumayı kolaylaştırdığı 
bilinmektedir. 

Fonolojik becerilere örnekler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

İki sözcüğün birbiriyle uyaklı/kafiyeli olup 

olmadığını bulma (Örn. yastık-fıstık)

Cümle içinde geçen sözcük sayısını 
belirleyebilme (Örn. “Annem elma verdi” Kaç 
sözcükten oluştuğunu bul.)

Sözcük içindeki hece sayısını belirleyebilme 
(Örn. Mer-di-ven; 3 hece, Bil-gi-sa-yar; 4 
hece....vb)

Heceleri birleştirebilme (Örn. /ma/ ve /yo/ 
hecelerini birleştir; “mayo”)

Heceleri atabilme (Örn. Karga sözcüğünden 
/-ga/ hecesini at; “kar”)

Sözcük içinde geçen sesleri tanımlayabilme 
(Örn. “Top” sözcüğündeki sesleri bul ve söyle; 
t-o-p)

Sözcük içindeki sesleri atma/bir araya getirme 
(Örn. “Masa” sözcüğünün sonuna /l/ getir; 
“masal”, “Elmas” sözcüğünden /s/ sesini çıkar; 
“elma”)

Bu becerilerden en kolayını sözcükleri hecelere 

ayırmak (mer-di-ven...vb) olarak gösterebiliriz. 
3 yaşından itibaren çocuklar sözcükleri hecelere 
bölmeyi öğrenebilirler. 7 yaşına geldiklerinde 
ise daha zor olan ses ekleme/çıkarma gibi 
becerileri yapmaya başlarlar.

Öğrenme güçlüğü, disleksi, disgrafi gibi tanısı 
olan çocukların fonolojik farkındalık becerisini 
edinmekte zorlandığı bilinmektedir. Okula 
hazırlık döneminde fonolojik farkındalık 
konusunda eksikliği olduğu görülen çocuklarla 
bu konunun çalışılması, ilköğretime başlamadan 
önce çocuğun ses, hece, sözcük ve cümlelerle 
ilgili konularda farkındalık kazanmasına 
yardımcı olacaktır.

Ülkemizde fonolojik farkındalık çalışmaları 
daha çok okul öncesi öğretmenleri, psikolojik 
danışmanlar ve özel eğitim uzmanları tarafından 
kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda Amerika 
ve Avrupa'da bulunan Dil ve Konuşma 
Terapistleri Dernekleri, konuşma sesi sistemini 
en yakından tanıyan grubun dil ve konuşma 
terapistleri olduğunu ve fonolojik farkındalık 
çalışmalarında terapistlerin önemli rol 
oynadığını belirtmektedir.

Mirket Yayınları’ndan çıkan Çocuklar için 
Konuşma Sesi Oyunları bu konu hakkındaki 
hazırlanan resimli ve çıkartmalı ilk aktivite 
kitabıdır.

ÇOCUKLAR OKUMAYA 
BAŞLAMADAN ÖNCE...

Mukadder Düzyol
UZMAN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

10 Şubat Pazar, 11:00-18:00 24 Şubat Pazar, 12:00-13:00

9 Şubat Cumartesi, 11:00-18:00 17 Şubat Pazar, 12:00-13:00Etiler Etiler

Kalamış Kalamış

ANNE 
HER YAŞA AKIL OYUNLARI

PLAYMAIS 
ETKİNLİKLERİ

YARATICI, EĞİTİCİ VE 
EĞLENCELİ AKIL OYUNLARI 
HAPPY NEST’TE!

PLAYMAİS’İN YARATICI 
HAMURLARIYLA EĞLENCE 
ZAMANI!

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? 

Katamino, Abalone, Quoridor, Hızlı Bardaklar… Akıl oyunu denince akla ilk gelen 
bu oyunlarla güzel bir gün geçirmeye hazır mısınız? Happy Nest’te ücretsiz 
gerçekleşecek etkinlikte Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları’nın eğlenceli ve yaratıcı 
dünyasını gelin hep birlikte keşfedelim! Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları’nın zekâ 
geliştirici bu eğlenceli etkinliğinde birbirinden keyifli akıl oyunlarını gruplar 
halinde oynayacağız. Merak ettiğiniz oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak, 
çocuğunuzun 
yaşına göre 
oyun önerileri 
almak ve hep 
birlikte oyun 
oynayarak 
muhteşem bir 
gün geçirmek 
için Happy 
Nest’te 
buluşalım!
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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

HAND CRAFTS 

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

AROUND THE 
WORLD 

Eğlenceli aktivitelerle el sanatları...

ÇOCUKLAR BİZİMLE DÜNYA TURUNA ÇIKMAYA HAZIR MISINIZ?

Hayal gücü, yaratıcılık ve sanatın 
birleştiği Hand Crafts atölyelerimizde 
çocuklar çeşitli el sanatlarını içeren 
eğlenceli aktivitelerle el becerilerini 
geliştiriyor. Atölyede her hafta farklı 
teknik ve malzemelerle tanışarak 
yaratıcı çalışmalar yapıyoruz.
Bu atölyelerimizde farklı malzelerle 
el sanatları tekniklerini uygulayan 
çocuklarımız ince motor becerilerini, el, 
kol, göz koordinasyonlarını geliştiriyor. 
Sanat enerjisini açığa çıkartan, tasarım 
ve üretim içeren bu atölyede aynı 
zamanda çocuklarımızın ortak çalışma 
yeteneğini geliştiren grup çalışmalarıyla 
analitik düşünme ve çözüm üretme 
becerilerine de katkı sağlanıyor.
Bu yaratıcı ve farklı deneyimi 
yaşamaları için tüm çocuklarımızı Hand 
Crafts atölyemize bekliyoruz!

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. 

Çarşamba günleri, 18:00 (6+ yaş)
Cuma günleri, 17:00 (6+ yaş)
Cumartesi günleri, 17:00 (7+ yaş)Etiler Salı günleri, 17:00 (6+ yaş)

Pazar  günleri, 12:00 (6+ yaş)Kalamış

Pazartesi günleri 14:00 (3-5 Yaş)
Salı günleri, 18:00 (6-9 Yaş)
Perşembe günleri 15:00 (3-5 Yaş)
Cuma günleri 13:00 (3-5 Yaş)
Pazar günleri 18:00 (6-9 Yaş)

Etiler Salı günleri, 17:00 (4-6 Yaş)
Çarşamba günleri, 18:00 (7-9 Yaş)
Pazar günleri, 17:00 (6-9 Yaş)Kalamış
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HAPPY NEST SANAT 

KONSER
Sweet Jazz Trio konseri Happy Nest’te!

Happy Nest Sanat etkinliklerimizde bu ay; Sweet Jazz 
Trio’nun harika bir repertuvardan oluşan konserinde caz 
dolu muhteşem dakikalarda buluşuyoruz.
Temelleri 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Caz 
Akademisi’nde atılan Sweet Jazz Trio, sergileyecekleri 
performansta özellikle küçük dinleyicilerimizi evrensel caz 
repertuvarıyla tanıştırırken, bu müziğin renkli dünyası ile 
erken yaşlarda buluşturacak. Konserde dinleyecekleri farklı 
tınılar rafine bir müzik kulağı oluştururken çocuklarımızın 
zihinsel gelişimini de olumlu yönde destekleyecek.
24 Şubat 2019 tarihinde Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek konserde grup;   Hello Dolly, Don't Worry 
Be Happy, Autumn Leaves, On The Sunny Street, Oh Lady, 
Be Good, I've Got Rhythm, Rock Around The O'clock gibi 
unutulmaz eserleri dinleyicileri ile paylaşacak. 
Keyifli repertuvarları ile aynı zamanda her yaştan 
dinleyiciye hitap eden Sweet Jazz Trio’nun Happy Nest 
konserinde cazseverleri benzersiz bir müzik ziyafeti 
bekliyor!

24 Şubat Pazar, 16:00Etiler

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

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

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

ITSY BITSY 
ATÖLYELERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

OYUN ATÖLYELERİ 
İNGİLİZCE

OYUN ATÖLYELERİ 
FRANSIZCA

Minikler, İngilizceyi oyunlarla eğlenerek öğreniyor 

HAFTAYA FRANSIZCA İLE BAŞLAYALIM VE TÜM HAFTAMIZ ŞİİR TADINDA GEÇSİN!

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

Perşembe günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay) KalamışSalı günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay)
Çarşamba günleri 16:00 (3-5 yaş) 90 dk.Etiler
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Üç sene önce Türkiye'ye dönerek uzun 
yıllar New York’da yaptığı projeleri 
burada da hayata geçiren Renan 
Eskinazi, “Küçük Girişimciler” atölye 
çalışması ile Happy Nest’te çocuklarla 
buluşuyor. İngilizce gerçekleşen 
atölye çalışmasında, çocuklar farklı 
takımlar eşliğinde keyif verici oyunlar 
oynayarak, süreçten keyif aldıkları 
yeni bir dünya keşfedecekler. Hem 
eğlenceli, hem eğitici, hem de 
farkındalık kazandırmayı amaçlayan 
bu programda; genç beyinler bir 

masanın etrafına toplanarak takım 
ruhuyla etkileşim içerisinde oyunlar 
oynayacaklar.

KAZANIMLAR
 Sosyal Beceriler (takım çalışması, 

işbirliği, sportmenlik) 
 Duygusal Beceriler (fikir ayrılıkları 

yönetimi, rekabet ortamında 
duyguları kontrol edebilmek) 

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

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

Pazar günleri 15:00 (6+ yaş)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 Zİ
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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Günümüzde 6-19 yaş arası beş çocuktan biri 
obez. Ve bu konuyla en iyi nasıl başa çıkılacağı 
konusunda pek çok halk sağlığı önerisi varken -sa-
dece çocukları fiziksel olarak değil aynı zamanda 
duygusal olarak da etkiliyor- bu sorunu çözmek 
için çocuklukta obezite tedavisi sırasında çocuklara 
değil ebeveynlere odaklanmak gerekiyor.
Obezitenin genellikle çok fazla kalori ve yağ alımı 
sonucu olduğu düşünülse de, araştırmacılar günü-
müzde daha çok gazlı içecekler, meyve sularında 
yüksek miktarda şeker, daha büyük porsiyon 
boyutları ve fiziksel aktivitedeki azalmanın daha 
önemli faktörler olduğunu söylüyorlar.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NASIL ÖLÇÜLÜR? 
Halen, vücut kitle indeksi (BMI) çocuğun fazla 
kilolu veya obez olup olmadığına karar vermek 
için kullanılmaktadır. 85 -95 arası persantiller ki-
lolu olarak 95 ya da daha yukarı persantiller obez 
kabul edilir. 1976 ve 1980 arasında, 2-5 yaş okul 
öncesi çocukların yüzde 5'i obezdi. 2007–2008 
itibariyle, bu obez çocuk sayısı yüzde 10,4 olmuş-
tur. 1976-1980 arasında, 6-11 yaş arası çocukların 
yaklaşık yüzde 6,5'i obezdi. 2007-2008’de ise bu 
rakam yüzde 19,6’ya yükseldi (Amerikan istatikle-
rine göre).
Aşırı kilolu ve obez çocuklar ciddi sağlık sorunları 
yaşayabilirler. Bu çocukların daha fazla kilolu veya 
obez olması kardiyovasküler ve diğer hastalıklar 
için çok ciddi risk faktörüdür. Aslında, çocuklarda 
neredeyse çok az görülen tip 2 diyabet, şimdi en-
dişe verici oranlarda teşhis edilmektedir (Type 2 
Diabetes and Kids:The Growing Epidemic by Ch-
ris Woolston -Dabelea D,el al.JAMA.2014).
Obez olan çocuklar da yüksek tansiyon ve koles-
terol, astım gibi solunum problemleri, eklem prob-
lemleri, yağlı karaciğer hastalığı ve mide  yanması 
ve reflü olasılığı, depresyon oranı daha yüksektir. 

ÇOCUKLARA NASIL KİLO VERDİRİLİR?
Fazla kilolu ve obez çocukların kilo vermesi için 
ebeveyn faktörü çok önemlidir. Fakat çocukla-
rınızın, süreç boyunca zarar görmeden ihtiyaç 
duydukları beslenmeyi almalarını sağlamak için ne 
yapabilirsiniz? İşte  çocuğunuza yardım etmenin 9 
yolu,  çünkü bu bir aile işi!!

1. İŞE YARAR GIDA, YAŞAM TARZI SEÇİN
Bazı diyetler kilo vermeye ve sağlıklı beslenme 
düzenleri oluşturmaya yardımcı olabilir. Tabii ki, 
diyet dediğimde, sadece çılgınca “günde üç tohum 
yiyin” diyeti demek istemiyorum. Bunun nedeni, 
çocuklara sağlık için yemenin sadece kilo vermek 
değil aynı zamanda sağlıklı gelişimini de sağlamak 
gerekir.
Akdeniz diyeti; meyveleri, sebzeleri öne çıkarır. 
Zeytinyağı, balık gibi sağlıklı yağlar ve gıdalarla 
başlamak iyi bir fikirdir. Çocuklar bu yiyeceklerin 
çoğuna genellikle aşinadır. Akdeniz diyeti vücu-
dumuzu, kalp hastalığına ve tip 2 diyabet ve me-
tabolik komplikasyonlar gibi diğer obezite ile ilgili 
sağlık sorunlarına karşı korumaya yardımcı olur.
Eğer glüten çocuğunuzla ilgili sorun yaratıyorsa 
(sıklıkla yaratır) glütensiz bir diyeti takip etmek iyi 
olabilir. Diyetinizdeki glüteni azaltmanın veya or-

tadan kaldırmanın ilave bir avantajı, beyaz ekmek, 
un ve makarna gibi rafine karbonhidratlardan 
uzak kalmaktır.
Bununla birlikte, insanlar glütenden uzaklaştıkça, 
glütensiz “abur cubur” lar devreye girebilir. Sağ-
lıksız bir yemeği bir başkasıyla değiştireceğinizden 
korkuyorsanız, Paleo iyi bir seçenek olabilir. Paleo 
diyeti, tahıllardan, süt ürünlerinden, rafine şeker-
lerden ve baklagillerden kaçınırken proteinlere, 
sebzelere ve avokado ve hindistancevizi yağı gibi 
sağlıklı yağlara odaklanır. Ama çocuklar büyüme 
çağında olduklarından bu diyetler erişkindeki gibi 
katı kurallarla uygulanmaz...
2. İŞLENMİŞ GIDALARA VE ŞEKERLERE
HOŞÇAKAL DEYİN
Büyük olasılıkla tüm aileniz, işlenmiş yiyecekleri 
ve şekeri kestikten sonra sağlık yararları görecektir. 
Derhal rafine karbonhidratlardan kurtulmalısınız, 
çünkü bunlar sıfır besin değeri olan boş kaloriler-
dir. Daha sonra, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz 
atıştırmalıkları kesmeye başlamanın zamanı gelir. 
Bu “az yağlı” kurabiyeler? Onlara lezzet vermek 
için şeker ve diğer garip malzemelerle doludur. 
Aromalı yoğurt? Bunlar genellikle gerçek bir yo-
ğurttan çok, şekerle doludur. Meyve suları? Yüzde 
100 meyve suyu olmadıklarından sık sık ilave 
şeker eklenirler. Hazır salata sosları? Bunların 
bazılarının içerik listesi ciddi derecede zararlı ve 
kalorilidir.
En iyi çözüm sağlıklı unlardan (badem unu, nohut 
unu, kinoa unu vs) kek kurabiye yapabilir ve bal 
ile tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde, çocuğunuzun 
hem bedenine ne girdiğini kontrol edersiniz hem 
de tatlı isteğini giderirsiniz.

3. EVDE YEMEK YAPIN
Bu, yoğun aileler için zor olabilir. İş, okul, ev öde-
vi, aktiviteler arasında yemek pişirmek için zaman 
yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu, çocuğu-
nuzun kilo vermesine yardımcı olmak için yapabi-
leceğiniz en önemli şeylerden biridir. Evde pişmiş 
bir yemek, çocukların uygun porsiyon büyüklü-
ğünde besleyici bir şeyler yedikleri anlamına gelir. 
Hafta sonları bir kerede birkaç öğün yemek yapa-
bilir ve hafta boyunca bu servisi yapabilirsiniz. 

4. HAREKETE GEÇİN
Çocuğunuz spor yapmaktan hoşlanıyorsa, okul-
dan sonra oyun ya da spor yapmasını teşvik edin. 
Daha iyisi, fiziksel aktivitesine eşlik edin ve daha 
fazla vakit geçirin. Birlikte yürüyüşlere çıkabilir, 
koşuya katılabilir, YouTube yoga uygulamaları 
yapabilir veya havuzda yüzebilirsiniz..

5. MUTFAKTA ÇOCUK OLUN
Çocukların bir şeyi ellerinde bulundurmaları halin-
de bir şeyler yemeleri daha muhtemeldir. Mutfağı 
aile dostu bir bölge yapın. Çocuklarınızın sebzeleri 
yıkamasını veya doğramasını veya soğan sarımsak 
ayıklaması gibi temel yemek hazırlama işlemlerini 
yapmasını sağlayın. Ailenin hafta boyunca hangi 
tarifleri yemesi gerektiğini birlikte karar verin seçe-
nekler sunun...

6. YENİ YİYECEKLER SUNUN
Damaklarımızın yeni yiyeceklere adapte olması 

epeyce deneniyor. Bu nedenle, lahana veya kinoa 
gibi yeni bir bileşen sunarken, çocuğunuz onu 
sevmiyorsa, cesaretiniz kırılmasın. Yeni yemeği 
tüm yemeğin temeli değil, bir parçası yapın ve 
çocuğunuzun denemesine izin verin. Eğer bundan 
hoşlanmıyorsa, onu yemesi için zorlamayın, ama 
belli aralıklarla sunmaya devam edin. Sonunda, 
çocuğunuz bunu deneyebilir...

7. YİYECEKLERİ ŞEYTANLAŞTIRMAYIN
Çocuğunuzun yediği her şeyi kontrol edemezsiniz. 
Özellikle büyüdükçe arkadaşlarının evlerini, do-
ğum günü partilerini ve okul sonrası etkinliklerini 
ziyaret edecek. Herhangi bir yiyecek grubunu 
şimdiye kadarki en kötü şey haline getirmemek 
önemlidir. Çocukların ara sıra bir kurabiye kaça-
mağı olursa kendilerini suçlu ya da başarısız hisset-
melerini sağlamayın. Bunun yerine, belirli yiyecek-
leri yedikten sonra nasıl hissettiğini fark etmelerine 
odaklanın ve bazı yiyeceklerin özel durumlar için 
olduğunu veya çok az yemeleri gereğini açıklayın.

8. PORSİYON BOYUTLARINA DİKKAT EDİN
En azından ergen olana kadar, çocuklara çocuk 
porsiyonları verilmelidir. Tabii ki, çocukların besin 
ihtiyaçları aktivitelerine, cinsiyetlerine, metabo-
lizmalarına vb. bağlı olarak değişir. Küçük bir 
porsiyonla başlayın, çocuk hala acıkırsa, ikinci 
porsiyonu sunun.

9. MUTFAĞI VE BUZDOLABINI DÜZENLEYİN
Ailede herkes zararlı abur cubur şeyler yerken, 
çocuğun sağlıklı yemek yemesi beklenemez. Yani 
tüm aile ve herkesin iyiliği için sağlıksız yiyecekleri 
evden uzak tutun. Buzdolabına yıkanmış, kesilmiş 
meyve parçaları ve sebzeler yerleştirin. Siz sağlıklı 
beslenin, çocuklar da buna uyacaktır!
ÇOCUKLAR İÇİN NASIL KİLO VERİLECEĞİNE  

İLİŞKİN ÖNLEMLER…
Çocuğunuz için herhangi bir kilo verme planına 
başlamadan önce, bir çocuk doktoruna danışma-
lısınız. Kilo alımı ve gıda alerjileri gibi herhangi 
bir sağlık nedenini olup olmadığının belirlenmesi 
gerekir. Doktor ayrıca çocuğunuzun kilosu, yaşı, 
boyu ve cinsiyetine uygun ne kadar kilo vermesi 
ve her hafta güvenli bir şekilde ne kadar kaybet-
mesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur.
Biraz daha fazla yardıma ihtiyacınız olabileceğini 
düşünüyorsanız, doktorunuz sizi çocuğunuz ve 
aileniz için doğru diyetin planlanmasına yardımcı 
olabilecek bir diyetisyenle de temasa geçirebilir.
Kilo gerçekten zor bir konudur ve aynı zamanda 
yargılayıcı görünmeden kilo vermeyi teşvik etmek 
de zor olabilir. Kendinize ait kilo ve vücut sorunla-
rınız varsa, çocuğunuzun kilosuna takılmamak zor. 
Bu durumda, profesyonel yardım almak kendiniz 
ve herkes için yararlı olabilir.
ÇOCUKLAR İÇİN KİLO VERME KONUSUNDA 

SON DÜŞÜNCELER…
Dünyada çocukluk çağı obezitesi ve buna bağlı 
hastalıklar artıyor. Çocukların mutfakta yardım 
alması ve çocuklarınızla aktif işbirliği, sağlıklı di-
yetler yapması, ebeveynlerin katılımı çocuklukta 
obezite ve fazla kilolarla mücadele etmenin en iyi 
yollarından biri ve çocuklar için kilo vermenin ilk 
adımıdır.
Zor olabilir, ancak çocuklarımızda obezite ve fazla 
kilo ile başa çıkmak gerçekten önemlidir, bu başa-
rılırsa çocuklar olabildiğince sağlıklı ve mutlu bü-
yürler. Ebeveynler olarak, iyi bir örnek oluşturup 
besleyici beslenme alışkanlıkları kazanmalarına 
yardımcı olduğumuzda, herkesin kazanacağı açık-
tır ve çocuklar için kilo vermenin daha iyi bir yolu 
yoktur.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE...Dr. Ömer Saltan
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Şehirleşme sürecinde bahçeler, çamlıklar 
evlerle; korular, yamaçlar sitelerle doldu taştı. 
Derelerin üzerine kurulu Dereyolu caddeleri, 
yıkılan onlarca taş köprü ve yok olan ceylanlar, 
çayırlar, göller var. Geliştikçe teknolojinin 
getirdiklerinin yanı sıra, bazı konularda geçmişe 
duyulan özlem var; gıdalar bunun başında 
geliyor.

Bugün Organik adıyla yapılmaya çalışılan 
ilaçsız, katkısız, hormonsuz üretim aslında 
üstteki resme dönme çabamızın bir ürünü. 
Bugün Organik üretim denilen üretim şekli - 
çok değil - bundan 50 yıl öncesinin şartlarını 
sağlayarak yapılan ilaçsız, katkısız, hormonsuz 
üretim demek aslında. Geçmişe dönük mantıkla 

yapılan bu üretim, bugün en maliyetli üretim 
biçimlerinden biri konumunda.

Konvansiyonel üretimde ise, katkılar, 
hormonlar, ilaçlar gıdaları daha çok nasıl 
korurum, daha uzun süre nasıl rafta tutarım 
gayretindeyken; insan sağlığına bu süreçteki 
etkileri ise tam olarak bilinmiyor. Üretilen 
gıdalarda parlatma, renklendirme, kıvam 
arttırma, aroma verme teknikleri gün geçtikçe 
gelişirken; gelişen teknoloji ile geçmişte 
mobilyacılıkta, tekstilde kullanılan maddeler 
bugün vücudumuza giriyor. Sadece tatlandırma 
etkisiyle katılmış tek bir madde bile bir çocuğun 
beyin geriliği yaşaması için yeterli olabiliyor. 
Kanser vakaları artıyor, hastalıklar çeşitleniyor 

ve hatta direnç kazanıyorlar. Şehirleşme, 
beraberinde “Nasıl daha fazlasını daha az 
maliyetle üretirim?” mantığıyla büyüyen gıda 
endüstrisini getiriyor. Bugün tükettiğimiz 
şeylerin çoğu topraktan direk olarak soframıza 
gelmiyor.

Dalından elma koparıp yiyen kaç kişiyiz?

Hayatımızda kaç kez inek, keçi ya da kuzu 
gördük?

Suyu kaynağından kaçımız içebiliyor?

Hangimiz yediğimiz etin, tavuğun, yumurtanın 
kaynağını biliyor?

Her gün ekmek yiyoruz. Hiç buğday tarlası 
gördük mü?

Şehir hayatı tüm bunlara tek engel diye 
düşünenlerdesiniz; öncelikle bizi bu denli 
topraktan koparan şehirleşme sürecimize 
ve geldiğimiz noktaya göz atmak gerekiyor. 
Topraktan uzaklaştıkça, köylerden kaçtıkça 
üretilen gıdaları korumaya,  ilaçlamaya ve 
endüstriyel gıdalar tüketmeye daha da mahkum 
olacağız. #NeYediğiniziBilin

DALINDAN ELMA KOPARIP 
YİYEN KAÇ KİŞİYİZ?

#gıdadedektifi
Gıda Dedektifi Proje Yöneticisi

MÜZİKAL TASARIM 
ATÖLYESİ  
‘JE T’AIME PARIS’ PROJESİ

MÜZİK’TEN MİMARİ TASARIM’A YARATICI BİR YOLCULUK…

Kendine özgü enstrümental müziği eşliğinde 
“Je T’aime Paris” i tasarlamak ister misiniz? 
Cevabınız evet ise sizleri Yüksek Mimar Deniz Başar 
Erol liderliğinde gerçekleşecek Müzikal Tasarım 
Çizim& Maket Atölyesi’nde buluşmaya davet 
ediyoruz. 
Bu romantik, zarif, şık ve tarihi şehir Paris’i 
görseller ile tanıyacağımız atölye çalışmasına kentin 
genel izlemi, öne çıkan binaları ve sosyal yaşantısına 
dair sohbet edip, serbest elle çizimler yaparak 
başlayacağız. Oluşturduğumuz çizimleri; boya - 
kes - yapıştır tekniklerini uygulayarak 3 boyutlu 
makete dönüştürerek kendi Paris’imizi yaratacağız. 
En sonunda da romantik ve melânkolik vurguyu 
desteklemek için kurumuş yapraklarla süsleyeceğiz. 
Hayalgücünü destekleyen, yaratıcı ve eğlenceli 
“Je T’aime Paris” projesine tüm 5 yaş ve üzeri 
miniklerimizi bekliyoruz!

D E Nİ Z B A Ş A R E R O L
Deniz Başar Erol 1979’da İstanbul’da doğdu. Anaokulu çağında müzik eğitimine 
başladı; flüt, melodika, org, gitar ve piyano çaldı. 
Prof. Ergican Saydam’dan 8 yıl boyunca klasik piyano özel eğitimi aldı. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini, Archiprix 2013 Türkiye 
Diploma Projeleri Yarışması 3.lük ödülüyle tamamladı. 
Mimari Tasarım Süreci’nde Efektiflik konusu üzerine yüksek lisans çalışmasını 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Almanya Brandenburg Teknik Üniversitesi Cottbus’ta 
tamamladı. Erginoğlu Çalışlar Mimarlık ve Foster and Partners Mimarlık Londra 
ofislerinde çalıştı. Evli ve iki çocuk annesidir.
2018’de Müzik, Mimari Tasarım ve Çocuk Eğitimi konularını kesiştirdiği ve
projelendirdiği MÜZİKAL TASARIM atölyelerinde ‘Yaratıcılık ve İfade’ konularını, 
çizim&maket uygulamaları ile sürdürmektedir.

9 Şubat Cumartesi, 12:00 13:00 (+5 Yaş)Etiler

DENİZ BAŞAR EROL
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KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

KİTAPKURDUANNE’DEN SÖMESTR TATİLİ OKUMA ÖNERİLERİ

  OKUL ÖNCESİ KİTAP ÖNERİLERİ   İLKOKUL DÖNEMI (6-10 YAŞ) KİTAP ÖNERİLERİ   10 YAŞ ÜZERİ KİTAP ÖNERİLERİ 

1. YILDIZ TAMİRCİSİ LORİN
 REDHOUSE KİDZ
2. MAZHAR SAKA KAFESİNDEN UÇTU
 AYLAK KİTAP
3. EVİNİ ARAYAN AYICIK
 BETA KİDS
4. GÖKYÜZÜNDEKİ GİZLİ BAHÇE
 PEARSON YAYINLARI
5. AÇİMPA
 CAN ÇOCUK YAYINLARI
6. ÖTEKİ ASLANLAR
 MASALPEREST YAYINEVİ
7. ARKADAŞIM KORKU
 TAZE KİTAP
8. HADİ UÇ
 ELMA YAYINEVİ
9. DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ
 ABM YAYINEVİ
10. ÇİZ VE KEŞFET SERİSİ
 HEP KİTAP

1. SEN DE OKU SERİSİ
 TUDEM YAYINCILIK
2. MORTİNA SERİSİ
 ÇINAR YAYINLARI
3. ÇALIŞTIR SAKSIYI
 DOMİNGO YAYINEVİ
4. KUMKURDU SERİSİ
 PEGASUS YAYINLARI
5.  ÇITIR ÇITIR FELSEFE SERİSİ
 GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
6. TÜM SORULARIN CEVABI BENDE
 FOM KİTAP
7. CANI SIKILAN ZÜRAFA MEKTUP YAZIYOR 
 BEYAZ BALİNA YAYINLARI
8. BİTLERİMİ GERİ VERİN
 GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
9. AYI OLMAYAN AYI
 REDHOUSE KİDZ
10. SİHİRLİ AĞAÇ EVİ SERİSİ
 DOMİNGO YAYINEVİ

1. MATİLDA
 CAN ÇOCUK YAYINLARI
2. KRALİÇEYİ KURTARMAK
 HARİTADA KAYBOLMAK
 GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
3. MOLLY PİM VE MİLYONLARCA YILDIZ
 CAN ÇOCUK YAYINLARI
4. DÜNYANIN EN KOMİK ADAMI
 TUDEM YAYINCILIK
5. BÜYÜKANNEM CEBİMDE
 TUDEM YAYINCILIK
6. ESRARENGİZ KELİMELER 
 ALTIN KİTAPLAR
7. LAF EBESİ VE FİNALLER
 ABM YAYINEVİ
8. KAYIP KİTAP AVCILARI
 DOMİNGO YAYINEVİ
9. AMA BU ÇOCUK DEFOLU
 TUDEM YAYINCILIK
10. BİR ANNE DİLE
 İLETİŞİM YAYINLARI

OYUNLA DİL 
GELİŞİMİ ATÖLYESİ 

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

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

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

2-3 yaş aralığı çocukların dil gelişimini destekleyen, 
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Mukadder Düzyol 
liderliğinde eğlenceli kutu oyunlarıyla gerçekleşen 
ücretsiz atölye çalışmalarına tüm miniklerimizi bekliyoruz. 

2 Şubat Cumartesi, 11:00 (24-48 ay) 
11 Şubat Pazartesi, 11:00 (24-48 ay) Etiler 16 Şubat Cumartesi, 11:00 (24-48 ay) Kalamış

MUKADDER DÜZYOL
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SAKIN KAÇIRMA

WISH LIST

HAPPY NEST'TEN ALMAYI UNUTMA!
TARİH  ETKİNLİK

Kendime notlar...

Ayın Sorusu ASLINDA MESLEĞİ MİMARLIK AMA KARİKATÜRLERİ DE ÇOK MEŞHURDUR. YETMEZMİŞ GİBİ BİR ÇOK DA 
TİYATRO OYUNU YAZMIŞTIR. VE YAZDIĞI ÇOCUK KİTAPLARININ TÜM RESİMLERİNİ KENDİSİ ÇİZMİŞTİR... 

ÜNLÜ ÇOCUK KİTAPLARI YAZARIMIZI TAHMİN EDENLER MESAJLARINIZI BEKLİYORUZ.

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

10:00 Fransızca Atölyesi (24-36 ay)

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

11:00 Fransızca Atölyesi (18-24 ay)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Around the World (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Oyun Grubu (+3 yaş) 90 dk

16:30 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

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

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

18:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

13:00 Around the World (3-5 yaş)

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

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

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

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

17:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

18:00 Ebru Atölyesi (9-12 yaş)

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

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

13:00 Kitap Okuma Ücretsiz (3+ yaş)

14:00 Artist Art (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

17:00 Kutu Oyunları Ücretsiz (5-7 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

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

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

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

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-8 yaş)

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

18:00 Around the World (6-9 yaş)

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

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

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

13:00 Kitap Okuma Ücretsiz (3+ yaş) 

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

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

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

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

17:00 Around The World (4-6 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

12:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:30 Origami Atölyesi (7-9 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (7+ yaş)

17:30 Origami Atölyesi (10-12 yaş)

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

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

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4+ yaş)

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

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

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

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

17:00 Küçük Girişimciler (6-9 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6+ yaş)

18:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

10:00 Temel Yaşam Becerileri (24-36 

ay) Anneli

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

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Kitap Okuma Ücretsiz (3+ yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

17:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

18:00 Around The World (7-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

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

12:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (5+ yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

17:00 Artist’s Art (4-6 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

12:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4+ yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (4-6 yaş)

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

15:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

15:30 Ebru Atölyesi (5+ yaş)

16:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

17:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

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

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Around the World (3-5 yaş)

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

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

17:30 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

18:30 Artist’s Art (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay)

10.00 İngilizce Oyun Grubu (24-36 ay)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay)

11:00 İngilizce Oyun Grubu (18-24 ay)

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

13:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

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

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Botanik Atölyesi (4-7 yaş)

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

17:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

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

Etiler

Kalamış

Aylık Program

Aylık Program

pazartesi

pazartesi

cuma

cuma

salı

salı

cumartesi

cumartesi

çarşamba

çarşamba

pazar

pazar

perşembe

perşembe

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

 ORGANİZASYONLAR 
VE ÖZEL KUTLAMALAR 

NEDENİYLE PROGRAMIMIZDA 
DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

 ONAY / REZERVASYON İÇİN 
LÜTFEN BİZİ ARAYIN...

  ATÖLYELER İÇİN YERİMİZ 
SINIRLI OLDUĞUNDAN ÖNCEDEN 

KAYIT YAPTIRMANIZI RİCA 
EDERİZ.

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

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

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Robotics Atölyesi (+9 yaş)


