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….Editörden 

Sevgili Okuyucularımız,  

 

COVİD-19 salgınının halen devam ettiği ko-

şullarda ve dışarıya çıkış yasakları  nedeniy-

le evde yeni yıla gireceğimizden sizlere faklı 

bir özel sayı hazırlamak istedik.  

 

Yeni sayımızda, aileniz için, yeni yıl hazırlık-

larınız sırasında ihtiyacınız olacağını düşün-

düğümüz konularda önerilerimizi içeren ma-

kaleler hazırlamaya çalıştık.  

 

Umarız keyifle okursunuz.  

 

Yeni Yılın tüm ailelere sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini diler, 2021 yılında COVİD-

19 hastalığından uzak bir yaşam dilerim.  

 

Keyifli okumalar dilerim…  

 

Dr. Erdem Beyoğlu 

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi  

Ailemiz Dergisi Editörü 

 Ö
Z
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Corona Günlerinde Çocuklarımızla 
Birlikte Yeni Yılı Nasıl Kutlayalım? 

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi 

Dr. Erdem Beyoğlu 

Corona günlerinde yaşamı-

mız çok değişti ve maalesef 

halen değişmeye devam et-

mektedir. Başta maske tak-

ma ve artan hijyenik koşul-

lar gibi yeni rutinler yaşa-

mamıza katılırken ardın-

dan gelen sokağa çıkma ya-

sakları bizleri daha da 

olumsuz etkilemiştir. Bu 

değişiklikler şüphesiz en 

çok çocukları etkilemiştir.  

Çocukların okullardan ve 

aktivite merkezlerinden 

uzak kalıp evlerinde yaşa-

maları kısıtlanmalarına yol 

açmış ve başta kendilerini 

ve ardından ailelerini 

olumsuz etkilemiştir.  

İşte tam da bu noktada Ye-
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ni  Yıl hazırlıkları her aile-

nin ihtiyacı olan aktivitele-

ri sağlayarak Aralık ayı içe-

risinde günlerini dolu dolu 

geçirmelerini ve çevredeki 

olumsuz faktörlerin etkisini 

azaltmalarına olanak sağ-

layarak keyifli vakit geçir-

melerine imkan sağlaya-

caktır. Bu nedenle Aralık 

ayı içerisinde iyi bir hazır-

lık programının yapılması 

ve uygulanması  gerekmek-

tedir. Altta program dahi-

linde yapılması faydalı ola-

cak çocuk dostu öneriler 

sıralannıştır.  

Umarız sizlere yol gösterici  

olur.  

 

1. Çocuğunuza yeni yıl 

kutlamaları hakkında 

doğru bilgiler verin.  

Kim hediye almayı sevmez 

ki?  Noel Baba tarafından 

hediye getirileceği fikrine 

çocuklar her zaman bayılır-

lar. Bu amaçla Noel Babayı 

biraz tanıtmanız iyi olacak-

tır. Tabii bu sırada yaşadı-

ğınız evdeki site güvenliği 

veya evinizde baca olma-

ması gibi gereksiz yorumla-

rı yapmanız çocuğunuzun 

motivasyonu kırmasının 

haricinde herhangi bir kat-

kı sağlamayacağından ge-

rekli değildir. Çocuğunuza 

Noel Babanın çocukları 

mutlu etmeyi sevdiğinden 

her yeni yılda çocuklara he-

diye getirdiğini ve bunları 

yeni yıl ağacının altına yer-

leştirdiğini söyleyin. Ayrıca 

kendisini hediye almaya 

hazırlamasını hatta sizinle 

birlikte bir istek listesi ha-

zırlamasını isteyin. Böyle-

likle çocuğunuzun yeni yıl 

gecesine motive olmasını 

sağlamış olursunuz.  

 

2. İyi bir planlama ya-

pın.  

Yeni Yıl hazırlıklarını iyi 

bir şekilde planlayınız ve 

son dakikaya bırakmayınız.  

Çam ağacından süslemele-

re, çocuklara verilecek he-

diyelerden ne zaman çam 

ağacına yerleştirileceğine, 

gece yenilecek yemekten 

ailece oynanacak oyunlara 

kadar birçok detay bulun-
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maktadır. Bunların iyi bir 

şekilde planlanması son 

dakika sürprizlerini engel-

leyeceği kadar sizlerin sü-

reci daha iyi yönetmesini 

ve keyif almanızı ve sizin 

ve ailenizin daha motive 

olmasını sağlayacaktır.  

 

3. Günler öncesinde gü-

zel bir çam ağacı hazır-

layınız ve evinizi süsle-

yiniz.  

Güzelce süslenmiş büyük 

bir çam ağacı çocuğunuzun 

ve ailenizin motivasyonunu 

arttıracaktır. Gerek çam 

ağacının hazırlanması ge-

rekse evinizin süslenmesi 

sırasında çocuklarınızın 

size yardımcı olmasına fır-

sat sağlayın. Böylelikle on-

ların da katılımı ile evini-

zin hem daha güzel olması-

nı sağlar hem de yeni yıl 

coşkusunu hissetmelerini 

mümkün hale getirebilirsi-

niz. Unutmayın yeni yıl ha-

zırlıkları yılda bir sefer 

olur ve her aile için unutul-

maz anlar içermektedir. Bu 

nedenle çocuklarınızın süs-

lemelere katılmaları onla-

rın motivasyonunu artıra-

caktır. Ayrıca güzel anılar 

biriktirmelerini de sağlaya-
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caktır.  

Tüm bu hazırlıklar sırasın-

da yeni yıl gecesi kutlama-

ları sırasında yeni yıl ağacı-

nın altına hediyelerin ko-

nulacağı yerleri belirleme-

niz de önemlidir. Uygun 

gördüğünüz yerlerin hedi-

yelerin konumuna uygun 

düzenlenmesi son dakika 

sürprizleri yaşamanız aç-

sından önemli bir detaydır.  

 

4. Küçük hediyeler alın.  

Pahada ağır olan hediyeler 

yerine küçük olan hediyele-

ri tercih edin. Ayrıca elekt-

ronik oyuncaklar yerine 

sosyal iletişimi artıran ve 

çocuğun gelişimini destek-

leyen eğitici oyuncaklar ter-

cih edin.  

 

5. Gece için keyifli akti-

viteler hazırlayın.  

Yeni yıl gecesi tüm aile bir-

likte olacağından kendinize 

keyifli aktiviteler hazırla-

yın. Böylelikle hem aile ol-

manın keyfini hem de yeni 

yıl coşkusunu bir arada ya-

şayabilirsiniz. Bu amaçla 

tombala gibi geleneksel 

oyunlar veya monopoli, jen-

ga, karaoke gibi oyunları 

da tercih edebilirsiniz. 

Oyunlar farklı olsa da te-

melde aile içi etkileşimi ge-

liştiren oyunlar olmasına 

dikkat ediniz.  

 

6. Yeni yil kutlamalarını 

yaptıktan sonra mutlaka 

aile büyüklerini arayın.  

Unutmayın, çocuklarınız 

sizleri görerek büyür. Bu 

nedenle yeni yıl kutlamala-

rının ardından ilk olarak 

büyüklerinizi aramanız ve 

hatta çocuklarınızın da bü-

yüklerinizin yeni yılını kut-

lamalarına fırsat vermeniz 

gerekmektedir.  

Herkese şimdiden iyi yeni 

yıllar dilerim.  

Güzel, mutlu ve COVİD-19 

enfeksiyonundan uzak bir 

yıl geçirmemiz dileği ile…  
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Özel Günlerde  

Çocuğum Ne Yesin? 

Uzm. Diyetisten Selen Teksoy Tameli 

Yılbaşı partilerinin yaklaş-

tığı bu dönemde kilo fazla-

lığı olan miniklerin aileleri 

şimdiden strese girmeye 

başladı bile.  

Hemen sıralamam gerekir-

se “acaba partide neler ser-

vis edilecek?”, “benim mi-

niğim ne kadarını yeme-

li?”, “yemeli mi yoksa hiç 

yememeli mi?”… ve daha 

birçok soru akıllarda dön-

meye başladı.  

Aslında böyle özel dönem-

ler ve partiler hayatımızda 

hiçbir dönem eksik olmu-

yor.  

Önemli olan bu dönemler-

de sistemi kurmayı küçük 

yaşta öğretmek ve bunu 

yaşam tarzı haline dönüş-

türebilmektir.  

Çocuğunuzun besinlerden 

korkmaması veya yerken 

stres yaşamamış olması 
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ileride de besinlerle olan 

ilişkilerinin daha doğru ve 

net olmasını sağlamakta-

dır. Bu durumda bahsedil-

mesi gereken önemli nok-

talardan bir tanesi çocuğa 

tüm arkadaşları yerken 

onun kilosundan dolayı ye-

memesi gerektiği hissini 

yaşatmamak gerekir. Tabiî 

ki bu durum her çocukta 

farklı olarak deneyimlen-

mektedir. Bu sebepten do-

layı beslenme programları 

bireyseldir.  

Her çocuk olaylara karşı 

aynı tepkiyi göstermediğin-

den beslenme konusunda 

da vücudu farklı tepkiler 

verebilmektedir.  

Çocuğunuzun bedenini ta-

nımasına ve vücudunun 

besinlere nasıl tepki verdi-

ğini öğrenmesine müsaade 

etmelisiniz. 

Özel günlerde beslenme 

düzenini ayarlamaya deği-

necek olursak bu günlerde 

öğünlerde mutlaka sebze 

yemeği veya salata olması-

na özen gösterilmelidir.  

Tabiî ki her gün sebze ye-

meği veya salatadan biri-

nin olması gerekmektedir  

ancak özellikle tokluğu 

sağlayacak ve böylelikle 

ikramların tüketimini 

azaltacak önemli bir besin 

grubu olan sebzelerin özel 

günlerde ihmal edilmemesi 

ön plana çıkmaktadır.  

Bir diğer önemli nokta ise 

tatlı kaçamakları olacağı 

için içeceklere dikkat edip 

meyve suyu, limonata ben-

zeri şeker ihtiva eden içe-

cek tüketilmemesini müm-

kün olduğunca sağlamalı-

yız.  

Üst üste kutlamalar ve dı-

şarıda yemeklerin olduğu 
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günlerde (ki genellikle yıl-

başı kutlamaları böyle ol-

maktadır) seçim yaparak 

tabağa servis edilmeli veya 

miktarları azaltarak tüke-

tilen kalori miktarını 

azaltma yoluna gidilebili-

nir.  

Bir de özellikle bu günler-

de mutlaka hareketi artır-

maya yönelik yöntemler 

bulunmalı ve ebeveynler 

olarak biz de çocukların 

hareketlerine katılarak ör-

nek teşkil etmeliyiz. 

Özetle genelde sağlıklı bes-

lenen çocukların bu gibi 

özel günlerde kalorisi yük-

sek birçok besine yer ver-

mesinin çok da endişe veri-

ci olmadığını ve küçük do-

kunuşlarla daha sağlıklı 

hale getirebileceğinizi bil-

menizi isteriz.  

Çok daha önemli olan nok-

ta çocuğunuzun genel bes-

lenme düzeninin beslenme 

ilkelerine uygun olması ve 

yeterli fiziksel aktivitenin 

yaşam tarzı haline getiril-

mesidir. 

Sağlıkla kalın. 
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AİLEMİZ  

DERGİSİ 

 

Yeni Yazarlarını Arıyor 
 

Eğer siz de Ailemiz Dergisi içeriği ile uyumlu yazı 

yazabileceğinizi düşünüyorsanız bize ulaşın.  

 

Bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta adresin-

den, internet sitemizden ve sosyal medya hesapları-

mızdan ulaşabilirsiniz.  
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Yeni Yıl Masalı 

Orkinos Oso 

Ümmü Gülsüm Çinici 

Uzun zaman önce okyanus-

ta bir orkestra varmış. Or-

kestraların mutlaka bir şefi 

olurmuş. Okyanus orkest-

rasının şefliğini de orkinos-

lar yaparmış.  

Şef olma sırası şimdi Oso 

adındaki orkinostaymış. 

Fakat Oso kendini şef ol-

maya hazır hissetmiyor-

muş. Oso her gün “Şef ol-

mak hiç kolay değil. Herke-

si ben kontrol etmeliyim. O 

kadar sesi duyamam, ayı-

ramam. Bu çok zor.” diye 

geçirirmiş aklından.  

Bir gün Oso, tek başına 

yüzmeye çıkmış. Yüzdükçe 

rahatlamış ve saatlerce de-

vam etmiş. Yorulduğunu 

hissedince durmuş. Derin-

lerden yüzeye çıkmış. Nere-

de olduğunu anlamaya ça-

lışmış.  

Yakınında bir ada varmış. 

Adayı inceleyen orkinosa 

hiç beklemediği anda biri 

“Merhaba!” demiş. Oso, sıç-

ramış. Ornitorengi görmüş, 
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“Merhaba” demiş şaşkın 

şaşkın.  

Devamında uzun bir sohbet 

başlamış aralarında. Ak-

şam olurken orkinos “ Şim-

di eve gitmeliyim. Ailemin 

burada olduğumdan haberi 

yok. Merak ederler. Yarın 

izin alır gelirim.” demiş. 

Ornitorenk “Seni bekleye-

ceğim.” demiş ve ayrılmış-

lar. 

Orkinos eve gidince yaşa-

dıklarını annesine anlat-

mış. Annesi “Ornitorenkler 

uysal ve iyi canlılardır. Bir 

ornitorenkle tanışmana se-

vindim.” demiş. Görüşmele-

rine izin vermiş. 

Ertesi gün iki arkadaş bu-

luşmuş. Birlikte yüzmüşler, 

eğlenmişler. İkisi de çok 

geçmeden acıkmış. Avlan-

maya çıkmışlar.  

Ornitorenk, suyun içinde 

gözlerini kapatıyor, sesleri 

dinliyor ve avını duyarak 

yakalıyormuş. Oso onu 

uzun süre izlemiş. Kendi de 

onun gibi yapmaya çalış-

mış. İlk denemede bir av 

yakalayamamış çünkü ses-

leri takip edemiyormuş. 

Ama Oso, ikinci, üçüncü, 

dördüncü derken dinlemeye 

devam etmiş. Vazgeçme-

miş. Sonunda dinleyerek 

avını yakalamayı başarmış. 

Daha önemlisi sesleri takip 

edebilmiş.  

Şef olmak için en büyük en-

gelini bu çalışmayla aşabi-

leceğini fark etmiş. Oso şef 

olmak ve sesleri duymak 

konusundaki kaygılarını 

arkadaşı ornitorengle pay-

laşmış. O da Oso’ya destek 

olmuş. Oso ornitorenkle av-

lanmaya birkaç hafta daha 

devam etmiş.  

Artık sesleri çok iyi duyan 

bir şefmiş ve orkestrasının 

başındaymış. Birkaç ay 

sonra Oso ilk kez konserde 

orkestrasına şeflik yapmış. 

Bu konserde ornitorenk ar-

kadaşını en önde izlemiş. 

Oso, orkestrasıyla herkesi 

büyülemiş. 

Ornitorenk, arkadaşının 

çok çalışarak yakaladığı 

başarıyı dakikalarca alkış-

lamış. Zorluklar karşısında 

çabuk pes edenler kazana-

bilir mi hiç? 



16 Tüm kitapçılarda... 
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Alternatif Yeni Yıl Menüsü 

Diyetisyen Hande Arslan 

Yeni yıl gecesi için sizlere 

keyifli bir menü hazırladık.  

Umarım yeni yıl sizlere 

sağlık ve huzur getirir..  

Zerdeçallı Bal Kabağı 

Çorbası 

Malzemeler: 

 500 gram bal kabağı 

 1 adet patates 

 1 adet kuru soğan 

 2 adet havuç 

 1 tatlı kaşığı toz zerde-

çal 

 5-6 su bardağı su 

 1 su bardağı süt 
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 2 yemek kaşığı un 

 3 yemek kaşığı sıvı yağ 

 1 tatlı kaşığı tereyağı 

 1 çay kaşığı tuz ve  

 1 çay kaşığı karabiber 

 

Hazırlanışı:  

Balkabağı, havuç, soğan ve 

patates küçük parçalar ha-

linde doğranarak haşlanır. 

Haşlama suyu ayrılır. Haş-

lanan sebzeler el blenderı 

yardımıyla püre kıvamına 

getirilir. Daha sonra derin 

bir tencerede un sıvı yağ ile 

kavrulur. Kavrulmaya baş-

layınca tereyağı da eklenir. 

Haşlama suyu ve süt de un 

karışımının içerisine ekle-

nerek blenderdan geçirilir. 

Zerdeçal tuz ve karabiber 

de eklenir ve karıştırılarak 

pişirilir (Kıvamı koyu olur-

sa isteğe bağlı olarak su 
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ilave edilebilir). 

 

Fırında Hindi Köfte 

Malzemeler: 

 500 gram hindi göğsü 

 1 adet kuru soğan 

 1 adet yumurta 

 2 yemek kaşığı sıvı yağ 

 2 yemek kaşığı bayat 

ekmek kırıntısı veya ga-

leta unu 

 2-3 diş sarımsak 

 Yarım demet maydanoz 

 Yarım çay kaşığı kim-

yon 

 1 çay kaşığı tuz 

 1 çay kaşığı karabiber 

 

Hazırlanışı:  

Hindi eti kıyma haline geti-
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rilir. Kuru soğan ve sarım-

saklar rendelenir. Mayda-

nozlar ince ince kıyılır. 

Hindi kıyma, yumurta, ba-

yat ekmek kırıntısı, rende-

lenmiş kuru soğan ve sa-

rımsak, ince kıyılmış may-

danoz, kimyon, tuz ve kara-

biber bir kapta karıştırıla-

rak köfte harcı haline geti-

rilir. Elde edilen bu harç 

buzdolabında 20 dakika 

bekletilir. Küçük parçalara 

ayrılarak yuvarlanır ve köf-

te şekli verilir. Yağlı kağıt 

serilmiş bir fırın tepsisine 

dizilerek 180 derece fırında 

45-50 dakika pişirilir. 

 

Ispanaklı Kek 

Malzemeler: 

 3 yumurta 

 1 su bardağı şeker 

 1 bağ ıspanak 

 1 su bardağı süt 

 3 su bardağı un 
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 1 paket vanilya 

 1 paket kabartma tozu 

 

Hazırlanışı:  

1 bağ ıspanağın sadece 

yaprakları alınır ve suda 

haşlanır. Haşlanan ıspanak 

yapraklarının suyu iyice 

çıkana kadar sıkılır. Sonra 

süt ile rondoda çırpılır. Da-

ha sonra bir kapta yumurta 

ve şeker çırpılır. İyice çır-

pıldıktan sonra içerisine 1 

su bardağı sütlü ıspanaklı 

karışım ilave edilir.   

Un, vanilya ve kabartma 

tozu da eklenerek orta kı-

vamlı bir kek harcı elde 

edilir. 180 derecelik fırında 

30-35 dakika pişirilir.  

İsteğe bağlı olarak süt ile 

ıslatılarak da tüketilebilir.  

Afiyet olsun. 
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Yeni Yıl İçin Oyuncak Önerileri 

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Akınsel 

Sizlere yeni yıl gecesinde 

ailenizle keyifle oynayabile-

ceğiniz keyifli oyunları 

önermek istedim.  

Şimdiden yeni yılınız kutlu 

olsun. Keyifli bir yeni yıl 

geçirmeniz dileği ile… 

 

DOMİNO EĞLENCELİ 

AİLE OYUNU 

Heyecanı, sanatı ve el işle-

rini sevenler Domino setini 

çok sevecekler. Rengarenk 

ahşap dominolar, birbirin-

den farklı eğlenceli örüntü-

ler, şekiller ve tasarımlar 

yapmaya olanak tanır. 

Rengarenk ahşap domino-

lar Heyecan ve Dikkati bir 

araya getiren bir oyundur. 

Redka Renkli Ahşap Domi-

no ile hayal gücüne göre 

istenilen şekiller, örüntüler 
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oluşturabilirsiniz. Böylece 

çocuklar bir yandan hayal 

gücünü ve el becerilerini 

geliştirirken bir yandan da 

eğlenceli zaman geçirecek-

lerdir. Bu sayede çocuklar 

oynamaktan sıkılmayacağı 

ve kendi hayal dünyalarına 

göre düzenleyeceği bir oyun 

elde etmiş olacaklardır.  

Oyundaki amaç 

Ahşap dominoları art arda 

dizdikten sonra en baştaki 

taşı devirmeniz dominola-

rın düzenli bir şekilde yıkıl-

masını sağlamaktır.  

Oyunda ayrıca resim oluş-

turulabilir, isim yazılabilir 

veya daha birçok şey yapı-

labiliriz. 

 

PLAYWOOD RENKLİ 

DENGE OYUNU 

Tüm dünyayı uzun yıllardır 

etkisi altına almış harika 

eğlenceli denge ve zeka 

oyunudur. Bu oyun sayesin-

de çocuklarınız kaybetmeyi 

de kazanmayı da eğlenceli 

bir şekilde öğrenmiş olur-

lar.  

El ve kas becerilerini geliş-

tirirler.  

Konsantre olmayı, dikkati-
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ni odaklamayı ve sabırlı ol-

mayı öğretir.  

Oyun üst üste dizilmiş 

blokların kule yıkılmadan 

alınıp en üste konularak 

kulenin yüksekliğinin artı-

rılmasını amaçlıyor. 

Oyuncular blokları önceleri 

tesadüfî olarak alsalar da 

bir süre sonra hangi taşın 

nasıl oynatılması gerektiği-

nin düşünülmesi gerekiyor. 

Çünkü amaç herhangi bir 

taşı değil, doğru taşı almak.  

Yani bu oyun yalnız dikkat 

değil, akıl yürütme ve zeka 

da gerektiriyor.  

Ayrıca gelişme çağındaki 

çocukların denge yetenekle-

rinin gelişmesinde oldukça 

fayda sağlamaktadır. 

Ve bütün aileyi eğlenceli 

vakit geçirerek bir araya 

topluyor.  
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Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki 
resimdeki figürleri eşleştiriniz. Bakalım kim daha erken 

eşleştirebilecek? 

Yeni Yıl Etkinliği: Eşleştirme 



27 

 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki 
resimdeki eksik yerleri altta olan resimlerden uygun olanla 

eşleştiriniz Bakalım kim erken eşleştirebilecek? 

Yeni Yıl Etkinliği: Eksik Parça 
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Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki 
resimdeki figürleri eşleştiriniz. Bakalım kim daha erken 

eşleştirebilecek? 

Yeni Yıl Etkinliği: Eşleştirme 
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REKLAMLARINIZ İÇİN 

BİZİ ARAYIN 

 

0548 859 02 20  

ailemizdergisi@gmail.com 

www.ailemizdergisi.com 
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MAISONETTE, 

YENİ YIL RUHUNU PAMUKLU VE 

YIKANABİLİR YÜZ MASKELERİNE TAŞIDI 

Maisonette, yeni yıl için 

hazırladığı yeni koleksiyo-

nunda özel desen ve renk-

leriyle yılbaşı ruhunu mas-

kelere taşıdı. Pamuklu ve 

yıkanabilir yüz maskeleri 

ile yeni yıla güvenli ve po-

zitif bir başlangıç yapın. 

 

Organik pamuk içeren do-

ğa dostu ürün, rahat ve fe-

rah nefes almanızı sağlı-

yor. Esnek ve yumuşak ya-

pısı ve ayarlanabilen bu-

run klipsi sayesinde tüm 

yüz şekillerine kolaylıkla 

uyum sağlıyor. 

Kırmızı ve lacivert renkle-

rin hakim olduğu koleksi-

yon, kadın ve erkek için 

farklı alternatifler sunu-

yor. 

Tekstil sektöründe Türki-

ye’nin lider kuruluşu Sanko 

Tekstil’in, Ar-Ge çalışmaları 

ile geliştirdiği ve inovatif ürü-

nü “pamuklu yıkanabilir yüz 

maskesi”, Maisonette markası 

ile satışa sunulmuştu. Orga-

nik pamuk içeren kumaşının 
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yüzde 98’i pamuk, yüzde 2’si 

elastan olan ve lateks içerme-

yen yüz maskeleri,15 defa yı-

kamaya kadar dayanıklılığıyla 

hem tasarruf sağlıyor hem de 

doğaya zarar vermiyor. 

Maisonette maskeler çok se-

vildi; kullanıcılarının olumlu 

geri dönüşleri ile marka, ko-

leksiyonunu yeni ürünlerle 

genişletme kararı aldı. Yeni 

yıl ruhunu yaşamak isteyenle-

re özel tasarladığı yeni yüz 

maskeleriyle enerjik ve pozitif 

bir başlangıç vadediyor. 

YENİ YIL KOLEKSİYO-

NUNDAKİ MASKELER EN 

İYİ HEDİYE ALTERNATİ-

Fİ 

Maisonette’in yeni yıl temalı 

maskeleri; bu dönem, birbiri-

mize verebileceğimiz en iyi 

hediye alternatifi olmaya 

aday. Ailemiz ve sevdiklerimi-

zi Maisonette’in renkli ve di-

namik maskeleri ile şaşırtabi-

lir, onların güvenli ve pozitif 

şekilde yeni yıla girmelerini 

sağlayabiliriz. 

MAISONETTE HAKKINDA 

Maisonette pamuklu yıkana-

bilir yüz maskesi, Yeni Koro-

navirüs salgınına karşı alınan 

önlemlerle Türkiye’de TSE 

tarafından yapılan denetimler 

sonucu “TSE COVID-19 GÜ-

VENLİ ÜRETİM BELGESİ” 

verilen ilk şirket olan Sanko 

Tekstil İşletmeleri’nde üretili-

yor. Sektör inovasyonlarına 

liderlik yapan Sanko Tekstil 

İşletmeleri’nde, doğaya ve in-

sana saygılı, karbon ayak izi 

düşük üretim gerçekleştirili-

yor. 

SERTİFİKALI ÜRETİM 

Maisonette yüz maskeleri, TS 

EN 14683:2019 + AC, EN ISO 

9001 ve EN ISO 13485 stan-

dartları da dahil olmak üzere 

uluslararası Tip-1 standartla-

rıyla uyumlu ve Avrupa Birli-

ği’nin CE işaretine sahip. CE 

İşareti; bir ürün ya da ürün 

grubunun, Avrupa Birliği'nin 

Sağlık, Güvenlik, Çevre ve 

Tüketicinin Korunması konu-

larında oluşturmuş olduğu 

ürün direktifleri olarak bili-

nen temel kriterlerine uygun 

olduğunu gösteriyor. 

MASKENİN ÖZELLİKLERİ 

Yıkanarak yeniden kullanıla-

bilen Maisonette pamuklu yüz 

maskesi, gün boyu rahatsızlık 

vermeden kullanım rahatlığı 

sunuyor. Ayarlanabilen burun 

klipsi sayesinde tüm yüz şe-
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killerine kolaylıkla uyum sağ-

lıyor. Maske, yüzde terleme, 

alerji ve kötü kokuya neden 

olan sentetik içerikler içermi-

yor. Yassı lastikler sayesinde 

kullanım süresince konfor 

sağlayan pamuklu yıkanabilir 

yüz maskesinin, yumuşak, ne-

fes alabilen, lateks içermeyen 

esnek dokuma kumaşı su ge-

çirmiyor. 

Sanko Tekstil İşletmeleri tam 

entegre tesislerinde üretilen 

ve 40-60 derecede yıkanabilme 

özelliğine sahip olan maskele-

rin yıkama işlemi sırasında 

ağartıcı kullanılmaması ve 

kuru temizleme yapılmaması-

na işaret ediliyor. Elde yıka-

ma sırasında maskenin sıcak 

su ile iyice köpürtülerek yı-

kanması öneriliyor. Maskenin 

köpüklü hali ile en az 10 daki-

ka sabunlu sıcak suda bekle-

tildikten sonra ılık-sıcak temiz 

su ile iyice durulanması ve 

temiz ortamda kurutulması 

gerekiyor. Makinada yıkama 

yapılacak ise, “pamuklu” aya-

rında yıkama yapılması ve 

yıkama sırasında çamaşır de-

terjanı dışında çamaşır suyu 

ve benzeri malzeme kullanıl-

mamasına dikkat çekiliyor. 

Elde ya da makinada yıkama 

yapılması sonrasında istenirse 

maske ütülenebiliyor. Her bir 

paket ve kutu üzerinde ayrın-

tılı kullanma talimatına yer 

veriliyor. 
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Vodafone’dan  
“Evde Kalın” kampanyası 

Vodafone, 4-12 yaş aralığın-

daki çocukların evde geçir-

dikleri eğitim zamanını da-

ha kaliteli hale getirmek 

için Da Vinci Kids ekibiyle 

güçlerini birleştirdi.  

 

Bilim, kodlama, yaratıcılık 

ve daha birçok konuda eğ-

lendirirken öğreten videola-

rı, oyunları ve aktiviteleri 

tüm Vodafone’lu aileler Da 

Vinci Kids mobil eğitim uy-

gulamasını 3 ay boyunca 

ücretsiz kullanacak. 

 

Ailelerin en büyük endişesi, 

çocuklarının okuldan uzak 

kaldığı bu dönemde dersle-

rine destek olacak online 
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kaliteli içeriklere ulaşmak, 

yeni şeyler öğrenmeye karşı 

isteklerini canlı tutmak ve 

ilgilerini sürdürmelerini 

sağlamak. 

 

Çocukların 21. yüzyıl kaza-

nımlarını geliştirmek ve 

derslerine yardımcı olmak 

için müfredatla eşleşen içe-

riklerle geliştirilen yeni ne-

sil eğitim uygulaması Da 

Vinci Kids, Vodafone’lu ai-

lelerin ilkokul çağındaki 

çocuklarına Fen, Türkçe, 

Matematik, Sanat, Coğraf-

ya ve STEM derslerine müf-

redatla uyumlu zengin ka-

zanımlardan oluşan içerik-

ler sunacak. 

 

Vodafone ve Da Vinci 

Kids ile “Evde Kal” kam-

panyasından faydalanmak 

isteyen Vodafone’lu aileler, 

https://get.davincikids.tv/

vodafone-tur/ sayfasından 

kampanya şifresini girerek 

Da Vinci Kids hesaplarını 

oluşturabilecekler. Da Vinci 

Kids hesabı, çocukların yaş-

larına göre 6 farklı profile 

kadar oluşturulabiliyor ve 

bir hesaba 6 farklı cihazdan 

erişilebiliyor. Da Vinci 

Kids, mobil telefon ve tab-

letlere App Store ve Google 

Play’den ücretsiz indirili-

yor. 

 

kidSAFE Seal Programı ile 

COPPA sertifikalı olan uy-

gulama, aynı zamanda PİN 

korumalı ebeveyn denetim-

leri ile Made for Mums Al-

tın Ödül sahibi. BAFTA’ya 

aday gösterilen Da Vinci 

Kids, NSPCC (The National 

Society for the Prevention 

of Cruelty to Children) ta-

rafından da destekleniyor. 

https://get.davincikids.tv/vodafone-tur/
https://get.davincikids.tv/vodafone-tur/
https://davincikids.onelink.me/ZvWH/dd1f0c02
https://davincikids.onelink.me/ZvWH/dd1f0c02
https://davincikids.onelink.me/ZvWH/dd1f0c02
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LC Waikiki Green’den Disney 
Yenidoğan Koleksiyonu 

Hassas Ciltler İçin  
Doğa Dostu Özel Koleksiyon 

Türkiye’nin lider hazır gi-

yim markası LC Waikiki, 

sürdürülebilirlik projesi 

LCW Green kapsamında 

Disney ile işbirliği yaparak 

yenidoğan bebekler için do-

ğa dostu bir koleksiyon ha-

zırladı.  

Mickey ve Minnie Mouse 

gibi ikonik Disney karak-

terlerinin yer aldığı kolek-

siyon, %100 organik pa-

muklu kumaşla üretilen 

tulumlar, çıtçıtlı bodyler, 

takımlar, aksesuarlar ve 

pijamalardan oluşuyor.  

“İyi Giyinmek Herkesin 

Hakkı" misyonuyla yola çı-
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kan LC Waikiki’nin yeni 

koleksiyonundaki tüm 

ürünler, doğal kaynakları 

korumak için insan ve çevre 

sağlığına dost, aynı zaman-

da Organic Content Stan-

dard (OCS) sertifikalı orga-

nik pamuk kullanılarak 

üretildi.  

LC Waikiki, bu koleksiyon 

için kullanılan QR kod uy-

gulamasıyla müşterilerinin 

koleksiyon hakkında daha 

fazla bilgiye ulaşmasını 

sağlarken aynı zamanda 

onların görüşlerini de alabi-

liyor. 

LC Waikiki Green ile  

doğa dostu organik     

koleksiyonlar 

LC Waikiki Green ürünle-

rinde kalite ve konfor ile 

birlikte insan ve çevre sağ-

lığına da dikkat eden, bu 

alanda AR-GE yatırımlarını 

sürdüren LC Waikiki, ba-

ğımsız denetleme kuruluş-

ları olan Global Organic 

Textile Standard ve Orga-

nic Content Standard kri-

terlerini uyguluyor. Sertifi-

kalı laboratuvarlarında 

günlük ortalama 1.800 nu-

muneye 7.000 ekolojik, 

10.000’i tekstil olmak üzere 

17.000 test yapan LC Wai-

kiki’nin Green koleksiyonu, 

doğal renklerden ve %100 

pamuktan oluşuyor. 
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