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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Sizler, güzel ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarlarısınız. Bu nedenle, sizlerle gurur duyuyorum. 
Elma yanaklı, ışıl ışıl yüzünüzden gülücükleriniz hiç eksilmesin. Sokaklarda, parklarda daima 
kahkahalarınız yankılansın. Leb demeden leblebiyi anlayan zekâ pırıltılarınız saçılsın.

Sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir şekilde büyümeniz için her zaman yanınızdayız. Bunun için, 
ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Anne ve babanız söylemiş olmalı, 
hepinizin birer aile hekimi var. Sizleri hastalıklara karşı koruyacak aşılar yapıyoruz. İlerleyen 
zamanlarda diş, görme, işitme sorunları yaşamamanız için de sağlık kontrolleri gerçekleştiriyoruz.

Sevgili arkadaşlarım, siz de biliyorsunuz ki sağlık ihmale gelmez. Bunun için “Her Yerde Sağlık” 
diyoruz. Evinizi, okulunuzu, sokağınızı, kısaca hayatınızın her alanını korunaklı hale getiriyoruz. 
Bütün bu çabamız sağlıklı bir şekilde büyümeniz için…  Çünkü sizler en kıymetli hazinemizsiniz. 
Sağlığınız da sizin en kıymetli hazineniz. Bu hazinenizi hep birlikte koruyacağız.

Öncelikle yediğimiz ve içtiklerimize dikkat edeceğiz. Her zaman güne dört dörtlük bir 
kahvaltı ile başlayacağız. Kahvaltı alışkanlığı kazanan, sağlıklı bir gelecek kazanmış olur. 
Sağlıklı beslenmeniz için okul kantinlerinde yeni düzenlemeler yaptık. Bu noktada sizlere de 
önemli görevler düşüyor: İçinde zararlı katkı maddesi bulunan abur cuburlar, gazlı içecekler 
tüketmeyelim. Kahvaltının yanında öğle ve akşam yemeği ile iki ara öğünü de ihmal etmeyelim.

Sağlıklı beslendikten sonra sırada ne var? Evet, haklısınız tabii ki spor var. Aslında ne yapılması 
gerektiğini sizler gayet iyi biliyorsunuz: Koşmak, futbol oynamak, ip atlamak, bisiklete binmek… 
Bunun için yeterli zamanınız ve enerjiniz var.

Sevgili arkadaşlarım unutmayalım, sağlık mutluluktur. Mutlu bir gelecek için sağlıklı besleneceğiz 
ve tabii ki hareket edeceğiz.

İlk sayısını beslenmeye ayırdığımız Sağlıklı Çocuk dergimizi takip ediniz.

Sizi seviyorum, yeni sayıda görüşünceye kadar sizleri özleyeceğim...

Sağlıcakla kalın…

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

BAKAN AMCA’dan…

“Sağlık Mutluluktur”
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Merhaba arkadaşlar,
her ay sağlıkla ilgili 
eğitici ve eğlenceli 
bilgilerle sizlerle 
olacağız. Unutmadan, 
sizi kardeşim  
Elif ve en iyi 
arkadaşım  
Mızmız ile 
tanıştırayım.  
Keyifli  
okumalar...

Elif
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Masanın hazırlanmasında büyüklerimize 
yardım etmeliyiz. Ben masaya ekmek sepetini 

götürüyorum. Sen de yardım eder misin? 
Yandaki yiyecekleri inceleyelim. Hangilerinin 

sağlıklı, hangilerinin sağlıksız olduklarını 
söyleyip masada bulunması gereken  

sağlıklı besinlere işaret koyalım.

Yanıt: Salata ve çorba, masada bulunması gereken sağlıklı yiyeceklerdir.

Merhaba dostum!  
Benim adım Gürbüz. 

Gördüğün gibi annem, 
babam, dedem, ninem ve 

kardeşim Elif’le akşam 
yemeğine başlamak 

üzereyiz. Bizim ailede 
dengeli ve sağlıklı 
beslenmeye özen  

gösterilir. Haydi, sen de  
bize katıl! 

ÇORBASALATACİPS
PATATES 

KIZARTMASI HAMBURGER

Acıkmadan 
sofraya 

oturmamalıyız 
ve doymadan 

sofradan 
kalkmalıyız!

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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Annem

Dedem

NinemKardeşim Elif

Babam



Öğrenelim 
Eğlenelim

Dedesi dengesini kaybedip yere düşünce, Gürbüz hemen telefonla 112’yi aradı. 

112 Acil Yardım Hattı’ndaki görevliye; 
- Bulundukları yerin açık adresini söyledi.
- Hastanın yaşını, cinsiyetini ve geçirdiği rahatsızlığı anlattı.

Acil Yardımda 112’yi Ara! Aile Hekimi Ailenden Biri!

Çözüm: 1. SAĞLIKLI BESLENME, 2. BULAŞICI 
HASTALIKLAR, 3. SAĞLIK SORUNLARIN, 4. SAĞLIK 
GEÇMİŞİN, 5. ÇOCUK BAKIMI, 6. AŞILAR.

Akılcı İlaç Kullan,  
Sağlığını Çabuk Kazan!
Doktor Gürbüz’ün ninesine ilaç yazdı. Nine, 
sabah ve akşam günde iki defa ilaç alacak. 
İlaç kutusunda 14 tane ilaç olduğuna göre, 
Nine iyileşmek için kaç gün ilaç kullanmalı? 
Tablo üzerinde işaretleyelim ve sayalım.

SABAH AKŞAM

Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba

Nine ….. gün 
ilaç kullanacak.

Hemen yola çıkan ambulansı labirentten geçirerek 
kahraman 112 sağlık personelini Gürbüzlerin evine 

bir an önce ulaştırmaya yardım eder misin?

Dikkat!!
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Aile Hekiminle 
tanışmak için;

Bir büyüğünle beraber, 
T.C. Kimlik numaranla en 

yakın aile sağlığı merkezi, 
toplum sağlığı merkezi 

veya il sağlık müdürlüğüne 
başvurabilirsiniz!

112 Acil Yardım  
Hattı’nı yalnızca  

ihtiyacın olduğunda 
aramalısın. Hattı gereksiz 

yere meşgul edersen,  
acil yardıma ihtiyaç 
duyanların hayatı  
tehlikeye girebilir.

Sevgili dostum,  
sağlık sorunlarını 

takip eden ve her an 
ulaşabileceğin bir Aile 

Hekimin olduğunu 
biliyor musun?

Sözcükleri tamamla ve  
Aile Hekimi’ne hangi konularda 
danışabileceğini öğren:

Dikkat!!
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İlaçlarımızı,   
doktorumuzun 

belirttiği süre ve 
sıklıkta kullanmamız 

çok önemlidir. Doğru 
kullanmadığımız  

ilaç, bizi iyileştireceği 
yerde daha da hasta 
eder! İlacımızı kendi 

ambalajında saklamalı 
ve almadan önce son 

kullanma tarihinin 
geçip geçmediğini 
mutlaka kontrol 

etmeliyiz.

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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BENİM MESLEĞİM

Sevgili  
arkadaşım, 

dergimizin ilk 
sayısının ana 

konusunu  
“Sağlıklı 

Beslenme”ye 
ayırdık. Sağlıklı 

beslenme 
konusunda bizlere 
en doğru bilgileri 
verecek olan kişi 

de tabiî ki bir 
beslenme uzmanı, 
yani diyetisyen. 

Diyetisyen 
Nermin Çelikay, 
bize severek 

yaptığı mesleğini 
anlattı ve 

hepimize önemli 
tavsiyelerde 

bulundu. 

Diyetisyen; insanların yeterli, dengeli 

ve sağlıklı bir biçimde beslenmelerine 

yardımcı olur. Besin ve beslenmeden 

kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, 

değerlendirir ve çözüm yolları bulur. 

Besin kaynaklarının sağlık kurallarına 

uygun olarak kullanılmasını sağlar, 

denetimini yapar. Sağlıklı yaşam için 

bireyi ve toplumu bilgilendirir. Hekimin 

yönlendirmesiyle diyet programı planlar  

ve eğitim verir.

Diyetisyen ne iş yapar?

Üniversite sınavına hazırlanırken lisede fen bilimleri bölümünde okuduğum için biyoloji veya fenle ilgili bir bölüm istiyordum. Bu arada annem rahatsızlandı ve ameliyat oldu. Hastanede yanında refakatçi olarak ben kaldım. Bir diyetisyenle ilk defa orada tanıştım. Üniversite sınavına hazırlandığımı öğrenince, beni mesleğiyle ilgili bilgilendirdi. Söyledikleri beni oldukça etkilemişti. Böylece üniversite sınavında bu bölümü tercih ettim ve kazandım.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme, herkes için, özellikle de siz çocuklar 

için çok önemli. Sabah kahvaltınızı mutlaka yapın, öğün atlamayın. Süt içme 

alışkanlığı edinin. Kemik sağlığınız için, kalsiyum yönünden zengin süt, peynir ve 

yoğurt tüketin. Bol miktarda sebze-meyve ile günde en az yaklaşık 8 - 10 bardak 

(160 cc) sıvı tüketin. 

Bol suyla yıkanmamış, çiğ sebze ve meyveleri yemeyin. Açıkta satılan 

yiyeceklerden satın almayın. Ellerinizi yemekten önce ve sonra mutlaka yıkayın. 

Unutmayın, kirli eller pek çok hastalık mikrobu taşır. Şeker, tuz ve yağ içeriği 

yüksek yiyecek-içeceklerden uzak durun. Eğer sağlıklı beslenmezseniz, ileride 

yüksek tansiyon, kalp ve obezite hastalıklarına yakalanabilirsiniz.

Diyetisyen olmaya nasıl karar verdiniz?

Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız?

Beslenme Uzmanı

Diyetisyenlik insan odaklı bir meslektir. Bu alanda başarılı olmak için ilk önce insanı sevmek ve iletişim konusunda becerikli olmak gerekir. Başkalarıyla iş birliği yapabilen, başkalarına yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, araştırmacı, yeniliklere açık, güler yüzlü ve sorumluluk sahibiyseniz, bence bu meslek tam size göre! 

Son olarak, diyetisyen olmak isteyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz?

Diyetisyen  
Nermin Çelikay

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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1. Kahvaltı,
A – Her sabah besleyici bir  

kahvaltı ederim.
B – Kendimi aç hissetmezsem  

bazen kahvaltı etmem.
C – Kahvaltı hiç yapmam.

2. Her gün mutlaka,
A – Süt, et-yumurta-kuru baklagil, taze 

sebze-meyve ve ekmek-tahıl tüketirim.
B – Süt, et-yumurta ve ekmek-tahıl tüketirim.
C – Ekmek-tahıl ve abur cubur yerim.

3. Süt grubundan her gün yediklerim,
A – Süt, yoğurt, peynir, ayran, sütlü tatlılar.
B – Sadece süt içerim.
C – Sütlü yiyecekleri sevmiyorum,  

sütlü tatlılar hariç!

Test
Sağlıklı Beslen, 
Sağlıkla Büyü!

Sağlıklı ve dengeli beslenme, büyüme ve 
gelişmemizde çok önemli bir yere sahiptir. 
Acaba sen sağlıklı ve dengeli bir şekilde mi 

besleniyorsun? Sorularımızı yanıtla ve öğren!

Okul kantinlerinde aşağıdaki 
besinlerin olması gerekiyor.

➤ Meyveler, çiğ tüketilen 
sebzeler, salatalar, kuru 
meyve ve yemişler, taze 
sıkılmış meyve suları, içme 
suyu, süt ve ürünleri, tam 
buğday ekmekli sandviçler ve 
şekersiz sakızlar.

Biliyor musun?

Her soruda 
sana uyan 

yanıtı 
işaretle!

4. Et-yumurta-kuru baklagil grubundan,
A – Her gün mutlaka bir öğün tüketirim.
B – Haftada birkaç gün tüketirim.
C – Köfte severim ama yumurtayla kuru 

baklagil yemem.

 
5. Sebze ve meyve grubundan;
A – Her gün beş defa tüketirim.
B – Haftada birkaç defa tüketirim.
C – Ağzıma bile sürmem!

6. Ekmek ve tahıl grubundan her gün;
A – Çeşitli tahıl ürünlerinden üretilmiş 4-6 

dilim ekmek, 1 kâse pilav-makarna ve  
1 kâse kadar çorba tüketirim.

B – Çok tahıllı ekmek ve bulgur pilavı yerim.
C – Yalnızca beyaz ekmek yerim.

7. Her gün mutlaka; 
A – 8-10 bardak (160 cc) su içerim.
B – Aklıma geldikçe su içerim.
C – Su pek içmem, gazlı içecekler daha 

lezzetli.

8. Her gün aksatmadan;
A – Yeterli miktarda süt, yoğurt,  

peynir tüketir; en az iki kez  
iki dakika dişlerimi fırçalarım.

B – Süt içerim ve yatmadan önce 
dişlerimi fırçalarım.

C – Bol bol şeker yer, dişlerimi 
fırçalamaya üşenirim.

Zayıf mısın, 
şişman 
mısın? Bunu 
öğrenmenin 
çok kolay bir 
yolu var: Beden 
Kitle İndeksini 
hesaplamak! 

Nasıl 
yapacaksın?
l Bir büyüğünden 

yardım alarak 
boyunu ölç ve 
kağıda metre 
cinsinden yaz.

l Tartılarak vücut 
ağırlığını öğren ve 
onu da not al.

l Sonra boyunu 
boyunla carp. 
Ağırlığını çıkan 
sonuca böl.

l Elde ettiğin 
sayıyı, yaşına ve 
cinsiyetine göre 
aşağıdaki tabloda 
yazan değerlerle 
karşılaştır.

Gürbüz’ün örnek BKİ hesaplaması:
10 yaşında, erkek, boy uzunluğu 140 santimetre,  
vücut ağırlığı 30 kilogram olan Gürbüz’ün:
• Metre cinsinden boy uzunluğu 1.40’tır.
• Bu rakamı kendisiyle çarptığımızda  
   1.40 x1.40 = 1.96 m²
• Beden Kitle İndeksi (BKİ):
    30 kg / 1.96 m²= 15,30 kg/m²

Yaş 
(yıl)

Yaş 
(ay)

Çok 
Zayıf Zayıf Normal Kilolu Şişman

7 84 <13.3 13.3-14.1 14.2-17.0 17.1-18.8 >18.8
8 96 <13.4 13.4-14.3 14.4-17.4 17.5-19.4 >19.4
9 108 <13.6 13.6 -14.5 14.6-17.9 18.0-20.1 >20.1
10 120 <13.9 13.9-14.8 14.9-18.5 18.6-21.0 >21.0
11 132 <14.2 14.2-15.2 15.3-19.2 19.3-22.0 >22.0
12 144 <14.6 14.6-15.6 15.7-20.0 20.1-23.1 >23.1

Erkek çocukların yaşa göre BKI dağılımları

Yaş 
(yıl)

Yaş 
(ay)

Çok 
Zayıf Zayıf Normal Kilolu Şişman

7 84 <12.9 12.9-13.8 13.9-17.3 17.4-19.4 >19.4
8 96 <13.0 13.0-14.0 14.1-17.7 17.8-20.2 >20.2
9 108 <13.3 13.3-14.3 14.4-18.3 18.4-21.1 >21.1
10 120 <13.6 13.6-14.7 14.8-19.0 19.1-22.1 >22.1
11 132 <14.0 14.0-15.2 15.3-19.9 20.0-23.2 >23.2
12 144 <14.6 14.6-15.8 15.9-20.8 20.9-24.4 >24.4

Kız çocukların yaşa göre BKI dağılımları

Testimizi çözdün,  
şimdi yanıtlarını hesapla ve dengeli 

beslenip beslenmediğini öğren!

Daha çok A şıklarını işaretlediysen;
Tebrikler! Dengeli ve sağlıklı besleniyorsun.  

Böyle devam et şampiyon!

Daha çok B şıklarını işaretlediysen;
Doğru yoldasın ama daha özenli  

olmalısın. Notları oku!

Daha çok C şıklarını işaretlediysen;
Beslenme alışkanlıklarını bir an önce  

değiştirmelisin dostum! Sağlığını  
ihmal ediyorsun. Notları oku!

Günün en önemli öğününün sabah kahvaltısı 
olduğunu biliyor musun? Bütün gece aç kalırız. 
Bu nedenle, sabahları kendimizi daha iyi 
hissetmek ve derslerimizi daha iyi öğrenmek 
için kahvaltı etmeden okula gitmemeliyiz. 

Elif’in Notu

Domates, havuç, patlıcan, pırasa, ıspanak, 
patates, maydanoz, dereotu ve marul gibi 
sebzelerle; elma, portakal, çilek, armut, 
karpuz, kiraz, dut, şeftali, muz gibi mevsim 
meyvelerinden günde beş defa tüketebiliriz.

Babamın Notu

Her gün süt, et-yumurta-kuru baklagil, taze 
sebze-meyve ve ekmek-tahıl grubundan 
besinleri vücudumuzun ihtiyacı kadar 
tüketmeliyiz. 

Ninemin Notu

Her gün süt grubu besinlerinden, 
    - 2-3 su bardağı süt veya bir kâse yoğurt. 
    - Bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir 
tüketmeliyiz.

Annemin Notu
Buğday, çavdar ve yulaftan yapılmış 
ekmeklerle, makarna, bulgur, un, pirinç, 
yufka tahıl grubundandır. Günde, 4-6 dilim 
ekmek, 1 kâse pilav-makarna veya 1 dilim 
börek, 1 kâse çorba tüketmeliyiz. 

Dedemin Notu

Vücudumuzun düzenli ve sağlıklı olarak 
çalışabilmesi için günde yaklaşık 8-10 (160 cc) 
bardak su içmeliyiz!

Elif’in Notu

Kırmızı et, beyaz et, yumurta, (mercimek, 
kuru fasulye, nohut gibi) kuru baklagillerden;
 - Günde; 2-3 köfte kadar et-tavuk-balık-hindi, 
 - Haftada 3-4 kez 1 adet yumurta,
 - Haftada 3-4 kez 1 porsiyon kuru baklagil 
tüketmeliyiz.

Gürbüz’ün Notu

Dişlerini fırçalaman 
da sağlığını 
korumana yardım 
eder. Dişlerini  
günde en az iki kez  
iki dakika fırçala!

Mızmız’ın
Notu: 

Beden Kitle İndeksini (BKİ) Biliyor Musun?

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ



Yemek zamanı geldi.  
Gürbüz’le Elif dışarıda 

oyun oynuyorlardı. Yemeğe 
oturmadan önce ellerini 

yıkamalarına yardım  
eder misin?

1. Adım
Ilık suyla 
ellerini ıslat 
ve sabunla.

4. Adım
Temiz bir havlu 
ile ellerini iyice 
kurula! Artık 
yemek için 
hazırsın!

BİTİR
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3. Adım
Ellerini 
güzelce 
durula.

2. Adım
En sevdiğin 
şarkıyı söyleyerek 
20 saniye 
boyunca ellerini 
ovuştur.

Temiz Eller

Ç
Ö

Z
Ü

M
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Sağlıklı yiyeceklerle  
dolu bu mutfak dolabının her 
bir rafı farklı besin türlerine 
ayrılmış. Her rafta o besin 

grubuna ait olmayan yiyeceği 
işaretleyelim.

Mutfak Rafını 
Düzenleyelim

makarna

peynir

elma

mısır

tavuk
brokoli

bonfile
barbunya

fıstık ezmesi balık

kıvırcık

patates

yumurta bezelye

ıspanak

portakal
muz

lavaş

süt

havuç sütlaç

ayran yoğurt

üzüm

pilav

ekmek yufka

Yanıt: üzüm, havuç, lavaş, yumurta, brokoli.

mandalina
armut

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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Harekete Geç

Sağlık Günlüğü Tutuyoruz!
ÇEK-ÇIKAR VE 
DUVARINA AS!

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, temizlik kurallarına 
dikkat ediyor musun? Yoksa bizim Mızmız gibi 
devamlı unutuyor musun? Dergini okuduktan sonra 
bu sayfayı çıkar ve duvarına as. Her gün yatmadan 
önce günlüğüne o gün uyduğun sağlık kuralları 
için birer işaret koy ve sağlığına ne kadar özen 
gösterdiğini gör!

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sabah kalkınca ellerimi ve 
yüzümü yıkadım

Dengeli ve besleyici bir 
kahvaltı yaptım

Tabağımdaki yemeklerin 
hepsini bitirdim

Yemeklerden sonra dişlerimi 
ikişer dakika fırçaladım

Abur cubur yerine meyve ve 
sebze yedim

Parkta bol bol hareket ettim

8-10 bardak (160 cc) su içtim

3 ana öğün, 2 de ara öğün 
yemek yedim

Dışarıda satılan yiyeceklerden 
satın almadım

Dışarıdan gelince, ellerimi 
sabunla güzelce yıkadım

Bir ay boyunca sen de bizim gibi Sağlık Günlüğü’nü 
doldur. Sağlıklı alışkanlıklar edin, sağlıkla büyü!

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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Filenin Sultanı,
MİSAFİRİMİZ VAR!

Başarısındaki Beslenme Sırlarını Anlatıyor!

Milli Takım ve Vakıfbank’ın başarılı 
voleybolcusu Gizem Karadayı ile beslenme 
üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Beslenmenin başarı için çok önemli olduğunu 
söyleyen “Filenin Sultanı”nın tavsiyelerini 

öğrenmek için hemen okumaya başlayalım!   

Söyleşiyi birlikte yaptık hem de! He he!

Dinamik ve sağlıklı olmak için doğru besinlere 
ihtiyacımız var. Sağlıklı beslenmek bize enerji 
verir ve gelişimimize katkı sağlar. Bu yüzden 
büyüklerimizin önerdiği sağlıklı yiyeceklerden 
öğün atlamadan yememiz şart. 

Bizlere sağlıklı beslenme 
konusunda ne tavsiye edersin?

Çok hareketli, azimli ve ele avuca 
sığmaz bir çocuktum. 

Gizem Abla çok yoğun 
çalışıyorsun. Bizlere zaman 
ayırdığın için çok teşekkür ederiz. 
Acaba sen nasıl bir çocuktun?

Beslenme, bir sporcu için uykudan 

sonraki en önemli şeydir. Ne kadar 

düzenli ve iyi beslenirsek, o kadar 

iyi performans gösteririz. Çünkü 

vücudumuzun ve kaslarımızın 

ihtiyacını besinlerden alıyoruz. 

Ben tüm öğünlerimde, antrenman 

ve maç esnasında ihtiyacım olan 

besinleri almaya çalışıyorum. Öğün 

atlamamak ve düzenli beslenmek, 

performansımızı yüksek tutmak 

açısından çok önemli.

Sporcular nasıl beslenir? 

Beslenme sizin için çok  

önemli mi?

Elbette! Beslenmene önem 
verdiğin; ayrıca çok çalıştığın ve 
uykunu aldığın sürece, sen de 
başarılı bir sporcu olabilirsin.

Salata, et, 
yumurta ve 
makarna... 
Bunları yemeden 
geçirdiğim bir 
günüm bile yok. 

Her gün antrenman yaptığımız için planlı ve düzenli besleniyorum. Bir sporcunun olmazsa olmazları olan, protein ve karbonhidrat içeren besinlere ağırlık veriyorum. Bunun yanında sebze ve meyve sağlıklı beslenmede oldukça önemli. Çok yağlı, kızartma, fast-food gibi yiyeceklerden uzak durmak çok çok önemli.

Gizem Abla, sen çok başarılı bir 
voleybolcusun. Ben de ileride 
senin gibi sporcu olabilir miyim? Yemeden 

yapamam 
dediğin 
yiyecekler  
var mı?

Sağlıklı beslenmek için nelere dikkat ediyorsun?

Çocukların beslenme alışkanlığı aileden gelir. Anne 
babalar, çocuklarınız geleceği için beslenme konusunda 
daha fazla bilgi edinin ve onları doğru bir şekilde 
yönlendirin. Bu, onları hayatları boyunca etkileyecek olan, 
epey önemli bir konu.

Gizem Abla, bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ederiz. 
Tavsiyelerine uymaya çalışacağız. Son olarak anne ve 
babalarımıza iletmemizi istediğin bir mesajın var mı?

Eşim de en az benim kadar antrenman 

yapıyor. Bu yüzden ikimiz de sağlıklı 

beslenmeye özen gösteriyoruz. 

Sabahları yumurta, öğlenleri 

de makarna veya bulgur pilavı 

vazgeçilmezlerimiz arasında. Akşamları 

ise, salata soframızdan eksik olmuyor.

Evde sağlıklı beslenmek eşinizle 

birlikte nelere dikkat ediyorsunuz? 

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ



GÜRBÜZ’ÜN GÜNLÜĞÜ

Doğru Beslenmenin Önemi
SANA ŞIMDI BIR  

PATATES HAŞLARIM,  
IYI GELIR. GEÇMEZSE  

AILE HEKIMIMIZE 
GIDERSINIZ.

ANNECIĞIM, 
ÇOK KARNIM 
AĞRIYOR. 

YEMEK 
ISTEMIYORUM!

ÖĞLEN YEMEĞINDE  
BIRDEN KARNI AĞRIMAYA  

BAŞLADI. ANNESI HAŞLANMIŞ 
PATATES VERDI AMA GEÇMEDI.  

BIZ DE SIZE GELDIK.

HIMM,  
KARIN AĞRISININ  

PEK ÇOK NEDENI OLABILIR. 
KARNIMIZDA AĞRI  

HISSETTIĞIMIZDE SORUN  
MIDEMIZDE ZANNEDEBILIRIZ  

AMA HER ZAMAN  
ÖYLE OLMAZ. 

Yine bir öğle vakti, bütün aile toplanmış, öğle yemeğimizi 
yerken Elif midesini tutarak ağlamaya başladı.

Elif’in karın ağrısı geçmeyince, onu babamla birlikte Aile Sağlık 
Merkezi’ndeki aile hekimimize götürdük.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ
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Karın bölgemiz göğüs kafesimizin bitiminden  
kalça kemiğimize kadar olan kısmı kaplar.

Burada midemiz, ince ve kalın bağırsaklarımızla 
birlikte; mesanemiz, böbreklerimiz, karaciğerimiz, 
dalağımız, pankreasımız, safra kesemiz, 
apandisimiz ve adrenalin bezlerimiz bulunur.

Karnımız Mide

Kalın 
Bağırsak

İnce 
Bağırsak

Karaciğer

O ZAMAN ILK ÖNCE,  
ELIF’IN SORUNUNUN  

HANGI ORGANDA OLDUĞUNU 
BULMAMIZ GEREK!

GÜRBÜZ,  
BAKIYORUM 

DOKTORLUĞA PEK 
MERAKLISIN. ELIF HAYDI 

SENI BIR MUAYENE 
EDELIM.

HI-HI.
ÇOK KÖTÜYÜM.

DOĞRU.  
SORUNUNUN NE OLDUĞUNU 
BULMAMIZ IÇIN ELIF’E BIRKAÇ 

SORU SORACAĞIM.  
ELIFÇIĞIM AĞRINLA BIRLIKTE 
MIDEN DE BULANIYOR MU? 

KUSACAK GIBI  
HISSEDIYOR MUSUN?

BELKI  
MIDESINI BOZMUŞTUR. 

ÖF, NE SIKINTILI  
IŞTIR O!
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Karın Sorunları

İshal:  Çoğu zaman zararlı organizmaların 
bağırsakta yol açtığı enfeksiyondur. Doktorlar 

bu rahatsızlığa gastroenterit derler.  
Midenin bulanıp ağrımasına da neden olabilir.

Kabızlık: Tuvalete çıkmakta sıkıntı 
yaşıyorsan kabız olmuşsun demektir. 

ATEŞIN YOK ELIFÇIĞIM. 
HERHANGI BIR 

HASTALIĞIN VARMIŞ 
GIBI GÖRÜNMÜYOR.

YEDIĞI BIR ŞEYIN 
DOKUNMUŞ 
OLDUĞUNU 
SANIYORUM.

ÖĞLE  
YEMEĞINDE DE  
PEK BIR ŞEY  

YIYEMEDI AMA.

BEN ANLADIM  
GALIBA! ÖĞLE  

YEMEĞINDEN ÖNCE,  
AĞZININ KENARINDA 

ÇIKOLATA IZI  
GÖRMÜŞTÜM. YOKSA 
YEMEKTEN ÖNCE ABUR  

CUBUR MU YEDIN?

BUNU  
ANLAMALIYDIM.  

NASIL DA  
GÖRMEDIM.

ANNEM IÇERIDEYDI.  
BEN DE GIZLI GIZLI 
ÇIKOLATA YEDIM.

O ZAMAN  
NEDEN KARNIM 

AĞRIYOR?

Evet,  
normalde  

Elif tabağında  
hiç yemek 
bırakmaz

Heh heh heh! 

ŞIMDI ANLAŞILDI. 
UFAK BIR YARAMAZLIK 

YAPMIŞSIN. KISA 
SÜREDE NORMALE 

DÖNECEKSIN, 
ENDIŞELENME.

YEMEKTEN ÖNCE  
ABUR CUBUR YEME  

DIYE KAÇ KERE SÖYLEDIK. 
AMA ÇIKOLATAYA 
DAYANAMIYOR.

EVET, ÇOCUKLAR.  
SAĞLIKLI OLMAK IÇIN  

BESLENMEMIZE HER ZAMAN ÖZEN 
GÖSTERMELIYIZ. GÜNLÜK BESLENME 

DÜZENIMIZDE NELERE  
DIKKAT ETMEMIZ GEREKTIĞINI  

BILIYOR MUSUNUZ?

YEMEK  
SEÇMEMELIYIZ.  

SEBZE-MEYVE, ET-SÜT-
YUMURTA VE TAHILLI 

GIDALARIN HEPSINDEN 
YEMELIYIZ.

DOĞRU,  
HEM SAĞLIKLI HEM DE 
DENGELI BESLENMELI; 
GÜNDE 8-10 BARDAK 

DA SU TÜKETMEYI IHMAL 
ETMEMELIYIZ. ABUR 

CUBUR, ŞEKERLEME, GAZLI 
IÇECEKLER VE GEREĞINDEN  

FAZLA YIYECEK 
TÜKETMEMELIYIZ.

MIKROP ALMAYALIM  
DIYE YEMEKLERDEN ÖNCE  
VE TUVALETTEN SONRA 
ELLERIMIZI GÜZELCE  

YIKAMAMIZ DA  
ÇOK ÖNEMLI!

EVET, ÖZELLIKLE 
ÇIKOLATA YEDIKTEN 

SONRA YAKALANMAMAK 
IÇIN AĞZIMIZI GÜZELCE 

YIKAMALIYIZ ELIF,  
DEĞIL MI!  
HA HA HA! 

Sağlıksız 

beslenmeye 

HAYIR!
Gerektiği kadar ye.

Sebze ve meyve gibi lif bakımından 
zengin yiyecekler ye.

Bol bol sıvı tüket, özellikle de su.

Yatmadan önce yemek yeme.

Eğer karnın ağrıyorsa, mutlaka büyüklerine söyle.

Yemeklerden önce ellerini yıka.

SON

Acılı, şekerli, baharatlı, yağlı,  alerjimizin olduğu veya bozulduğunu fark etmediğimiz yiyecekler karnımızı ağrıtabilir!

HA!
HA!

HA!

HA! HA! HA!
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İz Bırakanlar

Matematik, astronomi, geometri alanlarında kapsamlı  
araştırmaları olan, “Büyük Üstat”, “Avicenna”  
(Avisenna) gibi isimlerle tanınan ve  
doktorların doktoru diye anılan  
İbn-i Sina, dünyanın her yerinde saygı  
gören bir bilim alimidir.

 
Sen de 

sağlığına dikkat 
eder ve çok çalışırsan, 

günün birinde tıp alanında 
bilimsel araştırmalar 
yapan yeni İbn-i Sina 

olabilirsin!

İbn-i Sina
İbn-i Sina tıp araştırmaları sırasında, mikroskobun henüz 
bilinmediği bir devirde, bazı hastalıkların bulaşmasında gözle 
görülmeyen birtakım canlıların etkili olduğunu fark etmiştir. 

Zamanının çoğunu 
okumakla geçirdiği 

ve mum ışığında 
sabahlara kadar 

ders çalıştığı 
söylenir. 10 

yaşındayken 
Kur’an-ı Kerim’i 

ezberledi. 14 
yaşına geldiğinde, 

öğretmenlerini bilgi 
yönünden geçmeye 

başladı. 

Felsefeyle de 
ilgilenen büyük 
alim, 200’ün 

üzerinde kitap 
yazdı. Bu 

kitaplardan “Tıbbın 
Kanunu” (El-Kanun 
Fi’t-Tıb) yedi asır 
boyunca temel 
kaynak olarak 

kullanıldı. Kitabın 
adı ay yüzeyindeki 
bir kratere verildi. 

Felsefe ve fen 
konularını içeren 
“İyileşme Kitabı” 

(Kitabü’ş-Şifa) 
da bulunan  İbn-i 
Sina’nın pek çok 
şiiri de bulunuyor.

16 yaşındayken 
ilgisini tıp bilimine 
yöneltti. Tıpla ilgili 

bilgileri öğrenmekle 
kalmadı, yeni 
tedaviler de 
geliştirdi. 19 

yaşında doktor 
unvanını almıştı  

ve ücretsiz olarak  
hastaları tedavi  

ediyordu.

Çeşitli 
kentlerde,  

anısına  
kurulan 
hastane,  
fakülte ve  

üniversiteler  
bulunuyor. 

Paris 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde  
İbn-i Sina’nın  

büyük bir  
portresi yer 

alıyor.

İbn-i Sina tarihte, orta çağ modern 
biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi 
olarak tanınıyor. Özbekistan’ın Buhara 
kentinde 980 yılında dünyaya geldi. 
1037 yılında öldü.
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Öykü

Yiyecekler Diyarında

Yiyecekler Diyarında

Saat 21.30. Gürbüz ve kardeşi Elif, 
ellerini ve yüzlerini yıkayıp dişlerini 

fırçaladılar. Sonra da iyi geceler 
dilemek için salona geldiler.

Gürbüz rüyasında, kendini Mızmız’la 
Yiyecekler Diyarında buldu. Oradaki bir 

tabelada “Bütün çocuklar üç ana öğün ve 
iki ara öğün beslenmelidir,” yazıyordu.

Gürbüz bir bardak süt içti, bir 
parça peynir ve haşlanmış 

yumurta yedi. Mızmız ise sağlıklı 
besinler yerine gazlı içecekler içip 

abur cuburları midesine indirdi.

Gürbüz, arkadaşının yanlış 
yaptığını biliyor ve yolda önlerine 
çıkan sebze-meyve gibi sağlıklı 
yiyeceklerden yiyordu. Mızmız 

ise şekerlemeler ve açıkta 
satılan sağlıksız besinlere ilgi 

gösteriyordu.

Gürbüz, Mızmız’a sağlıklı beslenmek 
yerine fazla miktarda abur cubur 
tükettiği, su yerine gazlı içecekler 
içtiği için hastalandığını açıkladı.  

İkisi birlikte doktorun  
yolunu tuttu.

Gürbüz su içmeyi de ihmal etmedi. 
Ama Mızmız bir bardak bile su içmedi. 

Yolculuk biterken, Gürbüz bütün sağlıklı 
besinlere el salladı. Mızmız’ın karnında 

ise bir ağrı başladı.

Elif okulda öğrendiği tekerlemeyi 
söylüyordu, “Erken yatalım, 

uykumuzu alalım, sabahleyin sağlıklı 
ve dinç kalkalım!” 

Gürbüz rüyasını Mızmız’a anlattı. 
Birlikte sağlıklı bir kahvaltı yaptılar. 

Sonra da beden kitle  
indekslerini hesapladılar.  

Gürbüz normal,  
Mızmız ise kilolu çıktı. 

RÜYAM HAKKINDA  
NE DÜŞÜNÜYORSUN?  

BAK, MIZMIZ KILOLU ÇIKTI. 
PEKI YA SEN DOĞRU,  
DENGELI VE YETERLI 

BESLENIYOR MUSUN?

HAYDI, 
MIZMIZLANMAYI 

BIRAK DA  
DOKTORA  
GIDELIM.

KARNIM 
AĞRIYOR. 
NE OLDU 
BANA?

BEN 
YALNIZCA 
SEVDIĞIM 

YIYECEKLERI 
YERIM.

MIZMIZ DEVAMLI 
ABUR CUBUR 

YERSEN, SAĞLIKSIZ 
VE OBEZ BIRI HALINE 

GELIRSIN.

GAZLI  
IÇECEKLER  

IÇTIKTEN SONRA 
GAZLI BIR SÜPER 

KAHRAMAN 
OLDUM!

NE HARIKA 
BIR YER 
BURASI 
BÖYLE!

MERHABA. BEN VE 
ARKADAŞLARIMDAN 

HER GÜN TÜKETMENIZ 
GEREKTIĞINI BILIYOR 

MUSUNUZ?

KAHVALTI 
YAPALIM MI? 

UMARIM 
BUNDAN 

SONRA DOĞRU, 
DENGELI 

VE YETERLI 
BESLENIRSIN. 
SEN BENIM 

EN IYI 
ARKADAŞIMSIN.

SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI BÜYÜ



Sağlıkla ilgili sözcükleri 
uygun yerlere yazıp çengel 

bulmacayı tamamla! PROTEİN

İÇECEK

İÇECEK

YUMURTA

DİYETİSYEN

YOĞURT

MEYVE

BESLENME

SEBZE

BALIK

SAĞLIK

ViTAMiN

KALSİYUM

1
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Çözüm: 
Soldan sağa
3. Yoğurt
5. Kalsiyum 
7. Sağlık
8. Beslenme
10. Protein
12. Sebze

Yukarıdan aşağıya
1. Diyetisyen
2. Balık
4. Vitamin
6. Yumurta
9. İçecek
11. Meyve
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Çengel bulmaca



Vücut içerisinde oluşan sesleri dinlemek için 
kullanılan cihaza steteskop denir.

Doktora gittiğimizde doktorlar genelde bu 
aletle sırtımızı ve göğsümüzü dinler.  

Steteskopla kalbin atışı ve nabız başta olmak 
üzere; akciğerlerde, bağırsaklarda ve 

midede oluşan sesler dinlenir.  

Rene Theophile Hyancinthe Laennec, 1816 yılında, 
kağıdı rulo yaparak bir ucunu hastanın 

kalbine diğer ucunu kulağına dayayıp kalp 
sesini dinlemiş. Kısa süre sonra rulo kağıdın 
yerini bir tüp almış ve bu da stetoskobun 

başlangıcı olmuş.

Kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren 
durumlarda, sağlık görevlileri tıbbi yardım 

sağlayıncaya kadar, eldeki mevcut imkânlarla 
yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir.

İlk yardımda amaç, hayatın kurtarılması veya 
durumun daha kötüye gitmesini önlemektir. 

Bilinçsiz yapılan ilk yardımlar daha tehlikeli 
sonuçlara yol açabilir. 

Kalbin kasılmasıyla damarlara pompalanan 
kanın damar duvarına yaptığı vuruşa  

nabız denir. 

Nabzı; boyunda, el ve ayak bileklerinde 
kolaylıkla hissedebiliriz. 

Koşma, heyecanlanma, hastalanma, yaralanma 
durumlarında ve soğuk havada nabız artar. 

Bir süre sonra normale döner.

Bir dakikadaki nabız sayısı; bebeklerde  
100-120, çocuklarda 80-100 ve yetişkinlerde  

70-80 civarındadır. 

Nabız, kalbin düzenli çalışıp çalışmadığı, yani 
kalbin ritmi hakkında da bilgi verir.

Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ 
birikmesine obezite denir.

Boyumuzun uzunluğuna göre vücut ağırlığının 
olması gerekenden daha fazla olmasıdır. 

Buna şişmanlık da diyebiliriz.

Obezite günümüzde en önemli sağlık sorunları 
arasındadır.

Doğru beslenerek ve düzenli hareket ederek 
obeziteden uzak durabiliriz.

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak 
için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik 

önlemlerinin tümüne hijyen denir.

Günlük yaşantımızda çevremiz ile her türlü 
bağlantımızı sağlayan, sürekli kirlenen ve bu 

nedenle de bol miktarda bakteri barındırabilen 
ellerimizin temizliğine ayrıca önem vermeliyiz.

Genel vücut temizliği için haftada en az 2 kez 
banyo yapmalıyız.

Tırnaklarımızı düzenli olarak kesmeli; banyo 
yaparken, tırnak fırçasıyla fırçalayarak 

temizlemeliyiz.

Saçlarımızı her sabah ve akşam, kendimize ait 
tarakla mutlaka taramalıyız.

Herhangi bir organın durumunu tespit etmek 
için çekilen filme röntgen denir.

Bu filmler, gözle görülemeyen  
elektromanyetik ışınlardan olan röntgen 

ışınları kullanılarak çekilir.

Röntgen ışınları tıpta, özellikle  radyoskopi  ve  
radyografi yapmak için kullanılır. Bu yoldan 

iç organlara ve kemik gibi sert dokulara 
bakılabildiği gibi, bu organların resimleri de 

çekilebilir.

Röntgen aygıtlarının kullanılması uzmanlık ve 
dikkat ister. Çünkü bu ışınlar canlı dokular  

için çok tehlikelidir, ancak kısa bir süre 
vücuda verilebilir.
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