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Yaz döneminde sıklıkla karşılaşı-

lan yaz ishali, en çok 0-5 yaş gru-

bundaki çocukları etkiler. Anne 

sütü alan bebeklerde 6-7’den faz-

la, anne sütü almayan çocuklarda 

ise 3’den fazla sulu dışkılama, 

ishal olarak kabul edilmektedir. 

Sık tuvalete gitme durumunda, 

dışkılama sulu değilse bu tablo 

genellikle ishal değildir. Sulu ve-

ya cıvık dışkılama, acil ve sürekli 

olarak tuvalete gitme ihtiyacı, 

büyük tuvaleti tutamama, susuz-

luk, bulantı-kusma, halsizlikle 

karın bölgesinde gaz şikayeti de 

ishalin en büyük belirtilerinden 

sayılmaktadır. 

Yaz aylarında ortaya çıkan mik-

robik ishaller genellikle; ateş, 

kusma, mide bulantısı ve karın 

ağrısı şikayetleriyle başlamakta-

dır. Vücuttaki ateş bazen 39 dere-

cenin üzerine çıkabilmektedir. 

İshale kusma ve ateş eşlik ediyor-

sa çocuk yeterince beslenemediği 

ve sıvı alamadığı için vücudunda 

hızlı bir sıvı kaybı olabilir. İshal 

olan çocuğun gözleri ve bıngıldağı 

çöker, dudakları ve ağzı kurur, 

daha seyrek ve koyu idrar yapma-

ya başlar, ağlarken gözyaşı ak-

maz ve uykuya eğilimi olmaya 

başlarsa önemli derecede sıvı açı-

ğı var demektir. Önlem alınmadı-

ğında ise vücuttan fazla miktarda 

sıvı kaybı ile birlikte akut böbrek 

yetmezliğine yol açabilecek ciddi 

tablolar ortaya çıkmaktadır. Do-

layısıyla bu durumdaki çocukla-

rın acilen bir sağlık kuruluşuna 

ulaştırılması gerekir. Özellikle 6 

aydan küçük çocuklarda görülen 

her türlü ishal önemlidir ve bu 

çocuklar da en kısa sürede hekim 

tarafından görülmelidir. 

Ateşi olmayan, kusmayan ve yu-

karıda bahsi geçen ciddi sıvı kay-

bına işaret eden belirtileri olma-

yan ishalli çocuklar evde uygun 

beslenme ve sıvı takviyesiyle teda-

vi edilebilir. Ayrıca eczanelerde 

“probiyotik” 

adı altında 

satılan çeşitli 

gıda takviyele-

rinden eczacı-

nın tavsiyesiy-

le çocuğun ya-

şına uygun 

olanlarından 

alınarak ishal 

düzelene ka-

dar çocuğa içi-

rilebilinir. İs-

hal olan çocuk 

emzirme döne-

mindeyse mut-

laka anne sütü 

almalıdır. An-

ne sütü, ishal-

den koruyan 

önemli bir be-

sin kaynağıdır. Anne sütü alan 

bebekler daha çabuk iyileşmekte-

dir. Anne sütü yerine formül süt 

verilen bebeklerdeyse ishal için 

özel formülize edilmiş ishal ma-

malarına geçiş yapmak faydalı 

olacaktır. Eğer çocuk 6 aydan bü-

yük ise ishal durumlarında ev yo-

ğurdu, ayran, patates püresi, pi-

rinç lapası ve muz veya elma pü-

resi verilebilir. İshal döneminde 

çocuklara yağlı ve şekerli besinler 

verilmemeli, yukarıda bahsedilen 

ishale iyi gelen yemekler tercih 

edilmelidir. Çocuklarda yaşanan 

ishal durumlarında doktor onayı 

olmadan kesinlikle antibiyotik 

tedavisi uygulanmamalıdır. 

İshale karşı kişisel temizliğe dik-

kat etmek, özellikle her fırsatta 

elleri yıkamak, kaynağı bilinme-

yen, açıkta satılan veya dağıtılan, 

denetimsiz içme suları ve bu sular-

la yıkanmış sebze ve meyveleri 

tüketmemek, yiyeceklerin taze ol-

masına, paket-

lenmiş olarak 

satılan yiyecek-

lerin üzerinde-

ki son kullan-

ma tarihinin 

geçmemiş ol-

masına dikkat 

etmek gerekir. 

Özellikle tatil-

de açık büfeler-

de uzun süre 

dışarıda kalmış 

süt, krema, 

mayonez, et 

içerikli yiyecek-

ler çocuklarda 

ishale neden 

olabilir, çocuk-

ları bu besin-

lerden uzak 

tutmak gerekir. Dondurma, çikola-

ta gibi çabuk eriyen ve bozulabilen 

yiyecekler de çocuklarda ishale yol 

açabilir. 

Yaz aylarında daha çok görülen 

ishalin çabuk bozulan besinler dı-

şındaki bir diğer sebebi de artan 

sıcaklık nedeniyle serinleme isteği-

dir. Yazın tüketilen meşrubatları 

soğutmak için atılan buzlar temiz 

olmayan çeşme suyu ile dondurul-

muş olursa enfeksiyona yol açabi-

lir. Yine yaz döneminde çocukların 

kullandığı havuzlar nedeniyle is-

hal hızla yayılabilmektedir. Ha-

vuzlardan yutulan mikroplu sular 

ishallere yol açabilir. Bunun için 

kullanılan havuzların temizliğin-

den de emin olmak gerekir.   

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilemeye hak kazanan re-

simlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, 

hediyelerini almak üzere, en geç 2 ay içeri-

sinde, Pengu Toys — Ortaköy mağazala-

rına bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi 

bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta 

adresimizden veya Facebook sayfamızdan 

gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Herkese merhabalar.  Yaz ayları-

na girdiğimiz ve sıcakları çok faz-

la hissettiğimiz bu günlerde en az 

kendimizin beslenme düzenine 

dikkat ettiğimiz kadar çocukları-

mızın da beslenmesine dikkat et-

memiz gerekir. Maalesef bu dö-

nemde çocuklarımızın hareketi 

arttığı için besin ihtiyacı da art-

makta ve çoğu zaman bu enerji 

ihtiyacının sağlıksız olan daha 

şekerli, daha karbonhidratlı ve 

daha çok işlenmiş gıdalardan kar-

şılandığını gözlemlemekteyiz.  

Unutulmamalıdır ki sağlıklı bes-

lenmenin mevsimi ve dönemi ol-

maz.   

Bütün bir yaz mevsi-

mi çocuğumuzu sağ-

lıksız bir şekilde bes-

lediğimizde bu alış-

kanlığı diğer dönem-

lerde değiştirmek çok 

daha zor olmaktadır . 

Hepimizin beslenme 

alışkanlıklarının bü-

yük bir bölümü 0-6 

yaş döneminde şekil-

lenmekte ve maalesef 

bizim ülkemizde özel-

likle bu dönemi kap-

sayan yaş grupların-

da yeterli ve dengeli 

beslenme alışkanlık-

larını kazandırmakta 

sıkıntılar olduğunu gözlemlen-

mektedir.  

Sıcak yaz günlerinde çocuk bes-

lenmesinde dikkat edilmesi gere-

ken en önemli nokta su tüketimi-

dir. Çocuğunuzun gün boyunca 

yeterli sıvı ihtiyacının karşılan-

masına dikkat etmelisiniz.  

Beş yaşından büyük çocukların 

günde ortalama 8–12 bardak su 

tüketmesi gereklidir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka 

konu çocuğun günlük enerji ve 

besin öğesi ihtiyacını mevcut bes-

lenme programı ile karşılayıp kar-

şılayamamasıdır. İhtiyaçların kar-

şılanamaması durumunda beslen-

me yetersizlikleri ve bunlara bağ-

lı hastalıklar, aşırı ya da boş 

enerji alımı sonucunda ise aşırı 

şişmanlama problemi ile karşıla-

şılabilir. 

Aşırı sıcak havalarda çocuklarda 

iştahsızlık durumu da gözlenebi-

lir. Bu durumda çocuğun az ve 

sık beslenmesine dikkat etmeli, 

iştahı kapalı olduğu dönemde kilo 

kaybetmemesi için yeterli beslen-

mesi sağlanmalıdır. 

Çocuklar yaz aylarında enfeksi-

yonlara ve ishallere daha sık ve 

kolay yakalanırlar. Çocuklarda 

uzun süren ishaller, vücuttan 

aşırı su kaybına, kilo kaybına, 

yetersiz beslenmeye ve daha iler-

lemiş durumda da ciddi sağlık 

problemlerine neden olabilir.  

Yaz ishallerinin en sık görülen 

nedeni kirli sulardır. Çocuğunu-

zun içtiği suyun temiz olduğun-

dan emin olmalısınız.  

Yaz aylarında sıkça görülen prob-

lemlerden olan gıda zehirlenmele-

rinin önüne geçebilmek için açık-

ta satılan besinler satın almama-

ya, paketli ve bilinen güvendiği-

miz marka ürünleri satın alırken 

de son kullanma tarihine dikkat 

etmeye özen göstermelisiniz. 

Çocuklarda en büyük sorunlar-

dan bir tanesi de abur-cubur tü-

ketiminin fazla olmasıdır.  

Gün boyunca zamansız tüketilen 

aşırı şekerli ve/veya yağlı besin-

ler, çocukların iştahını kapatarak 

büyüme ve gelişmeleri için gerek-

li olan esas besin maddelerini 

almalarına engel olur. Bu nedenle 

çocuklarınıza öğünlerden 1–2 

saat önce şekerli, abur cubur yi-

yecekler vermemelisiniz. Bu tür 

yiyecekler olabildiğince seyrek 

olmak şartıyla, ana öğünden son-

ra çocuğun karnı tok iken az mik-

tarda kontrollü bir biçimde verile-

bilir. 

Yaz aylarında ev ya-

pımı hazırlayabilece-

ğiniz atıştırmalıklara 

birkaç örnek sizlerle; 

Muzlu ballı süt: 1 

adet yerli muzu blen-

der’dan geçirin daha 

sonra 1 su bardağı 

sütün içerisine 1 tatlı 

kaşığı bal ile birlikte 

ekleyin. Muzlu ballı 

sütümüz hazır. 

Meyveli irmikli 

muhallebi: 1 su bar-

dağı sütün içerisine 

1 yemek kaşığı irmik 

ekleyerek tencerede 

pişirin. 2 adet kuru inciri küçük 

küçük dilimleyerek ekleyin. 

Sağlıklı puding: 1 yemek kaşığı 

yulaf ezmesi, 1 su bardağı süt, 1 

tatlı kaşığı kakao ve yarım paket 

vanilyayı karıştırıp 3-4 dakika 

orta ateşte pişirip kıvam almasını 

sağlayın. Pudingimiz hazır. 

Keçi boynuzlu yaban mersinli 

kek: 3 yumurta, 50 gr pekmez ve 

50 gr balı mikser yardımıyla ka-

rıştırın, üzerine 50 mL süt ve 50 

mL yağ ilave edin. 120 gr un, ya-

rım paket kabartma tozu ve 45 gr 

öğütülmüş keçiboynuzunu ekle-

yin. 170 derecelik fırında 30-35 

dakika pişirin. Kekimiz hazır. (1 

orta boy kek kalıbı için ) 

Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme 
Diyetisyen Mehmet Miralay 
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Ayın Etkinliği: Çizgi Çalışması ve Boyama 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimdeki işaretli 
ve numaralı yerleri takip ederek tamamlayınız ve ardından boyayınız.  

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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pern ödüllerini alan belgesel Prof. 

Dr. Vamık Volkan’ın toplumsal 

alanlarda yapmış olduğu çalışma-

ları gözler önüne sermektedir.  

Ailemiz Dergisi 

Editörü Dr. Er-

dem Beyoğlu 

gala açılış ko-

nuşmasında  

Prof. Dr. Vamık 

Volkan’ın ülke-

miz için çok 

önemli bir değer 

olduğunu ve 

kendisi ile on 

yılı aşkın bir süreden beri her yıl 

çeşitli etkinlikler yaptığını ve bun-

dan da gurur duyduğunu belirte-

rek kendisine bizlere örnek olduğu 

için teşekkür etti.  

Limasol Türk Kooperatif Bankası 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Kemaler ve KKTC Cumhurbaşka-

nı Sayın Mustafa Akıncı’nın açılış 

konuşmalarının ardından belgesel 

davetlilerle izlendi.  

İzleyiciler tarafından büyük beğe-

ni toplayan belgeselin ilerleyen 

dönemlerde yeni gösterimlerinin 

yapılacağı belirtilmiştir.  

AİLEMİZ Dergisi, Limasol Türk 

Kooperatif Bankası ve Limasol 

Sosyal Sorumluk Kurumu spon-

sorluğunda Türkçe’ye çevrilen ve 

altyazıları 

eklenen Va-

mık’s Room 

isimli belge-

sel 

22.06.2019 

tarihinde 

yapılan gala 

ile izleyici-

lere tanıtıl-

dı.  

Yönetmenliğini Molly Castel-

loe’nun üstlendiği belgesel, dün-

yaca ünlü Kıbrıslı Türk Psikiyat-

rist—Psikanalist olan Prof. Dr. 

Vamık Volkan’ın bugüne kadar 

yaptığı tüm çalışmaları konu alı-

yor. Yayınlandığı ilk günden beri 

Gradiva Ödülü ve Sidney Hal-

Vamık’ın Odası belgeselinin galası yapıldı… 

Sinema 

Jurassic Hav Hav    

Jurassic Hav Hav, dünyayı 

kurtarmak bir araya gelen 

Star Paws ekibinin 

maceralarını konu 

ediyor.  

Tüm galaksinin 

büyük bir tehlike 

altına girmesini 

haber alan Star 

Paws, takımı geri 

toplar. Bu sefer 

karşılarında 

Marlon 

Butterpaws 

adındaki şeytani 

bir kedi vardır ve 

tek amacı evreni 

yok etmeye 

çalışmaktır. 

Star Paws ekibi, 

Butterpaws’ı 

bulup onu 

durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir 

mücadeleye girişmek zorunda kalır. Film 26 

Temmuz’da gösterime girecek.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere Marakas Adam 

yapımını önermek istedim. Etkin-

liğimiz için gerekli malzemeler;  

 Tırtıklı Fon Kartonu,  

 Renkli Karton, 

 0,5 lt pet 

şişe, 

 Koni şablo-

nu, 

 Sıcak sili-

kon, 

 Kırpık eva 

kartonu, 

 Oynar göz, 

 Pastel boya, 

 Renkli ponpon 

 Siyah tahta kalemi ve  

 Marakas içine pirinç vb.  

İlk olarak pet şişe içine pirinç ekle-

nir. Sonraki adım tırtıklı fon karto-

nu ile pet şişenin etrafı sarılır. 

Renkli kartonlardan elleri ve ayak-

ları kesilir, siyah tahta kalem ile 

ağzı ve ayakları çizilir ve yapıştırı-

lır. Ardından sırası ile ponpon bu-

run ve oynar gözler silikon yardımı 

ile yapıştırılır. Koni şeklinde kesi-

len boş beyaz kağıt tekrardan şab-

londan çıkarılan kartona yapıştırı-

lır ve beyaz kağıt istenilen renk 

boyandıktan sonra üzerine kırpık 

evalar  yapıştırılır. Görev tamam.  

Aile İçi Etkinlikler: Marakas Adam 
 İnci Kalavasonlu 

Ayın Masalı: Gizli Geçitte Gergedan Boynuzu 
Ümmü Gülsüm Çinici 

diğer hayvanlar geçidin yerini an-

layamazmış. 

Bir gece yine goriller geçide gelmiş. 

Gözcü olarak genç bir goril görev-

liymiş. Bu, onun ilk göreviymiş. 

Goril hem heyecanlı hem de çok 

dikkatliymiş. Her şeyi görebilmek 

için gözlerini dört açmış.  

Gökyüzü aydınlıkmış. Ortalık sa-

kinmiş. Gruptakiler kovalarıyla 

sıraya girmiş. Geçiş başlamış. 

Grup, geçişi tamamlamak üzerey-

ken gözcü, grubun arkasında bir 

boynuz görmüş. Ve birden bağır-

mış. “  Durun!”  

Grup durmuş. Gözcü goril boynuza 

Evvel zaman içinde uzak bir or-

manda gizli bir geçit varmış. 

Bu geçidi sadece goriller ve gerge-

danlar bilir, kullanırmış. Çünkü 

onlar ormanın canlılığını sağlayan 

kutsal su kuyusunun bekçileriy-

miş ve her gün gizli geçitten geçip 

kutsal suyla ormandaki bütün 

bitkileri sularmış. Bazı 

bitkiler gündüz sulan-

malıymış bazılarıysa 

gece. Bu yüzden gündüz 

gergedanlar, gece goril-

ler geçitten geçiyor, 

gruplar sorumlu oldukla-

rı bitkileri sulayıp geri 

dönüyormuş. Bu sayede 

hiç karışıklık olmuyor-

muş. 

Gruplar sulamaya gide-

cekleri zaman önce bir 

gözcü seçerlermiş. Bu 

gözcü aralıklarla yolu 

gözetler, görevlileri takip 

edermiş. Bir sorun olursa geçiş 

ertelenir ama asla iptal edilmez-

miş. Görev başarıyla tamamlanır-

sa herkes evlerine döner, rahat bir 

uyku çekermiş.  

Geçişlerde görevliler su dolu kova-

sını alıp sıraya girermiş. Geçitten 

geçenler görünmez olduklarından 

doğru ilerlemiş ve yavru gergedanı 

görmüş.  Gergedan “Ben de gece su 

taşımak istiyorum. Ailemle bugün 

ormana gittim.” demiş. “Anne ve 

babanın burada olduğundan habe-

ri var mı?” diye sormuş goril. 

“Hayır, gelirken onlardan izin al-

madım.” demiş gergedan. Goril “ 

Biz, bir iş bölümü yaptık. Eğer 

herkes canının istediği 

gibi yapmaya başlarsa 

her şey karışır, değil mi?” 

demiş. 

Gergedan iyi niyetliymiş 

ama bir karışıklığa neden 

olabileceğini hiç düşün-

memiş. Yavruyu gözcüyle 

birlikte evine yollayan 

goriller ertelenen görevle-

rini yerine getirmek için 

yeniden yola koyulmuş.  

Gözcü, gergedanı evine 

götürmüş. Onu ailesine 

teslim etmiş. Yüzünde 

kocaman bir gülümseme ve gurur-

la evine doğru yürümüş. 

O gece, gözcü goril görevlerini en 

iyi şekilde yapmış. İşini dikkatle 

ve özenle yapmanın başarıyı getir-

diğini anlamış. Bir görevi başarıy-

la tamamlamak önemsiz midir? 
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Oyuncak 

Tetris 

Çocuğunuzun zihinsel 

gelişimine sizler de katkıda 

bulunabilirsiniz. 

Geleneksel elektronik oyunlardan birisi olan ve uzun 

bir dönem hayran kitleleri tarafından defalarca 

oynanan tetris günümüzde çocukların gelişimini 

destekleyecek şekilde yeniden tasarlanarak tahta 

oyuncak olarak 

çocukların 

beğenisine 

sunulmuştur.  

Tahta tetris ile 

çocuğunuzun 

şekil ve renk gibi 

kavramları 

öğrenmesine ve 

zihinsel ve ince 

motor becerilerini 

geliştirebilmesine 

olumlu katkıda 

bulunabilirsiniz.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Duyguları ile Arkadaş 

olan Çocuk  

Yazar:  Dr. Lauren 

Rubenstein 

Çocuklara duyguları 

tanıtmayı ve öğretmeyi 

hedefleyen kitap şiirsel 

dili ve renkli 

illüstrasyonları ile bir çok 

çocuğun ve ebeveynin 

beğenisini toplamıştır. 

Mom’s Choice Ödülleri 

2013 — Altın Madalya ve 

Nautilus Ödülleri 2014—

Gümüş Madalya ödülleri 

sahibi olan kitap içerinde 

ebeveynler de 

düşünülerek onlara çocuklarının duygularını 

anlayabilmeleri ve çocuklarına gerekli destekleri 

sağlayabilmeleri için pratik öneriler de 

hazırlanmıştır. Amerikan Psikoloji Derneği 

tarafından hazırlanan ve Türkçeye Okuyan Koala 

Yayınları tarafından kazandırılan kitap 40 sayfadan 

oluşmaktadır.  

Tarif 

Şeftalili Dondurma 

Dyt. Hande Arslan 

Malzemeler: 1 orta boy şeftali (150 g), 1 yemek 

kaşığı yoğurt (50 g), 1 tatlı kaşığı bal (5 g), 1 çay 

kaşığı tarçın (1 g).  

Yapılışı: Şeftaliler soyulur ve küp küp dilimlenir. 

Yoğurt ve tarçın eklenerek rondodan geçirilir. Daha 

sonra soğuğa dayanıklı bir kaseye alınarak buzluğa 

konur ve donmaya bırakılır. Buz tutmaması için ara 

sıra karıştırabilirsiniz. Püre kıvamına geldiğinde, 

ortalama 4-5 saat sonra buzluktan çıkartılabilir. 

Başka bir kaseye ters çevirip nane yaprakları ve bir 

tutam tarçınla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.  

Besin Değerleri: 17,5g karbonhidrat, 1,5g protein, 

1,5g yağ, 1 porsiyon: 110 kalori. Sıcak havalarda tatlı 

ihtiyacınızı fazlasıyla giderecek, çocukların keyifle 

tüketebileceği serinletici ve sağlıklı bir alternatif. 

İnsülin direnci veya diyabet hastalarının dikkatli 

tüketmesi gereken bir ara öğündür. 




