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Karnelerin alınması ile birlikte tüm 

ailelerin yeni bir gündem maddesi 

bulunmaktadır. Yaz Tatili. 

Kış döneminde okulların açık olması 

ile rutin olarak okula gidip gelen 

çocuklar yaz tatilinin gelmesi ile 

birlikte evde kalmaya başlar. Aileleri 

de derin bir kaygı sarar. Çocuk-

larının yaz boyunca ne yapacağı 

ya da  mesai saatleri sırasında 

onlara kimin bakacağı gibi so-

rular onları kaygılandırır. Bu 

noktada ailelerin ilk aklına 

gelen seçeneklerden biri çocuk-

ların anneanne, babaanne ve 

dedelerine gönderilmesidir. 

Ancak bu durum hem çocukta 

terk edilme duygusunun geliş-

mesine hem de anne babanın 

disiplininden uzaklaşmasına 

neden olmaktadır. Dolayısı ile 

ille gönderilecekse tatil süresi-

nin kısa tutulmasına (bir haftanın 

geçirilmemesine) özen gösterilmesi 

önerilmektedir. Böylelikle hem anne-

anne, babaanne ve dede özlemini 

giderilebilmesine olanak sağlanmış 

hem de ruh sağlığını korunmasına 

katkıda bulunulmuş olunur.  

Bir diğer sık görülen durum ise ço-

cukların kendi başlarına bırakılma-

sıdır. Bu durum da bizler açısından 

son derede sakıncalıdır ve çocukların 

kendilerine bakma olgunluğuna sa-

hip olmamaları nedeniyle ciddi risk-

ler  barındırmaktadır. Hayatlarını 

tehlikeye atabilecek durumları tam 

olarak bilememeleri ve  çözüm bece-

rilerinin tam gelişmemiş olması göz 

önünde tutulduğunda onları geri dö-

nüşümü olmayan tehlikelere açık 

halde bıraktığımız göze çarpmakta-

dır. Bu noktada bizlerin önerisi mut-

laka çocukların bir erişkin denetimi 

altında tutulmasıdır.  

Bazı ailelerin bu noktada sorumlulu-

ğu evdeki bir ablaya veya abiye ver-

meye çalıştıklarını görülmektedir. 

Halbuki onlar da bir çocuktur. Dola-

yısı ile erişkin sorumluluklarının 

onlara yüklenmesi onların da sağlıklı 

ruhsal gelişimlerini riske atacaktır. 

Onlar diğer çocuklara göre daha bü-

yük olsalar da halen çocukturlar ve 

erişkin olgunluğuna ulaşmamışlar-

dır.  

Tüm bunlara rağmen yaz tatili her 

çocuk için önemli bir dönemdir. Yaz 

tatili sırasında çocuklar aktivitelere 

katılarak, oyunlar oynayarak, geze-

rek hem zihinsel hem de fiziksel açı-

dan gelişimlerini sürdürürler. Bizle-

rin önerileri de onların gelişimlerini 

destekleyici önerilerdir.  

Yaz tatili sırasında yaz okulları, dil 

okulları ve sosyal — fiziksel aktivite-

ler önerilmektedir.  

Dil becerisi olan çocuklar için 

dil okulları, sportif alanda ilgisi 

olan çocuklar için yüzme, bas-

ketbol, futbol gibi sportif aktivi-

teler ve resim, seramik gibi 

sanatsal alanda ilgisi olan ço-

cuklar için de sanatsal aktivite-

ler son derece faydalıdır.  

Ayrıca çocuk gelişimini destek-

leyen programları olan yaz 

okulları da önerilmektedir. Bu 

okullarda derslerin az, sosyal 

ve fiziksel aktivitelerin ise fazla 

olması tercih edilmektedir. Böy-

lelikle kış aylarında derslerin-

den bunalan çocuklara, çocuklukları-

nın tadını çıkarabilme imkanı veril-

miş olur.  

Yaz tatili sırasında bizleri bekleyen 

önemli bir tehlike ise elektronik alet-

lerin kontrolsüz kullanımıdır.  

Yaz boyunca sürekli olarak TV izle-

yen ve cep telefonu ve tabletle oyna-

yan çocukların iletişim, sosyal ve fi-

ziksel gelişimlerinin olumsuz etkiledi-

ği ve teknoloji bağımlılığı açısından 

ciddi riskler taşıdığı unutulmamalı-

dır.  

Ailece keyifli bir yaz tatili geçirmenizi 

dilerim.  

Sevgili Okuyucularımız, Nisan ayında    

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Anne ve Aile resimleri  arasında yapı-

lan değerlendirmede sergilemeye hak kaza-

nan çocuklarımız belirlendi. Kendilerini 

kutlar, hediyelerini almak üzere, en geç 2 

ay içerisinde, Pengu Toys — Ortaköy 

mağazalarına bekleriz. Sizler de aile resim-

lerinizi bize ailemizdergisi@gmail.com e-

posta adresimizden veya Facebook sayfa-

mızdan gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 

Editörden... 

Sevgili Okuyucularımız,  ülkemizin ebeveyn 

— çocuk etkileşimine odaklanan ve ücretsiz 

yayınlanan tek dergisi olan AİLEMİZ Der-

gisi sizlerden gelen destekle ve kurulan 

işbirlikleri ile büyümeye devam ediyor. Son 

olarak ülkemizin en büyük kuruluşlarından 

olan Kuzey Kıbrıs Turkcell  ile işbirliği ile 

sizlere artık Dergilik’en uygulamasından 

içerik sunmaya başladık. Böylelikle sizlere 

artık daha yakınız.  

AİLEMİZ Dergisi olarak yola çıktığımız ilk 

günden beri hedefimiz ailelerin kolaylıkla 

ulaşabildiği ve takip edilebildiği bir dergi 

yaratmaktı. Sizlerin destekleri ile bu hedefe 

her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz.  

KKTCELL Dergilik uygulamasını, Google 

Play Store’dan ve Apple App Store’dan ko-

laylıkla indirebilirsiniz.  

Herkese keyifli okumalar dileriz… 
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Aşılar, insan ve hayvanlarda hasta-

lık yapan virüs, bakteri gibi mik-

ropların, hastalık yapma yetenekle-

rinden arındırılarak ya da bazı 

mikropların salgıladığı zehirlerin 

toksik etkilerinin ortadan kaldırıla-

rak geliştirildiği biyolojik madde-

lerdir.  

Aşılar vücuda verildiklerinde has-

talık oluşturmaksızın savunma 

sistemini uyararak, hastalık yapan 

etkeni tanıyan ve bu etkenle karşı-

laştığında, onu yakalayıp yok eden 

koruyucu maddelerin (antikorların) 

oluşmasını sağlarlar. İşte vücutta 

oluşan bu antikorlar sayesinde, 

hastalıklardan ve hastalıkların 

neden olabileceği sakatlıklardan, 

ölümlerden çocuklarımız korun-

maktadır. 

Aşı her çocuk için yaşamsaldır ve 

her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı 

vardır.  

Aşılar sayesinde sağlıklı ve uzun 

bir ömür sürmek mümkündür. Aşı-

lar sadece aşılanan kişiyi değil, 

bulaşıcı hastalıkların topluma ya-

yılmasını engellediği için tüm top-

lumu da korur. 

Aşılar sayesinde dif-

teri, boğmaca, teta-

nos, çocuk felcinden, 

hepatit B virüsüne 

bağlı sarılık, siroz, 

karaciğer kanserin-

den, hepatit A hasta-

lığından, suçiçeği, 

Hemofilis İnfluenza 

tip B’ye bağlı oluşan 

menenjit, zatürre, 

orta kulak iltihabın-

dan, verem hastalı-

ğından, kızamık, kı-

zamığa bağlı gelişen 

zatürre, beyin iltiha-

bından, kabakulak-

tan, doğumsal kıza-

mıkçık sendromun-

dan, konjuge pnömo-

kok aşısı ile de me-

nenjit ve kan zehir-

lenmesinden korun-

ma sağlanır. 

Ancak geliştirilen onlarca aşıya ve 

aşılama programlarına rağmen, 

aşı ile önlenebilir hastalıklar, dün-

ya genelinde hala ciddi sorunlara 

neden olmaktadır.30-40 yıl önce 

aşı ile önlenebilir hastalıklar nede-

niyle, ölüm, kalıcı engellilik oluş-

tuğunu, birçok çocuğun sağlıklı ve 

uzun bir yaşamdan mahrum oldu-

ğunu biliyoruz. 

1980’li yıllardan itibaren sürdürü-

len aşılama programları ile, bu 

hastalıkları artık görmemekteyiz.  

Aşılar sayesinde salgınların önü 

kesilmiş, ölümler azalmış olup sa-

katlıklar görülmemektedir. Aşıla-

maya gereken önemi vermezsek, 

bulaşıcı hastalıkların yeniden ve 

çok üzücü şekilde toplum sağlığını 

tehdit edeceği açıktır. 

Aşıların etkin ve güvenilir oldukla-

rı bilimsel çalışmalarla, hastalık 

ve ölüm kayıtları ile defalarca her 

ülkede kanıtlanmıştır.  

Ülkemizde de aşılama konusuna 

gereken önem veriliyor ve belirli 

aralıklarla Kıbrıs Türk Pediatri 

Kurumu ve Sağlık Bakanlığı işbir-

liğinde Aşı Çalıştayı yapılarak, 

Ulusal Aşı Programımız güncelle-

niyor.  

Yenidoğan döneminden itibaren 

ülkemizde uygulanan rutin aşılar, 

Hepatit B, Difteri-Boğmaca-

Tetanos-Çocuk Felci, Hemofilis 

İnfluenza tip B (Menenjit aşısı), 

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, 

Hepatit A, Suçiçeği, Pnömokok 

(Zatüree aşısı), Rotavirüs, Menin-

gekok ve HPV (Rahim ağzı kanseri 

aşısı) aşılarıdır. 

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ola-

rak, eksik aşılı ve aşısız çocukların 

tespit edilerek aşılarının tamam-

lanmasını, okul aşı programlarının 

devam etmesini, ülkemizde yaşa-

nan göçler dolayısı ile bu nüfusun 

kayıt altına alınarak, aşısız çocuk-

ların aşılarının yapılmasını öneri-

yoruz. 

Sağlıklı bir toplum için aşılama 

hizmetinin vazgeçilmez olduğunu 

ve devletin ücretsiz olarak bunu 

uygulamasını savunuyoruz. 

Aşılar 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülten Erçal 

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı 
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Ayın Etkinliği: Babalar Günü  

Sevgili Anneler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki kravatı boyayınız. Ardından da 
işaretli yerlerden katlayarak hediye paketinizi oluşturunuz. Bakalım babamız 

hediye paketinizi beğenecek mi? 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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cı’nın ve Milli Eğitim ve 

Kültür Bakanı Sayın Cemal 

Özyiğit’in katılımı ile 21 

Mayıs tarihinde CityMall 

Alışveriş Merkezinde ger-

çekleştirilen etkinlikte 

“Tavşan Peter’ın Masalı” 

isimli kitabın ve yazar Beat-

rix Potter’ın tanıtımı yapıl-

dı. Yaklaşık 116 yıllık bir 

tarihe sahip kitap katılımcı-

lar tarafından beğeni ile 

karşılandı. Etkinlik sırasın-

da kitap satışından 

elde edilen gelirin 

tamamı da Kanser 

Hastalarına Yardım 

Derneğine bağışlandı.  

AİLEMİZ Dergisi Edi-

törü Dr. Erdem Be-

yoğlu kitabın tüm 

kitapçılara dağıtıldı-

ğını ve yeni kitapların 

yolda olduğunu belirt-

ti.  

AİLEMİZ Yayıncılık tarafından 

yayınlanan “Tavşan Peter’ın Masa-

lı” isimli çocuk kitabının tanıtımı 

yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın Değerli Eşi Sayın Meral Akın-

“Tavşan Peter’ın Masalı” kitabının tanıtımı yapıldı…  

Çocuk Sağlığı Semi-

nerini düzenledi.  

Ailelerin yoğun katı-

lım gösterdiği etkin-

likte Çocuk ve Ergen 

Psikiyatristi Dr. Er-

dem Beyoğlu, Uzman 

Klinik Psikolog Me-
Minik Dahiler Eğitim Merkezi, 30 

Mayıs tarihinde ailelere yönelik 3. 

lis Göksoylu ve Diyetisyen ve Bes-

lenme Uzmanı Gizem Baloğlu ta-

rafından doğru bilinen yanlışlar ve 

sağlıklı bir gelişimin püf noktaları 

hakkında bilgiler verildi.  Etkinlik 

sonunda konuşan Minik Dahiler 

Eğitim Merkezi Direktörü Alev 

Ataçağ ise etkinliklere yaz ayında 

da devam edeceklerini belirtti.  

3. Çocuk Sağlığı Semineri düzenlendi…  

Tüm kitapçılarda... 
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Değerli Ailemiz Der-

gisi okurları, 

Bilindiği üzere Ha-

ziran ayı Babalar 

için çok değerli bir 

aydır. Bizler de ba-

balarımızı düşüne-

rek annelerle çocuk-

ların birlikte yapa-

cakları bir etkinlik 

hazırladık.  

Babalar Günü Ku-

pası isimli etkinliği-

miz için gerekli mal-

zemeler;  

 2 adet karton 

bardak, 

 Renkli el işi 

kağıdı, 

 El işi kağıdı 

renginde karton,  

 Kalın bant, 

 İstenilen 

renkte keçe, 

 Yapıştırıcı, 

 Çeşitli Süsle-

meler , 

 Makas ve Maket Bıçağı. 

İlk olarak karton bardakların 

altını bir araya getirerek kalın 

bant yardımı ile birbirine yapış-

tırıyoruz. Sonra bardakları el işi 

kağıdına sarıp yapıştırıyoruz. 

aldığımız süslemeleri de üzerine 

istediğimiz şekle göre yerleştiri-

yoruz ve keçeden baba yazısını 

keserek yapıştırıyoruz. Son ola-

rak da karton ile kenarlara kupa 

saplarını yerleştirerek kupamızı 

bitiriyoruz. 

Çocuklar sizlere kolay gelsin. 

Babalarımızı sevindirme sırası 

sizde… :)  

Aile İçi Etkinlikler 
 Uzm. Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Acaba kutuda ne var?   

bir cin varsa? Açar açmaz başıma 

bela olursa, beni kendi karanlık 

dünyasına alıp götürürse... Tam 

tersi de olabilir, beni inanılmaz 

zenginliklere ulaştırabilecek bir cin 

de çıkabilir kutudan. Her şey olabi-

lir” diye düşünmüş, “dikkatli olma-

lıyım...” 

Oturup kafasını kaşıyarak uzun 

uzun düşünmüş. “Önce bunun 

anahtarını bulmalıyım. Eğer san-

dık buradaysa, anahtarı çok uzak 

bir yerde olamaz” demiş. Etrafta 

dolaşıp anahtarı aramaya başla-

mış. Etrafını soldan sağa, sağdan 

sola tarıyor, anahtara benzeyen bir 

cisim arıyormuş. Sonunda da uzak 

bir yerde bir deste anahtar bulmuş. 

Çok sevinmiş. 

Desteyi eline alınca, buradaki bir 

Bir gün, çocuğun biri yolda gider-

ken küçük, kırmızı bir kutucuk 

bulmuş. Zarif el işi, tahta üstüne 

işlemelerle süslenmiş bir kutuy-

muş bu. Ama kilitliymiş. Çeşitli 

aletlerle açmayı denemiş, ama 

açamamış. 

“Acaba ne var bu kutunun için-

de?” diye düşünmüş. “Böyle 

güzel bir kutuya saklandığına 

göre değerli ve zor bulunan bir 

şey olmalı” demiş. “Ama ne? 

Bunu öğrenmem gerek.” demiş. 

Kutuyu alıp yoluna devam et-

miş. Bir yandan da içinde ne 

olabileceğini aklından geçiri-

yormuş. “Belki pahalı bir mü-

cevher var bunun içinde; ger-

danlık, bilezik veya elmaslarla 

bezenmiş minik bir taç? Ya da 

dünyanın en güzel ve bilinme-

yen bir bitkisinin ekilmeye ha-

zır tohumları? Belki de dünya 

güzeli bir kızın fotoğrafı? Ya da 

gizli bir mektup olabilir. Kimsenin 

bilmediği sırlarla dolu, mühürle 

kapatılmış bir mektup! Acaba bu 

sırlar ne olabilir? Eski bir altın 

madeninin bulunduğu yerin kroki-

si de olabilir”. 

Bunları düşünerek sevinen genç 

çocuk birden heyecanlanmış. 

“Peki, ama ya bu kutunun içinde 

sürü anahtardan hangisinin kutu-

nun kilidine uyacağını bilemedi-

ğinden hepsini denemeye başla-

mış. Sonunda da anahtarlıktaki 

son anahtarla kilidi açabilmiş. 

Çocuk yine endişelenmiş. “Acaba 

gerçekten bu sandığı açmalı mı-

yım? Acaba içinden bana zarar 

verebilecek bir şey çıkar mı?” ” 

diye uzun uzun düşünmüş. 

Sonunda da  merakının korku-

larından daha çok olduğunu 

anlamış ve anahtarı çevirip 

kutuyu hafifçe aralamış.  

İçinden tehlikeli bir şey çıkma-

dığını görünce tümüyle açmış 

ama açmasıyla da kutuyu yere 

fırlatması bir olmuş. 

“Üfff! Beni bu oyuna kim getir-

di bir bulursam, ona gösteririm 

gününü” demiş  

Kızmakta da haklıymış. Sandığın 

içinde minicik bir fare varmış. Bu 

farenin kuyruğu da kısacıkmış, 

Zaten biraz daha uzun olsa, bizim 

masalımız da daha uzun olurmuş. 

Eeee? Ne anladınız bu masaldan? 

Ben pek bir şey anlamadım. Ama 

heyecanlıydı değil mi? Üstelik pek 

eğlendirici... Her masalın ille de 

bize bir ders vermesi gerekmez. 

Bazılarının heyecanlı olması da 

yeter. 
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Sinema 

Beyaz Diş 

İlk kez 1906 yılında Jack 

London tarafından yazılan 

Beyaz Diş romanı, uzun bir 

aradan sonra yeniden beyazperdeye taşınıyor.  

Fransa — 

Lüksemburg 

ortaklığında 

hazırlanan 

animasyon 

filmde, Beyaz Diş 

isimli kurtun 

kırsal alandaki 

bir köyden şehire 

taşınmasını ve bu 

sırada başından 

geçen maceraları 

konu almaktadır.  

Jack London’un 

büyüleyici 

atmosferinde 

geçen 

animasyonun 

yönetmenliğini ise Alexandre Espigares yapmıştır. 

Animasyonun vizyon tarihi ise 29 Haziran’dır.  

Oyuncak 

Rulolu Aktivite 

Tepsisi 

Günümüzde geleneksel oyunlardan sıkılan 

çocuklar için daha karmaşık, ilgi çekici ve entegre 

aktiviteler hazırlanmaya başlanmıştır. Bunların 

başında da Rololu Aktivite Tepsisi gelmektedir. Bu 

aktivite sırasında çocuk resim çizerken çizmiş 

olduğu resim üzerine de renkli oyun hamurları ile 

üç boyutlu şekiller yerleştirebilmektedir. Böylelikle 

çocuğun hayal gücü ve yaratıcılığı desteklenirken 

aynı zamanda da üç boyutlu düşünebilme 

yeteneğine de katkı konulmaktadır.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Pembe Canavar 

Yazar:  Olga De Dios 

İspanyol asıllı genç yazar 

Olga De Dios’un kitapları artık Türkçe.  

Yazarın diğer kitabı olan Sarı Civciv ile aynı 

zamanda Türkçeleştirilerek basılan kitap, Olga De 

Dios’un ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.  

Kitapta, 

farklılıklar 

üzerine keyifli ve 

yaratıcı bir 

anlatım dili 

kullanılarak 

çocuklara 

farklılıkların kötü 

bir şey olmadığı 

vurgulanmaya 

çalışılmış.  

İlk kez yayınlandığı 2013 yılında Altın Pinweel 

Ödülünü kazanan kitap 36 sayfa olup Mikado 

Yayınları tarafından basılmıştır. 

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 

Ayın Yemeği 

Ton Balıklı Köfte 

Malzemeler: 

350 gr konserve ton balığı, 60 gr haşlanmış tane mısır, 

Yarım paket rendelenmiş peynir, 2 kırmızı biber, 150 

gr ufalanmış ekmek içi, 1 yumurta, 1 çay kaşığı 

rendelenmiş limon kabuğu, Tuz ve Karabiber.  

Hazırlanışı:  

Kırmızı biberin çekirdeklerini ayırdıktan sonra tüm 

malzemeleri bir araya getirip karıştırıp yoğurun. İyice 

karıştıktan sonra istemiş olduğunuz kalıpların 

içerisinde yerleştirerek şekil vermeye çalışın. 

Ardından da sıcak bir tavada kızartın. Afiyet olsun…  




