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Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

7 FARKI 
BULABİLİRMİSİN?

Ben kalbiniz ve bağırsaklarınızın
dostuyum. Kalp kaslarınızın
düzenli çalışmasını sağlar,
sindiriminize yardımcı olurum.

Armut

Sindirime yardımcı enzimlerimle,
bağırsak sisteminin korunmasına
yardımcı olarak, damarlarınızda
dolaşan kanın temiz olmasını
sağlarım.

Elma

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çal ışmalı ,  kazanmalı ,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT



Ülkemiz sınırları içinde ye�ş�rilen ürünlere, fabrikalarımızda 

üre�len mallara Türk (Yerli) malı denir. Her yurtsever yerli malı 

kullanmaya özen göstermeli, yaşam boyu tutumlu olmalıdır.

Ya�rım, biriken paranın gelir sağlayacak bir işe bağlanmasıdır.

Ya�rım sonunda araç, gereç üre�lir. Ya�rımlar sonunda yeni 

iş alanları açılır ve işsizlik azalır. Biriken para ya�rımla değerlenir. 

Tohum, tarımsal üre�min temel girdilerinin başında 

gelmektedir. Kaliteli tohum kullanımı ile verim ve verime 

bağlı toplam üre�m miktarı artmaktadır. 

Kaliteli tohum kullanımı ile aynı zamanda dayanıklı, 

daha az maliyetli ve rekabet gücü yüksek ürünlerin elde 

edilmesi sağlanır. Gelecek nesillerimizin gıda temininde 

zorluk yaşamamaları için ülkemiz verimli ve kaliteli yerli 

tohumluğunu sağlamak zorundadır.

ARI

Kırlarda, bahçelerde gezer bitki özleriyle beslenirim, 
petekleri doldurur insanlara şifa olurum.

KOYUN
SIĞIR

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zengin bitki 
örtüsünde yaşarız, çeşit çeşit bitkilerle besleniriz. 
E�mizden, sütümüzden, yağımızdan yapılan binbir 
çeşit ürünle sofralarınızı süsleriz, derimizle de 
insanlara giysi oluruz. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde bozkırlarda yaşarız, otlarla besleniriz. 
E�miz, sütümüz ve yağımızla insanları besleriz, 
yünümüzle de insanları sıcak tutarız. 

Karadeniz ve Marmara'da yaşarım.
Beni sonbahar ve kış mevsimlerinde
yerseniz potasyum, magnezyum, 
omega 3 vitaminlerini almış olursunuz.

HAMSİ

TÜRK MALI YATIRIM TARIMDA YERLİ TOHUMUN ÖNEMİ

İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını

gerek�rdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak

denir. 

Tasarruf yapmak, milli ve yerli kaynakların işle�lmesi, 

yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini 

önlemek, temel tüke�m maddelerini öz kaynaklardan 

karşılamak, ekonomimizi geliş�rmek bu ha�anın belli 

başlı amaçları içindedir.

TUTUM
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