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Bakan Amca’dan...

“Sağlık Temizlikle Başlar”
“Sağlıklı Dişlerle Hayata Gülümseyelim”
Merhaba Çocuklar,
Geleceğimizin umudu, sevgi çiçekleri... Dünya, gülen yüzünüzle ve sağlık dolu sesinizle güzel.
Sağlıklı bir şekilde büyümeniz için her zaman yanınızdayız. Çünkü sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceği
sonuna kadar hak ediyorsunuz.
Güzel ülkemizin geleceği için sizler sağlıklı olmalısınız. Sağlığınızı koruyabilmek için bilgili ve bilinçli yetişen
bireyler olmalısınız. Hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizin sağlığını en iyi siz koruyabilirsiniz.
Sevgili Çocuklar;
Sizler için hazırladığımız, okurken hem eğleneceğiniz hem de birbirinden faydalı bilgiler alabileceğiniz
“Sağlıklı Çocuk” dergimizin bu sayısındaki sloganı; “Sağlık Temizlikle Başlar”.
Ağız ve diş sağlığı hepimizin bildiği gibi çok önemlidir. Sağlam bir kalenin sağlam bir kapısı olmalıdır.
Vücudumuzun kapısı da ağzımızdır.
Tertemiz bir ağız ve pırıl pırıl dişler için yapmamız gerekeni biliyorsunuz.
Günde en az iki kez iki dakika; sabah kahvaltının ardından ve akşam yatmadan önce dişlerimizi
fırçalayalım.
Ağzımızda ve dişlerimizde yiyecek artıkları bırakmayalım.
Sağlıklı dişler ve sağlıklı nefesle hayata gülümseyelim.
Sizlerin sağlıklı yaşam kurallarına uyacağınıza güveniyor ve inanıyorum.
Hadi bakalım, Sağlıklı Çocuk dergisinde faydalı sağlık bilgileri, testler, bulmacalar, birbirinden güzel
hikâyeler sizleri bekliyor...
Sizleri çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.
Sağlıkla kalın, gülen yüzünüz hiç solmasın.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
T.C. Sağlık Bakanı
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Merhaba arkadaşlar,
sağlıkla ilgili eğitici
ve eğlenceli bilgilerle
sizlerleyiz. Unutmadan,
sizi kardeşim Elif ve en
iyi arkadaşım Mızmız
ile tanıştırayım.
Keyifli okumalar...
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Bulmaca

Hangisi Nerede?
Yaşama Yol Ver
Sağlık
Okuryazarlığı
Kartları

“QR Kodu akıllı telefon veya
tabletinize okutarak Sağlık
Bakanlığının hazırladığı ‘Gürbüz ve Elif
- Ağız ve Diş Sağlığı’ adlı
çizgi filmi izleyebilirsiniz.”

Elif
Gürbüz

Mızmız
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Babam

Annem

Ninem
Annem, bize yapboz yaparken
atıştırmamız için bir şeyler getirdi.
Dişi ağrıyan Elif’e dişlerine zararlı
olan yiyecekleri bulması ve
yememesi için yardım eder misin?
Yandaki yiyecekleri inceleyelim!
Hangilerini çok fazla tüketmenin
dişlerimize zararlı olduğunu
bulalım ve işaretleyelim!
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Merhaba dostum, ben
Gürbüz. Bugün dışarıda
yağmur var. Annem, babam,
ninem ve dedem de evde. Biz
de Elif ve Mızmız ile birlikte
yapboz yapıyoruz.

Mızmız

PEYNİR

ÇİKOLATA

PORTAKAL

Kardeşim
Elif
ŞEKER

Yanıt: Çikolata ve şeker.

Dedem

Bulmaca
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Öğrenelim
Eğlenelim
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Diş Hekimi

Sevgili Arkadaşım, Diş Hekimi Aykut Gönder ağabeyimiz
“ağız ve diş sağlığı” konusunda bizlere çok faydalı
bilgiler verdi. Dt. Aykut Ağabey, bizlere hayata sağlıkla
gülümsememiz için günde en az 2 kez 2 dakika
dişlerimizi fırçalamamızı önerdi.

“SAĞLIKLA GÜLÜMSEMEK
İÇİN GÜNDE EN AZ
2 KEZ 2 DAKİKA”
İlk kez diş hekimi ile ne zaman tanıştınız?
6 yaşımda süt dişim sallanmaya
başlayınca ilk kez ailemle bir diş
hekimine gittim. Ailem birtakım
alışkanlıkların çocukluk yaşlarında
geliştiğini söyledi. Düzenli olarak
artık diş hekimine gitmem gerektiğini
belirttiler.

Diş hekimi olmaya nasıl karar verdiniz?
Çocuk yaşta düzenli olarak gittiğim
diş hekimi sayesinde diş hekimi
olmaya karar vermiştim. Çocuklara
karşı yaklaşımı, verdiği güven ve
tedavilerimi canımı acıtmadan yapması
beni çok etkilerdi. Bende çocukların
sağlıklı dişlere sahip olması ve sağlıklı
büyümesi için diş hekimi olmaya karar
verdim.

Diş Hekimi
Aykut
Gönder
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Bazen abur cubur ve kabuklu yiyecek tüketiyoruz.
Peki bunlar dişlerimize zarar veriyor mu?
Herkes abur cubur sever ama biz bunların
miktarını kısıtlamak zorundayız. Asitli içecekler,
şekerli, unlu gıdalar, abur cuburlar ağızdaki
mikroorganizmaların çok sevdiği besinlerdir.
Bu yiyecekler ağzımızda çürük yapan mikroplarla
birleşip diş yüzeyinde yeteri süre kalırsa; yani
dişlerimizi düzenli olarak fırçalamazsak diş
yüzeyinde çürük başlar. Bu yüzden bunları
yedikten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.
Eğer hemen fırçalayamayacak isek ağızımızı
çalkalamalıyız. Aynı şekilde sert kabuklu
yiyecekleri dişlerle kırmaya çalışmak da diş
minesine zarar verir.

Aykut Ağabey,
dişlerimizi kaç kez ve
nasıl fırçalamalıyız?
Aslında yapmamız gereken
çok basit. Diş eti sağlığı
ve çürükleri önlemek için
günde en az 2 kez 2 dakika
dişlerimizi fırçalamalıyız.
Kahvaltıdan sonra ve
akşam yatmadan önce
dişlerimizi fırçalamayı
unutmamalıyız. Herkesin
yaşına uygun diş fırçası
tercih edilmeli. Diş
fırçalarken diş fırçası
kuru olmalı. Mercimek
tanesi kadar diş macunu
koymalıyız. Dişlerimizi
diş etinden dişe doğru
süpürme hareketi ve
dairesel hareketlerle diş
etine temas ederek çok
bastırmadan fırçalamalı.

Aykut Ağabey, ağız ve diş sağlığı
konusunda neler yapmalıyız?
Ağız ve diş temizliği iç içe girmiş kavramlar.
Her ikisinin de temizliğine çok dikkat etmeli. Her
yemekten sonra dişlerimizi fırçalamaya özen
göstermeliyiz. Çok az da olsa dil üstünü de
bastırmadan fırçalamalıyız. Böylece mikropların
çürük ve hastalık yapıcı etkilerini en aza indirebiliriz.
Şekerli içecekler ve toz karışımlardan uzak durmalı.
Zararlı gıdalar yerine elma, havuç, yer fıstığı gibi diş
temizliğine yardımcı ve tükürük akışını artıran gıdalar
tüketmeliyiz.

Diş hekimi olmak isteyen
arkadaşlarımıza neler önerirsiniz?
Diş hekimliği, çok özveri isteyen ve hastaların
mutluluğunu birebir yüzünden anlayabileceğiniz çok
özel bir meslektir. İnsanların ağrılarını dindirmek
çok mutluluk verici. İçinizde diş hekimliğine karşı
duygusal bir yakınlık var ise kesinlikle bu mesleği
yapmayı düşünmelisiniz. Güzellikler hep sizinle
olsun sevgili çocuklar.

Öğrenelim
Eğlenelim
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Zor Görev
Mızmızların evi boyandığı
için eşyalarını bir araya
topladılar. Mızmız’ın
oyuncakları ile annesinin
mutfak eşyaları birbirine
karışmış. Mızmız’a
ve annesine eşyaları
toplamakta yardımcı
olur musun ? Mızmız’ın
oyuncaklarını daire içine
alır mısın ?

Cevap: Mızmız’ın oyuncakları; Ayı, Top, Yelkenli, Dinazor, Kuş, Mavi Araba, Kırmızı
Araba, Yoyo, Misketler, Harf Kübü

Öğrenelim
Eğlenelim

11

Önüm, Arkam, Sağım Trafik!
Gürbüz, bugün okulda trafik kurallarını öğrendi ve aile büyüklerine
test yapmaya karar verdi. Sen de evdeki büyüklerine aşağıdaki
soruları sorup, onların bilgilerini ölçebilirsin.

Soru 1: Nerelerden yürümeliyiz?
A) Cadde ve sokaklarda yürürken daima
yaya kaldırımlarından yürünmeli.
B) Yaya kaldırımlarından yürürken daima
sağ taraftan yürünmeli.
C) Yaya kaldırımı yoksa yolun sol
kenarından yürünmeli.
D) Hepsi
Soru 2: Karşıdan karşıya nasıl geçilir?
A) Önce sola, sonra sağa, tekrar sola
bakılarak yol kontrol edilir, yol müsaitse
koşmadan hızlı adımlarla yürünür.
B) Yolun ortasına kadar gelip durmalı
sonra koşmalı.
C) Önce sağa, sonra tekrar sağa
bakarak karşıya geçilmeli.
D) Yanımızdakilerle sohbet ederek
karşıya geçilmeli.

İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki
hal ve hareketlerine trafik, araçlarda bulunmayan ve
yürüyerek giden insanlara da yaya denir.

Soru 3: Karşıdan Karşıya Nerelerden geçilir?
A) Alt geçitlerden,
B) Üst geçitlerden,
C)Yaya geçitlerinden
D) Okul geçitlerinden,
E) Trafik Polisinin bulunduğu yerlerden,
F) Trafik ışıklarının bulunduğu yerlerden,
G)Eğer bunların hiçbiri yoksa en yakınınızdaki
köşebaşına kadar yürüyüp oradan geçmelisiniz.
Böylece her yönden gelen araçları
görebilirsiniz.
H) Hepsi

Dikkat !

Araç kullanırken cep
telefonu ile konuşulmamalı

Emniyet kemeri takılı olmalı
Karşıdan karşıya geçişlerde ilk geçiş
hakkı araçlara verilmeli
Yeşil ve Kırmızı trafik ışıkları trafiğin yoğunluk
durumuna göre yanar
11 yaşın altındaki çocuklar yollarda
bisiklet kullanamaz
11 yaşın altındaki çocuklar
arabada ön koltukta
oturamaz

CEVAPLAR: 1) D, 2) A, 3) H
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Elif Diş Hekimi ile Tanışıyor

Mızmız’la Elif yeni uyanmıştır.
NEYİN VAR
ELİF?
GÜNAYDIN
ELİF!

DİŞİM AĞRIYOR.

GÜNAYDIN
AĞABEY!

İki kardeş
salonda
kahvaltı
masasına
oturdu.

Anneleri odadan
çıkınca...

GÜNAYDIN ÇOCUKLAR.
YUMURTALAR HAŞLANIYOR,
ŞİMDİ GETİRECEĞİM.

BU REÇELE
BAYILIYORUM

GÜNAYDIN
ANNECİĞİM!

HEM DİŞİN AĞRIYOR
HEM DE HALA REÇEL
YİYORSUN.

GÜNAYDIIIN!

Elif’in ağzı reçele
bulanmıştır.
ANNEM BU REÇEL
EV YAPIMI DEDİ.
ZARARI OLMAZ DİYE
DÜŞÜNDÜM.

Gürbüz,
kahvaltısını
etmeye
devam eder.

HER ŞEYİN FAZLASI
ZARARLI. ÜSTELİK AĞRIYAN
DİŞİN İÇİN DOKTORA
GİTMELİSİN.

Annesini gören Gürbüz tam konuşacakken Elif onu susturdu.
EVET
GÜRBÜZ’CÜĞÜM!
ANNE...

YOK BİR ŞEY.
ÇOK ACIKTIM
DİYECEKTİM.

Dişlerini fırçaladıktan
sonra okul
kıyafetlerini giyen
Gürbüz Elif’i uyardı.
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ELİF, ANNEME
SÖYLEMELİSİN. SENİ
DOKTORA GÖTÜRÜR VE
ACIN DA GEÇER.

Gürbüz, evden çıktı ve
Mızmız’la buluştu. İkili okula
doğru yürürken Gürbüz ona
olanları anlattı.

DOKTORDAN
O KADAR
KORKUYORUM Kİ BU
ACIYI ÇEKERİM.

ÇOCUKLAR BUGÜN
DİŞ VE DİŞ BAKIMINI
ANLATACAĞIM.

Gürbüz ve Mızmız
sınıfa girdi.

Öğretmen ders boyunca bir dişin yapısını ve diş
çürüğünün nedenlerini anlattı.
Ön Kesici Dişler

Yan Kesici Diş
Köpek Dişi

Birinci Küçük Azı

Birinci Büyük Azı

İkinci Küçük Azı

(6 Yaş Dişi)

İkinci
Büyük Azı
Üçüncü
Büyük Azı

BELKİ ELİF’İN DİŞ
AĞRISININ NEDENİNİ
ÇÖZEBİLİRİM.

(20 Yaş Dişi)

1

16

32

17

Tahtadaki resmi
incele ve hangi
dişlerin sende
olduğunu resim
üzerinde işaretle.

ÜST
ALT

İkinci Küçük Azı
Birinci Küçük Azı
Yan Kesici Diş

6-8 Yaş

Çürümüş dişin acı verebileceğini ve vakit
kaybetmeden diş hekimine gidilmesi gerektiğini
öğrenen Gürbüz, Mızmız’la birlikte eve geldi.
ELİF KUSURA
BAKMA AMA
ANNEME
SÖYLEMELİYİZ.

BENCE DE ELİF.

TAMAM.

Annesi Elif’e korkulacak bir şey olmadığını
söyledi ve hemen diş hekiminden
randevu aldı.

ANNE,
ELİF’İN
DİŞİ ÇOK
AĞRIYOR.

7-9 Yaş

Köpek Dişi
Ön Kesici Dişler
9-12 Yaş

11-13 Yaş

17-21 Yaş

ELİF
NEDEN BANA
SÖYLEMEDİN?

ÇÜNKÜ ÇOK
KORKUYORUM
ANNECİĞİM.
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ELİF
SIRA SENDE.
GE-GE-GELİ-YOR-UM

Annesiyle birlikte
diş hekimin yanına
giren Elif, diş
hekiminin güler
yüzlü halini
görünce biraz
rahatladı.

DOKTOR BEY, CANIM
ÇOK YANACAK MI?

HAYIR, KORKMANA
HİÇ GEREK YOK.

Diş hekimi Elif’i muayene etti ve dişinin
çürümüş olduğunu söyledi.

Doktor, Elif’in dişinin tedavi edilmesi
gerektiğini ve bu işi acısız halledeceğini anlattı.

ELİF’ÇİĞİM,
SANIRIM DİŞLERİNİ
BİRAZ İHMAL ETTİN.
DİŞİN ÇÜRÜMÜŞ.

ŞİMDİ ARKANA YASLAN VE
BANA GÜVEN.

ŞİMDİ NE
OLACAK?

Diş hekimi önce Elif’in dişini
çürük kısmını temizledi ve
dişi tedavi etti.

Elif meraklı bir şekilde...
BİTTİ BİLE.
NE ZAMAN
BİTECEK?

Gürbüz ve Mızmız da
bu sırada kapıda
kafalarını sokmuş
merakla neler olduğunu
anlamaya çalışıyorlardı.

ÇOCUKLAR SİZDE
GELEBİLİRSİNİZ.

15
AFERİN SANA.
O ZAMAN SİZE UFAK
HEDİYELERİM VAR.

Diş hekimi dolaptan ufak diş macunu
ve diş fırçası olan paketleri çıkardı.
Bunlar sİze benden
hedİye. Dİşlerİnİze çok
İyİ bakmalısınız.

BİZİM HİÇ
ÇÜRÜĞÜMÜZ YOK.

ÇOK
TEŞEKKÜR
EDERİZ.

Elİf, süt dİşlerİn bİrkaç
güne kendİlİğİnden
düşecektİr. Güzel gülümsemen
kaybolmasın.
Artık
korkmuyorum.
Dİşlerİme de çok
İyİ bakacağıma
söz verİyorum.

Birkaç gün
sonra...
annecİğİm doktor
amcanın dedİğİ
gİbİ süt dİşlerİm
sallanmaya başladı.
Hİçte acımıyor.
Aferİn benİm
gÜzel kızıma.
Bu büyüdün
demektİr.

Mızmız ile Gürbüz, Elif’in dişlerini
merak ederler.

BİZ GELDİK!

Sallanan ön iki süt dişi artık olmayan
Elif, çok neşeli. Çünkü doktor ona artık
büyüdüğünü ve bu süt dişleri yerine daha
güzel dişlerinin çıkacağını söyledi.

16

Bulmaca

17

Dişlerimizi ne zaman
fırçalamalıyız?
Dişlerimizi günde en az 2 defa ve
ikişer dakika fırçalamalıyız.

Öğrenelim
Eğlenelim
Dişlerimizi
fırçalamazsak
ne olur?
Dişlerimiz
çürümeye ve
ağrımaya başlar.
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Dişlerimize İyi Bakalım!
Yemek aralarında atıştırdığımız şeker ile
çikolatalar, kekler, kurabiyeler, dişlerimizin üzerine
yapışır. Dişlerimizin üzerine yapışan bu şekerli besinler
dişlerimizin çürümesine neden olur. Şekerli, unlu,
yapışkan veya asitli yiyecek ve içecekler
dişlerimize zarar verir.

Ne yapmalıyız?
Bunlardan çok sık yememeliyiz.
Bunları yedikten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.
Yanımızda fırçamız yoksa ağzımızı bol su ile çalkalamalıyız.

1

Çocuklar 2 yaşından itibaren
ebeveyn kontrolünde dişlerini fırçalamaya
başlamalı.

5

3

Diş fırçası, yaşımıza
uygun ve orta
sertlikte olmalı.

3-4 ay arasında diş
fırçası değiştirilmeli.

6

7

2
4

Dişlerini ilk zamanlarda
anne-babanın kontrolünde
fırçalamalısın.
Eskimiş olan ya da sert
kıllara sahip diş fırçası, diş
minesine ve diş etlerine
zarar verir.

Diş fırçalama işlemi, günde
en az iki kez iki dakika yapılmalı.

6 ayda bir düzenli olarak
diş hekimine gidilmeli.
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Sağlıklı büyümek ve sağlıklı dişler için dengeli beslenmeliyiz.
Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.
Artık düzenli olarak
diş hekimine kontrole
gidiyorum. Bana dişlerime
nasıl bakmam gerektiği
hakkında bilgi veriyor.

Elif’in dişleriyle ilgili birçok sorusu vardı.
Diş hekimine gitmişken hepsini sordu ve
cevaplarını öğrendi.

Diş bakımı için neler gerekli?
Diş fırçası, diş macunu ve diş ipi kullanılabilir

Dişlerimi günde kaç kere fırçalamalıyım?
Günde en az 2 defa, ikişer dakika dişlerini fırçalamalısın.

Dişlerimizi fırçalamazsak ne olur?
Dişlerin çürür ve acı verir.
Diş bakımına özen gösteriyor musun?
Bir hafta boyunca dişlerini fırçaladıktan hemen sonra aşağıdaki programa bir
işaret koy. Bir hafta sonra sonuçları gör!
PAZARTESİ

SABAH
ÖĞLE
AKŞAM
NOT

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

ŞARKI
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DİŞLERİM
HEP PARILDAR

Gürbüz sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylerken kardeşi Elif de ona
eşlik ediyor. Sen de bu şarkıyı istediğin gibi söyleyebilirsin!

Dişlerim hep parıldar
Ağzım mis gibi kokar
Bir diş macunu bir de fırça
Yemekten sonra dişlerini fırçala

Gülerken hiç çekinmem
Bembeyazdır dişlerim
Fırçalamaya üşenmem
Herkese öneririm
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Bulmaca

Diş Hekimine Gidiyorum,
Dişlerimi Koruyorum!

Çözüm

Diş hekimi, sana
dişlerine nasıl
bakman gerektiğini
anlatır.
Diş çürüklerinden
korumak için
dişlerine florür
uygular. Diş ve diş
etlerini tedavi eder.

Mızmız, diş sağlığı için düzenli olarak 6 ayda bir
diş hekimine gidiyor. Mızmız dişlerini kontrol
ettirirken sen de iki resim arasındaki
5 farkı bulabilir misin?
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İz Bırakanla

Safiye Hüseyin Elbi
Sevgili Arkadaşlar,
ülkemizde hemşirelik mesleğinin nasıl ortaya çıktığını
biliyor musunuz? Mızmız ve Elif’le birlikte detaylı bir
araştırma yaptık. Sizlere hem hemşirelik
mesleğinin ortaya çıkışını hem de
ilk Türk hemşiremiz Safiye Hüseyin Elbi’yi anlatmak
istiyoruz. Bu yazıyı okuduktan sonra bu ismin
aklınızda kalacağına eminiz.
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Trablusgarp Savaşı’nda yaralanan askerlere
yardımcı olunması amacıyla 1911 yılında Türkiye’nin ilk
hemşirelik kursu açıldı. Bu kursun ilk mezunlarından biri
de Safiye Hüseyin Elbi’dir. İngiltere’de deniz ateşeliği
görevinde bulunan Ahmet Paşa’nın kızı Safiye Hüseyin
Elbi, Avrupa’da iyi bir eğitim gördü ve üç dil biliyordu.
İlk Türk hemşiremiz Safiye Hüseyin Elbi, tarihte yaptığı
hizmetler ve gösterdiği üstün çabalarıyla anılır.
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İz Bırakanla

Safiye Hüseyin Elbi; Balkan ve Çanakkale Savaşlarında
gönüllü olarak gözünü kırpmadan cephede yaralılara
yardım etti. Savaşlar bittikten sonra da hemşirelik
mesleği için çok çaba sarf etti. Hemşirelik okullarının
kurulmasında öncülük yaptı ve birçok hemşire yetiştirdi.
Uluslararası alanda katıldığı toplantılarda Osmanlı
Devleti’ni en iyi şekilde temsil etti. Yabancı ülkelerde
sayısız konferans verdi ve birçok devlet tarafından onur
nişanıyla ödüllendirildi.
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Balkan ve Çanakkale Savaşlarında birçok askerimizin
yarasını saran Safiye Hüseyin Hemşire,savaşta yaralanan
gayrimüslim askerlerin de yarasını sardı.
Görevi sırasında yaralıları dost düşman diye
ayırmayan Safiye Hüseyin Elbi bir anısını şöyle
anlatıyor: “Bir gün yaralı bir İngiliz bulduk,
gemiye getirdik. Delikanlı başından aldığı bir
yara sonucu görme yetisini kaybetmişti.
Ağzına damla damla su akıttık. Ağır
yaralıların susuz kalmamasına çok
dikkat ederdik. Yaralı çok üzgündü ve
nişanlısının ismini söylüyordu. Onun
düşman askeri olduğunu bir an için
aklıma getirmeyerek onu kendi ana
diliyle teselli ettim. ‘Bütün bu korkulu
günler geçecek. İyi olup memleketine
gideceksin, nişanlına kavuşacaksın.’ Bu
İngilizce teselli onun öyle hoşuna gitti
ki bir müddet sonra içi rahatladı ve
hayata gözlerini yumdu.”

Safiye Hüseyin Hemşire, 1964 yılında 83 yaşında
çok sevdiği ve değer verdiği hemşirelerin kucağında hayata
gözlerini yumdu.

AKTİVİTE
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Hidayet Türkoğlu:
“Altın Öğün Olan Kahvaltıyı
Kesinlikle Atlamayın”
Başarılı basketbolcumuz,
NBA’de rüzgar estiren
ve basketbol severlerin
gönlüne taht kuran
Hidayet Türkoğlu ile
sağlık dolu bir röportaj
yaptık. Çocukluğundan
basketbola, ağız ve
diş sağlığından sağlıklı
beslenmeye kadar
birçok konu hakkında
konuştuk. Çok yararlı
bilgiler edindik.
Bize çocukluğunuzdan
bahseder misiniz?
Çocukluğum Bayrampaşa Yıldırım
Mahallesinde geçti. Hala ailem orada,
bu nedenle çocukluğumla bağlarım
kopmadı. Bizim çocukluğumuzda
sokaklar doğal oyun alanlarıydı.
Çok yaramaz bir çocuk değildim.
Sokakta arkadaşlarımla oyun
oynamayı çok seven bir çocuktum.
Hava kararıncaya kadar eve
girmek istemezdim.

Hidayet Ağabey çocukken diş
hekiminden korkar mıydınız?
Çok korkmazdım. O koltuk ve odayı
oyun alanıymış gibi hayal ederdim.
Bu çok işime yaradı.
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Hidayet Ağabey basketbolcu
olmaya nasıl karar verdiniz?
Ağabeyim basketbol takımındaydı. Bende
antrenmanlarını izlemeye giderdim. Antrenörlerin
“Sen niye oynamıyorsun?” sorusuyla basketbol
hayatım başlamış oldu. Hem okul hem de kulüp
takımında basketbol oynadım. İlk başta basketbol
benim profesyonel hayatım olur diye hiç
düşünmemiştim. Çocuktum ve basketbol sevdiğim
bir spordu. Antrenörlerimin desteklemesiyle
hayalim, iyi ve başarılı bir basketbolcu olma
yönünde gelişti. Çok şükür ülkemi elimden
geldiğince iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştım.
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Bizlere sağlıklı beslenme
konusunda ne tavsiye edersiniz?
Unutmayın sağlıklı beslenmenin altın
öğünü kahvaltıyla başlar. Gün boyu
harcayacağımız enerjinin ilk kaynağı olan
gücü kahvaltıdan alıyoruz. Sizlere önerim,
kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Her birimiz
farklı bir bünyeye sahibiz. Kendimizi tanır,
nelere ihtiyaç duyup duymadığımızı iyi bilirsek
sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getiririz.
Aslında vücudumuz bize neye ihtiyacımız
olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki, sadece
onu duymamız ve dinlemeyi bilmemiz gerekiyor.
Sağlık eşittir spor. Sağlık eşittir düzenli beslenme.
Sağlık eşittir kendinize gösterdiğiniz özen.

Beslenmenize dikkat ediyor musunuz?
Biliyorsunuz son 15 yıldır Amerika’da
yaşıyorduk. Türkiye’ye ilk geldiğim günlerde
eşim kızlarımızın okulu nedeniyle Amerika’da
kalmıştı. Bende bu süreçte annemlerle kaldım.
Biliyorsunuz ki anne yemekleri çok lezzetlidir.
Bir de yılların özlemi birleşince ilk zamanlar
kendimi tutamadım. Sporcuların disiplinli bir
beslenme alışkanlığı olması gerektiği için eski
düzenime tekrar döndüm. Gelişme çağındasınız
annelerinizin birbirinden lezzetli ve faydalı
yemeklerini mutlaka yiyin.
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Mini Öykü
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Gürbüz’ün Ağzı Mis Gibi Kokuyor

Saat 8.30. Gürbüz ve Mızmız okula
doğru yürürken sohbet ediyorlardı.
Gürbüz bir yandan elindeki meyve
suyunu içiyordu.

Yeni kahvaltı
etmesine
rağmen
meyve suyunu
içen Gürbüz,
dişinde hafif
bir ağrı
hissetti. Bunu
önemsemeden
yürümeye
devam etti.

GÜNAYDIN
ALİ.

Gürbüz ve Mızmız
arkadaşları Ali ile
karşılaştı. Gürbüz,
arkadaşına selam verir
vermez, Ali koşarak
yanlarından uzaklaştı.
Mızmız, Ali’nin kötü
kokan bir şey yüzünden
yanlarından ayrıldığını
fark etti.

Arkadaşı Elif’i gören Gürbüz, heyecanla dün
oynadıkları oyunu anlatmaya başladı ama
Elif hiç de eğleniyor gibi görünmüyordu.
Arkadaşlarının durumunu gören Mızmız,
durumu çözdü ve Gürbüz’ü de alarak
yanlarından ayrıldı.

GÜNAYDIN! KUSURA BAKMAYIN AMA
BURASI ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY KOKUYOR,
BEN GİDİYORUM.
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Gürbüzcüğüm
sen dİşlerİnİ
fırçalamadın mI
bugün?

Gürbüz,
dİşlerİnİ
fırçalasaydı
ağzı
kokmazdı.

Dİşlerİnİn çürümemesİ İçİn
çok fazla şekerlİ yİyecekler
tüketmemelİsİn. Ağzının
kokmaması İçİn de dİşlerİnİ
düzenlİ fırçalamalısın.

Bİrkaç
gündür hep
unutuyorum.

Mızmız, Gürbüz’e dişinin koktuğunu
ve bu yüzden herkesin kaçtığını
anlattı. Çok utanan Gürbüz,
eve gider gitmez dişlerini
fırçalayacağını söyledi.

Azımız karar,
çoğumuz
zarar.

Birkaç gündür dişlerini fırçalamayan
Gürbüz, dişlerinin çürümesinden de
çok korktu.

AĞABEY, SAKIN BİR
DAHA DİŞLERİNİ
FIRÇALAMAYI UNUTMA.

Gürbüz eve gelir gelmez banyoya
koştu. Elif, Gürbüz’ün heyecanla
dişlerini fırçalamasını seyretti.

Dişlerini düzenli olarak fırçalayan
Gürbüz’ün ağzı mis gibi kokmaya
başladı. Artık korkmadan ve
çekinmeden arkadaşlarıyla sohbet
etmeye başladı.

Benİm yaşadıklarımı
yaşamanı İstemem.
Dİşlerİnİn çürümemesİ ve
ağzının kokmaması İçİn,
dİşlerİnİ düzenlİ fırçala!
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Yaşama Yol Ver
Gürbüz, sizleri acil
durumlar dışında 112 acil
hatlarının aranmaması
ve trafikte sirenleri
çalan bir ambulans
gördüğünüzde ona yol
vermeniz konusuna önem
vermeye davet ediyor.
Gelin birlikte Yaşama Yol
Verelim !

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

PEDODONTİ
(ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ)
Bebeklikten genç erişkinliğe uzanan süreçte,
çocukların süt ve daimi dişlerini sağlıklı
olarak korumayı amaçlayan, ağız-diş sağlığı
ile ilgili problemleri inceleyen ve ortaya
çıkan problemleri tedavi eden bir uzmanlık
alanıdır.
Çocuğun maksimum ağız hijyenini
sağlamasına özen gösterilir.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

DİŞ MİNESİ
Vücudun en sert bölgesi olan ve dişi
meydana getiren 4 bölümden birine diş
minesi denir.
Dişte, diş minesi dışında dentin, sement ve
pulpa denilen üç farklı bölüm de bulunuyor.
Dişin en dış tabakasını oluşturan bu yapı dişi
dış etkenlere karşı oldukça etkili bir şekilde
korur.

Pedodontide hekim ve ebeveynler
birbirleriyle iş birliği halinde olmalıdır.

Diş minesi, hafif sarı renkte olabileceği gibi
beyazın farklı tonlarında da olabilir. Bu renk
herkeste farklı olabilir.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

MİYOP
İnsan gözünün yakını net görmesi,
uzağı ise net görememesi hastalığına
miyop denir.
Miyop’u olanlar otoyol tabelalarını
zor görür.
Televizyon ve bilgisayar gibi
ekranlara gözlerini kısarak
bakarlar.

BADEMCİK
Boğazımızın iki yanında bulunan
ve şekli bademe benzeyen organa
bademcik denir.
Vücudun savunma sisteminin bir
parçasıdırlar.
Bağışıklık sistemimizin bir parçası olan
bademcikler, enfeksiyonlara karşı
vücudu koruma görevini üstlenirler.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KARTLARI

DİŞ TELİ

HİPERMETROP

Dişlerin dizilim bozukluklarını düzeltmek
için dişlerin üzerine yapıştırılan braketler
ve telden oluşan aparatlara diş teli denir.
Diş teli takılırken ağrı veya sızı
hissedilmez.
Diş teli taktıranların sakız, lokum, çikolata
gibi dişlere yapışan yiyecekleri dikkatli
yemeleri ve sonrasında uygun fırçalarla
daha özenli bir şekilde fırçalamaları
önerilir.

Yakını gayret göstermeden net olarak
görememe hastalığına hipermetrop denir.
Hipermetrop sorunu yaşayanlar, göz
etrafında ağrı, göz yorulması, gözde
huzursuzluk, kolay dikkat dağılması gibi
sıkıntılar yaşayabilir.
Ayrıca yakın mesafede iş yaptıklarında
gözleri yorulur ve yakını net göremezler.
Hipermetropi miktarı yüksek olanlar hem
yakını hem de uzağı net göremezler.

DİŞ MİNESİ

PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ)

BADEMCİK

MİYOP

HİPERMETROP

DİŞ TELİ

