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 Bir ülke sanayi alanında ne kadar ilerlemiş olursa olsun, yine de tarımsal üretim yapmak 
zorundadır. Ülkemiz toprak yapısı, iklimi ve coğrafyası ile tarımsal üretimde kendi kendine 
yetebilecek potansiyele sahiptir. 
Çok eski çağlarda insanlar bitkileri doğadan toplayarak ve hayvanları avlayarak yaşıyorlardı. 
Bu yüzden da çoğu göçebe hayatı yaşıyordu. Nerede yiyecek bulurlarsa orada kalıyorlardı. 
Sonra, insanların vahşi doğadan topladığı bitkisel besinlerini ve tohumlarını mağara önlerine 
düşürmesiyle ilk tarım başlamış oldu. Bu süreçte insanlar tüm gün yiyecek aramaktansa 
bitkileri toprağa ekerek devamlı olarak yerleşik halde besin elde edebileceğini fark ettiler.

Bitkilerin ekilerek yetiştirilebileceğini öğrendiler. Toprağı sürmekle daha iyi ürün 
alınabiliyordu. Bunun için de toprağı sulamak, bitkiye bakmak gerekiyordu. İnsanlar bütün 
bunları öğrendikçe tarım gelişmeye başladı.

Günümüze
Geçmisten

TARIM

TARIM, bitkisel ve hayvansal 
ürünler elde etmek amacıyla toprağı 
işlemeyi ve hayvan yetiştirmeyi içeren 
etkinliklerin tamamıdır.
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İnsanlar tarım yapmayı öğrendikten 
sonra göçebe yaşamdan yerleşik hayata 
geçtiler. Tarım sayesinde insanlık 
toplu yaşama geçmiş ve günümüzdeki 
devletler oluşmuştur. Bu da insanların 
medeniyet anlamında da ilerlemesini 
başlatmıştır.

Medeniyet 
geliştikçe tarım da çok hızlı ilerlemeler kaydetmiştir. İlkel 
aletlerin yerini modern makineler almıştır. Bilim ilerledikçe 
tarımda da önemli gelişmeler görülmüştür. Son iki yüz yıl içinde 
tarım alanında yapılan bilimsel araştırmalar elde edilen ürünün 
artmasına yol açmıştır.
 
Günümüzde tarım, iki temel amaç için yapılmaktadır. Bunlardan 
ilki ailesini besleyebilmek amacıyla, ikincisi ise büyük oranda 

ticari amaçlarla yapılmaktır. Özellikle ulaşımdaki kolaylıklar, tarım ürünlerini çok uzaktaki 
yerleşimlere bile hem ucuz hem de hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.

Günümüzde, bilimsel gelişmeler sayesinde, tarımsal faaliyetler çok farklı coğrafyalarda ve 
koşullarda yapılabilmektedir. 

●  Toprağın uygun olmadığı yerlerde suyun içinde bile bitki 
yetiştirilebilmektedir. 
●  Karla kaplı memleketlerde kışın ortasında domates 
üretilebilmektedir. 
●  Yazın ortasında aşırı sıcaklara rağmen sebze-meyve 
üretilebilmektedir.
●  Seralarda tarla şartlarının 5 katı fazla ürün 
alınabilmektedir. 
●  Tarlalar birkaç saat içinde gübrelenebilmektedir.

● Damla sulama ile 
sadece suyu açarak bitki 
kökleri sulanabilmektedir.
●  İneklerden çok daha kaliteli ve fazla süt alınabilmektedir.
●  Daha sağlıklı etler üretilebilmektedir.
●  Ülkemizde 1 günde milyonlarca yumurta üretilebilmektedir.
●  İlimiz Gaziantep’te 1 günde 3 milyona yakın yumurta 
üretilebilmektedir.
●  Ülkemizde antepfıstığı en çok ilimizde üretilmektedir 
(neredeyse yarısı).
●  Kırmızıbiber, sarımsak, zeytin en önemli ürünlerimiz 
arasındadır.
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Beslenme insanının yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumuna göre ihtiyacı olan enerji 
ve besin öğelerinin her birinden alabilmesidir. 
Sağlıklı beslenme, besinlerin yeterli ve dengeli tüketilmesiyle olur. Yani Büyümek, 
gelişmek ve uzun süre sağlıklı, verimli yaşamak için gerekli olan  besin öğelerinin her 
birinden yeterli miktarda  tüketmektir.
“Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını 
öğrenmek.”
Sağlıklı ve aktif bir yaşam için besinlere ihtiyaç duyarız. Besin öğelerini proteinler, 
karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve mineraller ve su olarak sınıflandırabiliriz.
Haydi, Sağlıklı Beslenme Tabağını tanıyalım.

‘’Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, Kahvaltı yapmadan 
güne başlamak verimi ve üretkenliği düşürür.’’
‘’Ara öğünlerde mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar 
tüketirim.’’
Sağlıklı beslenmedeki en büyük paylardan biri Güvenilir 
Gıda tüketmektir. Güvenilir Gıda, her türlü bozulma 
ve hastalığa yol açan etkenlerden arındırılmış, sağlık 
açısından sakınca oluşturmayan ve besin değerini 
kaybetmemiş gıda maddesidir. 
Güvenilir olmadığını düşündüğünüz tüm gıdalar için 
Alo 174 Gıda İhbar Hattı kurulmuştur.
 

Sağlıklı
Beslenebilirim
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HİJYEN
Sağlıklı bir birey olmanın bir diğer şartı da temiz 
olmaktır. Gün boyu ellerimizi her yere dokunuruz, 
terleriz, kıyafetlerimiz de tüm gün bizimle kirlenir. 
Kişisel temizliğimize dikkat etmezsek mikroplar 
vücudumuza girerek bizi hasta ederler. Bu yüzden;
● Toplumda ortak kullanılan araçların (para, telefon 
v.b) kullanımından sonra
● Uykudan önce ve sonra
● Saçlar tarandıktan sonra
● Yemeklerden önce ve sonra
● Dışarıdan eve gelince
● Tuvaletten önce ve sonra
●  Çiğ besinlere (et ve türevleri) temas ettikten sonra
● Öksürüp hapşırdıktan sonra
● Hayvanlara dokunduktan sonra
● Kirli olduğunu düşündüğümüz zamanlarda mutlaka 
ellerimizi yıkanmalıyız.

‘Her gün en az 2 kere dişlerimi fırçalarım.’

Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak 
‘Sağlığına Dikkat Et, Güvenilir Gıda Tüket’ projesi kapsamında 
yeterli ve dengeli beslenme, güvenilir gıda, kişisel hijyen, gıda 
alımında ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara 
yönelik eğitimler verilmekte, çocukların aktif katılımları 
sağlanarak eğitim faydalı ve eğlenceli hale getirilmektedir. 
Ayrıca eğitim sonunda Kurumumuz tarafından hazırlanan 
defter, kalem, şapka, sağlıklı beslenme rozetleri de çocuklara 
hediye edilmektedir
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Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçlarıyla nefes alan ve genellikle yumurta-
dan üreyen hayvanlara balık denir.
   Balık etinin;
• Büyüme çağındaki çocuklar,
• Hamile kadınlar ve 
• Özellikle hasta insanların beslenmesindeki önemi oldukça yüksektir.

Vücut direncinizi artırmak için, haftada 2 
kez "balık" tüketin.

ÇOCUKLUKTA BALIK TÜKETİMİ
• Balık yiyen çocuklar sağlıklı gözlere 
sahip ve parlak zekalı olurlar. 
• Balık bileşenindeki vitaminlerle, 
fosfor ve iyot gibi tuzlarla siz çocukların 
büyümesini hızlandırır. 
• Düzenli balık yiyen büyüme çağın-
daki çocukların boyları çok daha hızlı ve 
sağlıklı uzar. 

Balık Yemek

Sağlıklı Diş Etleri ve Diş Yapısının
Oluşmasına Yardımcı Olur

BALIK
NEDİR?
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Balığın taze olduğu nasıl anlaşılır?
• Taze balığın gözleri parlak ve dışa 
bombeli olur. 
• Balık tazeliğini yitirmeye baş-
layınca gözleri buğulanmaya başlar ve 
daha sonra içeri çöker.
• Taze balığın derisi gergin ve parlak 
olur.
• Taze balığa parmakla dokununca meydana ge-
len çukurluk anında düzelir. 
• Halbuki bayatlamış balıklarda bu iz kalır.
• Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça 
bu renk değişir. 
• Taze balık hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya başlayınca asit kokusu 
yaymaya başlar.

Bu bölümü büyüklerinize de okuyunuz…

Balığın Faydaları
• İçinde A, D, E, B2, B3 ve B12 vitaminleri bulunur.
• Kalsiyum, selenyum, folik asit ve fosfor mine-
ralleri bulunur.
• Protein bakımından çok zengindir.
• Balık etinde bulunan A vitamini 
gözlere kuvvet verir. Çok balık yiyen-
ler yaşlılıklarında bile görme   
rahatsızlığı çekmezler. 
• Beyin fonksiyonlarını geliş-
tirir.
• Alzheimerı önlemeye yar-
dımcı olur.
• Kolesterolün dengelen-
mesini sağlar.
• Antioksidan açısından 
zengindir.
• Astım hastalığına iyi 
gelir.
• Vücuttaki yağların bi-
rikmesini önler. 
• Felç riskini azaltır.
• Balık tüketenler kansere 
yakalanma riski daha azdır.
• Yüksek tansiyonu önler.
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Mucizevi Besin
Bal

Bal arıların çiçeklerden topladıkları bal özün-
den ürettikleri, vitamin, mineral ve en-

zimlerce çok zengin olan, çok önemli 
ve çok tatlı bir besin maddesidir. 

Bal arılar tarafından kovanlardaki peteklerin içinde 
üretilir. 
Arıcılar özel elbiseleri ile kovanlardaki balı toplayarak, sofralarımıza gelmek 
üzere hazırlarlar.
Balın faydalarına kısaca değinmek gerekirse;
 • Bal hayatı devam ettirmek için ,enzimler, vitaminler, mineraller ve su da 
dahil, gerekli maddelerin hepsini içeren tek besindir. 
 • Gelişmiş beyin fonksiyonları için çok önemli bir madde olan pinosembrin 
maddesini içeren tek gıda maddesi baldır.
 • Doğal şeker kaynağıdır. 
 • Bal çok önemli doğal bir antibiyotiktir. 
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara dayanıklılığı arttırır.
 • Bir yemek kaşığı bal, 64 cal enerji sağlayarak kaslar için yakıt görevi 
yapmaktadır.
 • Bal, temel karbonhidratların kaynağıdır.
 • Önemli bir antioksidandır. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.
 • Öksürüğe iyi gelir.
 • Yara ve iltihapları dezenfekte edici ve iyileştirici etkisi vardır. 
 • Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir.
 • Cilde çok iyi gelir. Birçok kozmetik ürünün içeriğinde de bal 
bulunmaktadır.
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Bal Arıları Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler
1.Bal arıları milyonlarca yıldır dünyadalardır.
2.Bal arıları bitkilerin döllenmesinde hayati öneme 
sahiptir. Albert Einstein eğer bal arıları yeryüzünden 
yok olursa 4 yıl içinde insanlığın yok olacağını 
söylemiştir.
3.Arı insan tarafından yenen bir besin üreten tek 

böcektir.
4.Bal arılarının 6 bacakları, kafalarının iki yanında 2 

gözleri, kafalarının üstünde 3 küçük gözleri vardır.
5.Bal arılarını 170 tane koku algaçları vardır. Olağanüstü koku 
yeteneklerini diğer kovan arılarını tanımada, kovan içi iletişimde ve 
aradıkları besinleri bulmada da kullanırlar.
6.Bal arılarının kanat çırpma hızları çok yüksektir. Saniyede 
yaklaşık 200 kanat vuruşu yaparlar. Meşhur arı vızıltısının 
sebebi bu kanat çırpma hızıdır. 
7.Ortalama bir işçi arının hayatı boyunca ürettiği bal bir çay 
kaşığının 12 de 1 i kadardır.
8.Bir arının dünyanın çevresini bir kez dolaşmak için ihtiyaç 
duyacağı yakıt yaklaşık 30 gram baldır.
9.Bir bal arısı bir polen toplama turunda yaklaşık 50 ile 100 
arası çiçeği ziyaret eder.
10.Arı beyni oval şekillidir ve bir susam tanesi kadardır. Susam tanesi 
kadar olan bu beyin muhteşem bir öğrenme ve hatırlama kapasitesine, 
uçuş mesafesi ve yiyecek bulma konularında kompleks hesaplamalar yapma 
yeteneğine sahiptir.
11.Bir arı kolonisinde 20.000 ile 60.000 arası bal arısı ve bir tane kraliçe 
arı vardır. 
12.Kraliçe arı 5 yıla kadar yaşayabilir ve yumurtlayan tek arıdır. Günde 
2500 kadar yumurta bırakır.
13.Her arı kovanının, üyelerinin tanıması için, kendine özgü tek bir kokusu 
vardır.
14.Bal arıları birbirleriyle dans ederek anlaşırlar.
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PROTEİN DEPOSU 
YUMURTA

İçerdiği yüksek miktardaki vitamin ve minerallerle yumurta başta gelişim 
dönemindeki çocukların kemik yapıları olmak üzere tüm yaştaki insanlar için 
inanılmaz derece önemli ve sağlıklı besinler arasındadır.

Demir eksikliğinden, kalp sağlığına, tansiyondan zihin sağlığına kadar 
geniş yelpazede sağlığa katkıda bunan yumurtanın faydalarını şu şekilde 
sıralayabiliriz;

Yumurtanın bilinmeyen mucizevi faydaları şunlardır;
• Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için yumurtanın önemi oldukça 
büyüktür.
• Yumurta kırmızı ete eşdeğer bir protein oranına sahiptir. 
• Yumurtada ham protein bulunmaktadır. Bu nedenle protein kalitesi 
oldukça yüksektir. 
• Vitaminler bakımından oldukça zengindir. A, D, E ve B vitaminlerini 
barındırır. Bunların dışınca B2 vitamini, demir ve düşük oranda yağ içerir. 
• Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde kalp ve damar sağlığına büyük 
faydalar sağlamaktadır. 
• Düzenli bir şekilde yumurta tüketimine devam edildiği durumlarda astım 
olma riski en aza inmektedir.
• Yumurtanın enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir.
• Yumurta tokluk hissini arttırdığı için obezite ile mücadele de çok önemli 
bir besin kaynağıdır.

 
Sağlıklı bir insan için

haftada iki veya üç adet yumurta yemesi önerilmektedir.
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Taze yumurta
testi

 Bir yumurtanın taze ya da bayat olduğunu evinizde oldukça rahat 
anlamanız mümkündür. Mesela tuzlu su içine yumurtayı koyarak testinizi 
yapabilirsiniz. Yumurtanın dibe çökmesi durumunda taze, su yüzeyinde kalması 
durumunda bayat olduğu kanaatine varabilirsiniz.

 Taze yumurtalar, bayat olan yumurtalara göre daha ağırdır. Çünkü bayat 
yumurta gün geçtikçe kabuğunda bulunan on yedi bin delikten su kaybetmeye 
başlar. Bu da gittikçe hafiflemesine neden olur.
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Süt, öncelikle gelişme çağındaki çocuklar, hamileler 
ve yaşlılar olmak üzere küçük büyük her insanın 
vücudu için gerekli besinleri içermektedir.
Kalsiyumca çok zengin olan sütün sayısız 
faydalarından yararlanmak için hergün 2 bardak 
tüketilmesi gerekiyor. Sütün içeriğindeki zengin 
kalsiyum kemiklerimizi güçlendirmektedir.
1 litre süt içinde bulunan kalsiyum; 10 kilo et, 5 
ekmek, 13 kilo patates, 17 kilogram elma, 3 kilo 
marul ya da 2 kilogram havuçta bulunan kalsiyuma 
eş değerdir.
İçerdiği yüksek protein ile vücut dokularının 
gelişmesine yardımcı olan süt odaklanma yeteneğini 
ve hafızayı güçlendirmektedir.
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• Sütün içinde A, B, C, D, E ve K 
vitaminleri vardır ki bu vitaminler biz 
insanlar için hayati önem taşımaktadır.
• Süt beyne ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlar.
• Odaklanma yeteneğini ve hafızayı 
güçlendirir.

• Süt Vücudu Zinde Tutar
• Süt Kemikleri Güçlendirir
• İnsanlarda kemik erimesini önlemeye yardımcıdır.
• Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir.
• Obezite Sorunu İçin Süt İyi Bir Çözümdür
• Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.
• Süt Bağırsaklar İçin Faydalıdır
• Saç ve Diş Sağlığına Katkıda Bulunur
• Kronik bronşitin olmasını engelleyen süt, ayrıca öksürüğe de iyi   
 gelmektedir.
• Kan Basıncını Kontrol Eder
• Süt Kas Sağlığını Korur
• Kilo Vermeye Yardımcı Olur
• Süt Stresle Mücadelede Etkilidir    
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Protein ve Mineral Kaynağı

Kırmızı Et

Özellikle de protein deposu olarak bilinen et, yüksek besin değerlerine sahip olması nedeni 
ile, sağlık açısından son derece gerekli bir besin kaynağıdır.
Etin besin değeri çok yüksektir. 100 gr ette 15-20 gram protein bulunur. Etin içinde 
ayrıca bol miktarda demir, çinko,  fosfor, bakır elementi başta olmak üzere birçok mineral 
ile A, D ve B kompleks vitaminleri vardır.
Et tüketim alışkanlıklarına bakıldığında, ülkemizde en çok dana, kuzu, koyun ve sığır etinden 
tüketilmektedir.Ayrıca, bazı yörelerde keçi ve oğlak eti de tercih edilebilmektedir. 
Kırmızı etin faydaları azımsanamayacak kadar fazladır. Çocukların ve yetişkinlerin iyi ve 
sağlıklı beslenmesi için et tüketmeleri şarttır.

Kırmızı etin faydaları nelerdir?
• Kırmızı et vücudun protein ihtiyacının büyük bölümünü karşılar. 
• Vücudun kas yapısını güçlendirir.
• Demir içerdiği için kansızlığa iyi gelir. 
• Kırmızı et insanlarda zekâ gelişimine iyi gelmektedir. 
• Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı direnç sağlar.
• İçerdiği kreatinden dolayı kırmızı et beyin sağlığı için çok faydalıdır.
• Kırmızı etin içerdiği vitaminler kemikler   
 için çok faydalıdır.
• Kırmızı ette B6 ve B12 vitaminleri bulundurur. 

Bu vitaminler 
hafızanın güçlü 
olmasını sağlayan 
vitaminlerdir. 
• Kırmızı 
et selenyum 
açısından da 
güçlü bir besin 
olduğu için kolon 
kanserinden de 
korur.



• 15 •
Gaziantep’te Tarım•

Protein ZENGİNİ

TAVUK

Küçük büyük herkesin severek tükettiği tavuk eti protein zengini olarak bilinmektedir. 
Vücutta yeni hücre ve dokuların oluşturulması, önceden var olanlarında da onarımı ve sağlığı 
açısından proteinler yaşam sağlığımız için oldukça önemlidir.
 
Tavuk eti, hem mineral- vitamin içeriği, hem düşük yağ oranı, hem de nitelikli protein 
içerdiği için en faydalı besinlerin başında gelmektedir.

Tavuk Etinin faydaları nelerdir?
• Tavuk eti iskelet sistemi, kemik gelişimi, cilt sorunları ve 
stres için şifa kaynağıdır. 
• Tavuk eti protein bakımından oldukça zengin, yağsız ve 
kısa lifli olması nedeni ile sindirimi  oldukça kolay bir besindir. 
• Tavuk sadece çok iyi bir protein kaynağı değildir. Aynı 
zamanda iyi de bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
 • Tavuktaki B vitaminleri katarakt ve cilt rahatsızlıkları 
önlemede, bağışıklık sisteminin artırılması, halsizliği ortadan 
kaldırmada, sindirim düzenleyici olarak ve sinir sistemini geliştirmenin yanı sıra migren, kalp 
rahatsızlıkları, gri saç, yüksek kolesterol, diyabet ve önlenmesinde yararlıdır.
• D vitamini kalsiyum emilimini arttırmada ve kemik sağlığının gelişmesinde önemli bir rol 

oynar.
• A vitamini göz sağlığının geliştirilmesi ve anemi riskinin 
azalması, kas aktivitesinin artması ile hemoglobin oluşumunun 
artmasından sorumlu demir mineralinin alımından sorumludur.
• Potasyum, sodyum ve fosfor hastalıklarla mücadelede 
destek verici olarak, kemik sağlığını geliştirmede, beyin 
fonksiyonunu arttırmada, diş bakımı ve metabolik konularda 
oldukça yardımcıdır.
• Tavuk eti vücudumuzdaki hücrelerin gelişmesi ve 
biçimlenmesi için elzem adı verilen aminoasit bakımından da 
oldukça zengindir. 
Tavuğun bir diğer faydası da vücut direncini arttırmasıdır. 
Özellikle tavuk çorbası, küçük yaşlardan itibaren soğuk 
algınlığı, solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi hastalıkların 
tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca sıcak tavuk 
çorbasının buharı burun ve boğaz tıkanıklığının açılmasında 
yardımcı olur. Bakterilerin boğazınızda enfeksiyon 
oluşturmasını engeller.



• 16 •
Gaziantep’te Tarım•

 Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı sebze ve meyve grubu altında top-
lanır. Sebzeler günlük enerji, yağ ve protein gereksinmesine çok az katkıda 
bulunurlar. Ancak mineraller ve vitaminler bakımından çok zengindirler.

Neden sebze ve meyve tüketmeliyiz? 
• Büyüme ve gelişme için çok önemlidirler. 
• Hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlarlar.
• Diş ve diş eti sağlığını korurlar.
• Kan yapımında görev alan ögelerden zengindirler.
• Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler.
• Obezite ve kronik hastalıkların (kalp damar hastalıkları, hipertansiyon,  
 bazı kanser türleri) oluşma riskini azaltırlar.
• Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar. 
• Deri ve göz sağlığı için temel ögeler içerirler.

Sağlıklı beslenmek için;
Çeşitli renk ve türlerde sebze tüketilmelidir. Gün içerisinde koyu sarı sebzeler 
(havuç, patates), koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, kıvırcık, pazı, 
semizotu gibi), nişastalı sebzeler (patates, bezelye) ve diğer sebzeler (doma-
tes, soğan, taze fasulye) dengeli bir şekilde tüketilmelidir. 

SEBZELER
SA

ĞLIKLI
YIY

ECEKLER
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Renklerine Göre Sebzeler
Beyaz Sebzeler
Beyaz sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirirler. Ayrıca ko-
lesterolü ve kan şekerini düşürürler ve kalp hastalıkları riskini 
azaltırlar.
Beyaz besinler içinde sarımsak, soğan, beyaz turp, mantar ve 
karnabahar sayılabilir.

Yeşil Sebzeler
Yeşil sebzeler fitokimyasallar içerirler. Özellikle toksinlerin atılımını 
sağlayan bu besinler, ayrıca bazı kanser risklerinin azaltılmasında, 
daha iyi bir göz sağlığında, kas ve kemiklerin yenilenmesinde ve sağ-
lıklı dişlerde rol oynarlar.
Yeşil besinler içinde brokoli, ıspanak, yeşilbiber, salatalık, taze so-
ğan gibi besinleri sayabiliriz.

Sarı Sebzeler
Sağlıklı bir ciltte önemli rol oynayan sarı besinler, bunun ya-
nında sindirim sistemini geliştirirler ve beyin fonksiyonlarını 
düzenlerler.
Sarı besinler içinde limon, sarı biber, mısır ve patatesi saya-
biliriz.

Turuncu Sebzeler
Turuncu besinler antioksidan yönünden çok zengindir. Kanserden 
korur, kalp hastalıkları riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlen-
dirirler.
Turuncu besinler içinde havuç, balkabağı sayabiliriz.

Kırmızı Sebzeler
Kalp sağlığı için gerekli fitokimyasallar içeren kırmızı yiyecekler ay-
rıca hafızayı güçlendirirler ve iltihap gidericidirler.
Kırmızı besinler arasında domates, pancar, kırmızıbiber ve kırmızı 
soğan sayılabilir.

Mor Sebzeler
Mor besinlere rengini veren antosiyaninler yaşlanma karşıtı olarak rol 
oynar. Ayrıca kemik sağlığını geliştirler ve bazı kanser türlerine iyi 
gelirler.
Mor besinler arasında patlıcan ve mor lahana sayılabilir.
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Sağlık açısından birçok faydası bulu-
nan meyveler zengin vitamin ve mineral 
kaynağıdırlar. Vitamin ve mineraller, 
vücudun kendisinin üretemediği ve yal-
nızca dışarıdan temin ederek alabildiği 
yapı taşlarıdır. 
Hem vitamin ve mineral deposu olma-
ları hem de zengin lif içeriklerinden 
dolayı meyveler, başta sindirim siste-
mi olmak üzere, kilo kontrolü, enerji 
kazanımı, hastalıklardan korunma ve 
daha birçok bakımdan fayda sağla-
maktadır.
 
Meyvelerin faydaları;

1.Enerji Deposu

Meyveler, doğal bir enerji deposudur 
ve vücudun gereksinim duyduğu vita-
minleri sağlayarak, enerji vermekte-
dir. 
Çocuklar ve yoğun şekilde çalışanlar 
için meyve, güçlü bir enerji kaynağıdır.
Doğal beslenmek insan vücudunu dinç 
ve çevik yapar.

2.Tedavi Edici ve Koruyucu Etki

Meyveler, zengin vitamin ve mineral 
içerikleri sayesinde, vücudun bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirirler. 

Tedavi edici özellikler gösterip, vücudu 
hastalıklara karşı korurlar. 

• Meyveler aynı zaman da sinir ve 
kas sistemine yardımcı olurlar.
• Kan şekeri dengesini korurlar
• Organları ve dokuları yenilerler
• Sindirim sistemini düzenlerler.
• Solunum sistemini düzenlerler
• Beynin gelişiminde katkıda bulu-
nurlar
• Hafızayı ve zekayı kuvvetlendi-
rirler
• Meyveler kolesterol içermezler
• Kilo ve yağ dengesini korurlar

MEYVELERVITAMIN DEPOSU
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3.Cilt Sağlığı ve Güzelliği

Cildin ihtiyaç duyduğu suyun sağlan-
masına yardımcı olan meyveler, cildi 
nemlendirerek kurumasını önlemek-
tedir. Meyveler, vitamin, mineral ve 
antioksidan bakımından zengin olduğun-
dan, cildin parlamasına ve canlanması-
na yardımcı olmaktadır.
 
4.Stresle Mücadele İçin Muz

Muz başta olmak üzere çoğu meyve, 
özellikle de potasyum içeriği yüksek 
meyveler, stres ile mücadelede son 
derece etkili besinlerdir. Muz ise, 
zengin potasyum içeriği 
sayesinde, stresin 
giderilmesin-
de en etkili 
meyveler-
den birini 
oluştur-
maktadır.
 
5.Saç Sağ-
lığı ve Güzel-
liği

Hem sağlıklı hem de 
uzun saçlar için meyve tüketimi çok 
önemlidir. Parlayan, ışıldayan ve yu-
muşak saçlar için özellikle de A vita-
mini oldukça etkilidir. 

Aç karnına tüketilen meyve ise, hem 
saç dökülmesini hem de erken yaşta 
meydana gelebilen saç beyazlamasını 
önlemeye yardımcı olmaktadır. Tu-
runçgil meyveler ise zengin C vitamini 
içerikleri ile, saç dökülmesini önlemek-
te ve saçlara parlaklık kazandırmakta-
dır. Kivi, çilek ve ananas gibi meyve-
ler, saçların beslenmesini ve uzamasını 
sağlayan meyvelerdir.

Meyvelerden en iyi şekilde fayda ala-
bilmek için;

• Eğer meyvenin kabuğu yenilebi-
liyor ise, meyveler kabukları soyulma-
dan tüketilmelidir. Böylece daha fazla 
miktarda lif sağlanmaktadır.
• İyi yıkanmış ve çiğ şekilde tü-

ketilmelidir, olgunlaşmış olmasına 
dikkat edilmelidir.

• Meyveler, ye-
meklerden 1-2 

saat önce ve 
yemekler-
den 1-2 
saat sonra 
aç karnına 
tüketilme-
lidir.

• Meyve 
yedikten hemen 

sonra su içmemeye 
özen gösterilmelidir.

 

VITAMIN DEPOSU
“Meyveler birçok önemli 

hastalığa iyi gelir”
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Gülmenin İnsan Sağlığına Etkisi Olur 
Mu?
• Başarıyı olumlu yönde etkiler. 
• Çevreye ve kendine güven artı-
rır. 
• Kolay iletişim kurulmasını sağlar. 
• Vücudun doğal mutluluk hapı olan 
endorfin hormonu salgılanmasını sağlar. 
• Sinirleri gevşetir. 
• Sindirim sistemini 
çalıştırır. 
• Vücuda 'aerobik' 
yaptırır. Vücudun üst 
kısmındaki tüm kasların, sinirlerin ve 
organların egzersiz yapmasını sağlar. 
• Bağışıklık sistemini güçlendirir. 
• Pozitif duyguları öne çıkarır. 
• Öfke, gerginlik ve korku gibi 
duyguları azaltır.
• Bağışıklık sistemini kuvvetlendi-
rir.
• Tümör ve virüslerle savaşan 

hücrelerin sayısını 
artırır.
• Bazı psiko-
lojik hastalıklarda 
terapi metodu ile 
tedavi eder.
• Kasları gevşettiği için insanı ra-
hatlatır.
• Uzmanlar gülmenin stresi azalt-
tığını belirtmişlerdir. Stresi azalttığı 
için, strese bağlı olan rahatsızlıkları 
giderir.
• Kişinin pozitif düşünmesini sağ-
lar, mutlu hissettirir.
• Beyni sakinleştirir.
• Kan basıncını dengeler.
• Soğuk algınlığı ve şeker hastalı-
ğından korur.
• Sindirime yar-
dımcı olur.

“Gülmek sağlık da dahil olmak üze-
re hayatımızın birçok yönünü, refah ve 
enerji düzeylerini etkiler. Bu nedenle 
her zaman güne gülümseyerek başlayın!”
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 Çocuğun “insanî vasıflara” sahip 
olarak yetişmesinde, ahlâki değerlerin 
önemli bir rolü vardır.

 Ahlâkî değerler, çocuğun olumlu 
davranışlar kazanmasına öncülük ettiği gibi, 
toplum içinde kabul görmesinin de sınırlarını 
belirler. Çocuğun ahlâki eğitiminden birinci 
derecede sorumlu olan ebeveynleridir. 
Ebeveynler, kişilik yapısının oluşmaya 
başladığı 3-4 yaşından itibaren çocuğun 
davranış gelişimini yakından takip etmeli 
ve çocuğun ahlaki kavramları anlamaya 
başladığı 7-8 yaşından itibaren de ahlâki 
değerleri ona kazandırmaya başlamalıdır. 
Çocukluk döneminden itibaren alınan “ahlâki 
telkinler”, kişide derin bir tesir bıraktığı 
için, bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi 
gerekir. Ebeveynin çocuğuna zamanında 
vermediği veya eksik bıraktığı ahlâki 
terbiyenin ne okulda ne de toplumda hakkıyla 
telafi edilemeyeceği unutulmamalıdır. Zira 
“gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince 
diğerleri de öyle devam etmektedir. ”

Görgü kuralları; kişinin uyması gereken 
terbiye, ahlak ve incelik kurallarıdır. Bütün 
bireyler açısından önemli olduğu kadar o 
bireyin toplum içinde var olabilmesini ve 
kabul görmesinin sınırlarını belirler.
 Aslında görgü kuralları yazılı olmayan 
kanunlardır. Temel görgü kurallarını 
öğrenerek büyüyen çocuklar, içinde 
bulundukları sosyal ortamda daha çabuk 
onay alır ve kabul görürler. 
Çocukların uyması gereken görgü kuralları; 

1) İki kişi konuşurken araya girilmemeli
2) “Günaydın”, “İyi günler”, “teşekkür 
ederim”, “lütfen” gibi sözcükler iletişimde 
kullanılmalı
3) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, 
hastalara, hamilelere yer verilmeli

4) Topluluk içinde kulaktan kulağa 
konuşulmamalı
5) Kişilere “bu” diye hitap edilmemeli
6) Hapşırırken ağız mendille ya da kolla 
kapatılmalı, yere doğru hapşırılmamalı, 
yere tükürülmemeli, yere çöp atılmamalı.
7) Kapı çalınarak içeri girilmeli 
8) Başkalarının fiziksel özellikleri 
ve giyim tarzıyla dalga geçilmemeli,, 
aşağılamamalı.
9)  Birisi “Nasılsın?” diye sorduğunda 
“İyiyim” dedikten sonra “Teşekkür ederim, 
siz nasılsınız?” diye sormalı
10) Başkasının eşyası izinsiz alınmamalı
11) Birinden hediye aldığında teşekkür 
etmeli.
12) Birisinin yardımını aldığında teşekkür 
etmeli.
13) Yemek yerken küçük lokmalarla 
yemeli, ağzını şapırdatmamalı, dirseklerini 
masaya dayamamalı, tabağının üstüne  
başını eğip yememeli.

Güzel Ahlak
Hiçbir anne, baba evlâdına güzel edep ve terbiyeden daha değerli 

ve üstün bir miras bırakamaz.
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LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI
	 Gaziantep	Şehitkamil	Özel	Birey	Okulları	öğrencilerinden	84	öğrenci	Gülen	
Mantar	Firmasının	üretim	tesisleri	gezildi.	Firma	içerisindeki	mini	hayvanat	bahçesi	
ziyaret	edildi.	İlimizdeki	Botanik	bahçesi	ziyareti	gerçekleştirildi.

	 Etkinlik	sonunda	düzenlenen	kompozisyon	ve	şiir	yarışmasında	dereceye	giren	
öğrencilere	hediyeler	verilmiştir

MANTAR MERAKI
Tarlaların en güzeli, derslerde konu olan mantar, çok sağlıklıymış. Fakat ben onları sadece basit yapılı bitkiler 
olarak biliyordum. Meğerse o kadar da kolay değilmiş üretmek.
Geçtiğimiz günlerden birinde Tarım Bakanlığı’nın düzenlediği bir geziye katıldık. Antep’in diğer ucuna gittik 
otobüsle. İnekler, koyunlar ve hatta çiftçiler gördük yolda. Sonunda geldik. Bizi neyin beklediğini bilmiyordum. 
Uzun bir süreden sonra ineklerin, tavukların hatta koyunların ve tavşanların dolaştığı, garip bir fabrikaya gelmiş-
tik. Başımı kaldırıp tabelaya baktım. O zaman bir mantar fabrikası olduğunu anladım. Önce bizi nemli, toprak 
ve nem kokan, içinde mantara dair hiç bir şey olmadığını düşündüğümüz bir odaya aldılar. Çuvallardaki toprağın 
dışında bir şey yoktu. Bir mantarın ilk evresiymiş. Sonra daha belirgin olarak görünen küf gibi beyaz bir tabakayla 
toprağı saran bir tabakaya rastladık. Bu oda soğuktu üşümüştük. Bu da mantarın ikinci evresiydi. Nasıl beyaz bir 
tabakadan bir mantar oluşabilirdi ki? Aklım almıyordu. Nihayet son odaya girdik. Bu oda harikaydı. Kar gibi 
toprağı kaplayan, sıra sıra mantarlar, çok sevimliydi. Başımı kaldırdım, özenle çalışan işçilere, bir de mantarlara 
baktım. Özenle çalışıyorlardı. Mantarları bir bir topluyorlardır. Bir an ben de mantarları toplamak istedim, ama 
öğretmenim bunun zararlı olabileceğini söyledi. 
Nihayetinde bu harika geziden şu dersi çıkardım;
Yediğimiz ve bize basit gelen mantarların ne kadar da zorlu evrelerden geçerek bize ulaştığını öğrendim ve de man-
tarları daha da çok sevmeye başladım. 
Bizi bu geziye davet ettikleri için mantar fabrikasına ve Tarım Bakanlığı’na çok teşekkür 
ediyorum. 

Şaya MARAŞ 
5-C
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DOĞANIN COŞKUSU
Boyayalım dünyayı yeşile,
Giydirelim denizi maviye,
Her bitkiden olsun renk renk
Neşe saçalım bu dünyaya doğanın güzellikleriyle.

Kuşlar sürekli şarkılar söylerler doğanın çeşitli yerlerinde,
Ağaçlar oksijen yayar etrafa,
Doğa şarkı söyler içind e barındırdıklarına
Ağaçlar rüzgarla bir olur dans ederler.

Doğanın renkleri yaşama sevinci verir insana,
Mis gibi kokularla coşturur evreni,
Evren yeşil güzelliklerle doludur,
Doğasız evren mutsuzdur, yalnızdır.

Bir dünya istiyorum betonları az, bahçeleri çok,
Bir dünya istiyorum parklarında bol oksijenin olduğu,
Bir dünya istiyorum doğayla iç içe yaşayan çocuklar olsun, 
huzur ve sevgi içinde.
Haydi elele verelim çocuklar bu güzel dünyaya bir fidan 
daha dikelim hep beraber. 

Betül KARAYILAN

DOĞA SEVGİSİ
Haydi, çocuklar el ele
Koruyalım doğayı
Ormanlar bizim dostumuzdur
Koruyalım onları

Her geçen gün yanıyor ormanlar
Onlar bizim ciğerimiz
Haydi, sizde gelin koruyalım ormanları
Koruyalım doğayı

Her gün yanıyor ciğerimiz
Seyirci kalmayalım doğaya
Haydi, sizde gelin
Koruyalım doğayı

 Feyza POLAT
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Kırsalda Turizm

Turizm deyince hemen hemen herkesin aklına deniz, kum, güneş gelir. Oysa turizm sadece bu 
üçünden ibaret değildir. Mesela kırsal turizm nedir?
Çoğu zaman şehir hayatından bunalırız ve sakin bir yere gidip dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bu-
nun için bir köye ya da bir çiftliğe gidebiliriz. Orada yapacağımız sosyal aktivitelerle güzel zaman 
geçirebiliriz. Bu sayede hem kırsal turizm gelişir hem de verimli vakit geçiririz. 
Kısacası kırsal turizme önem vermeliyiz.

Mehmet GİDER

Gaziantep	Şehitkamil	Empati	İlkokulu	3.	Sınıflardan	30	öğrenci	Şahinbey	Nilüfer-
Mustafa	 ÖZYURT	 İlkokulu	 4.	 Sınıflardan	 34	 öğrenci	 olmak	 üzere	 64	 öğrenci	
Bakanlığımızın	Lider	Çocuk	Tarım	kampı	etkinlikleri	 kapsamında	2017	 “Uluslararası	
Kalkınma	için	Sürdürülebilir	Turizm	Yılı”	temasıyla	İlimizde	faaliyet	gösteren	Çikolata	
Fabrikası	ve	Makarna	Fabrikası	teknik	gezisi	düzenlenmiş	olup,	ayrıca	İlimizde	bulunan	
Dünyanın	en	büyük	Mozaik	Müzelerinden	biri	sayılan	Zeugma	Mozaik	müzesi	gezisi	
gerçekleştirilmiştir.	Etkinliklere	bağlı	olarak	“Kırsalda	Turizm”	konulu	kompozisyon	
yarışması	düzenlenerek	dereceye	girenlere	çeşitli	ödüller	takdim	edilmiştir.	

Kırsal Turizm
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Kırsalda Turizm

Kırsal turizm, kırsal alana ziyaretçi çekmek amacıyla yayla, orman, köy gibi yerlerde yürüyüş, spor, 
tırmanma, dinlenme faaliyetlerin tamamını kapsayan bir turizm dalıdır. Kırsal turizm kırsal kesimde 
yaşayan insanların özellikle kadınların ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır.
Ayrıca kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal çevre korumakta ve turizm 12 ay yapılabilmektedir.

Örneğin Bursa ilimize bağlı Cumalıkızık köyü buna çok güzel bir örnektir. Televizyondaki bir diziyle 
tanınan bir köydür. Sonrasında köy kahvaltısı, köy sokaklarında yürüyüş, oranın güzel görüntüsü için 
insanlar ziyaret etmeye başladı. Ben de 2 yıl önce o köye gittim. Köy kadınları kendi yaptıklarını satma fırsatı 
buluyor ve para kazanıyorlar. Evlerini bahçelerini açıp, ziyaretçilerine güzel bir köy yaşantısı sunuyorlar.
Bu örnekler daha da arttırılabilir. Yalova Sugören’de yamaç paraşütüne uygun yerler bulunmaktadır. 
Ziyaretçiler bu amaçla hem köyü ziyaret ediyor, hem de sportif etkinliklerde bulunabiliyor.

Yavuz Efe METE 

Türkiye’de Kırsal Turizm
 Kırsal turizm, kırsal alana ziyaretçi çekmek amacıyla yayla, orman, köy, piknik yerleri, çiftlik dışı 
kırsal Pazar yerleri, kültürel alanlarda vakit geçirme, spor, yürüyüş yapma, tırmanma, rafting, öğrenme, 
geceleme ve dinlenme faaliyetlerinin tümünü kapsayan geniş bir turizm koludur.
Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, muhteşem doğasıyla göz kamaştıran, yerli ve yabancı herkesi kendine 
hayran bırakan çok güzel bir yerdir. Doğal güzellikleri yanında ülkemizde yapılan turizm çeşitleri ülkemizin 
daha da dikkat çekmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de kırsal turizm yeni gelişmeye başlamış olup, çok az kişi tarafından bilinmektedir. Oysa kentlerde 
oluşan kalabalık nüfus, hava kirliliği ve stresten uzaklaşmak isteyen kişiler için en ideal tatil şeklidir. 
Maliyetinin diğer turizm çeşitlerine göre ucuz olması da Kırsal turizmi daha cazip hale getirmektedir.
Tüm bunların sonucunda Kırsal turizmin önemi kavranmış, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı bu konuda çalışma başlatmıştır. Ülkemizde kırsal turizmin 
son yıllarda önem kazanması sonucunda çeşitli bölge, il, ilçe ve köylerde kırsal turizmin gelişmesi için bazı 
projeler geliştirilmiştir. 
Kastamonu Azdavay, Küre Dağları, İzmir Şirince Köyü, Beypazarı, Gökçeada, Doğu Anadolu Kalkınma 
Projesi bu projelerden bazılarıdır.

Belinay ÖZDEMİR
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