
 

  

  



 



I 
 

  



II 
 

  



III 
 

İÇERİK 
GİRİŞ ....................................................................................................................................................... IV 

BÖLÜM I - Hastaların ve ailelerin duygusal zekâyla değişen yükümlülüklerine dair yenilikçi  

bir bakış açısı ............................................................................................................................................8 

Pratik Egzersiz 1 -  Neredeyim?  ...........................................................................................................9 

Pratik Egzersiz 2 – Mucize yoktur, kısayol yoktur .............................................................................. 11 

Oyun 1 - Zayıflama Çarkıfeleği ........................................................................................................... 12 

Oyun 2 - Seçim Yapmayı Öğrenme .................................................................................................... 12 

Vaka Çalışması  1 ............................................................................................................................... 13 

Vaka Çalışması  2 ............................................................................................................................... 13 

BÖLÜM II Diet, hareket ve diğer aktiviteler: Çocuklar için yeni bir yaşam tarzı  ................................ 15 

Pratik Egzersiz 1 - Çocuklara Yönelik Eğlenceli Mutfak  .................................................................... 16 

Pratik Egzersiz 2 - Hareket Etmekten Hoşlanalım!  ........................................................................... 17 

Oyun 1 – Yakar Top  ........................................................................................................................... 18 

Oyun 2 - Seksek Oyun ........................................................................................................................ 19 

Vaka Çalışması 1 ................................................................................................................................ 20 

BÖLÜM III - Diet, hareket ve diğer aktiviteler: Yetişkinler için yeni bir yaşam tarzı  ......................... 22 

Pratik Egzersiz 1 - Daha Sağlıklı Yaşama Doğru Atılan Küçük Adımlar  .............................................. 23 

Pratik Egzersiz 2 – Sağlık Yürüyüşü  ................................................................................................... 24 

Pratik Egzersiz 3 – Evde yapılan günlük işlerle ile birlikte gelen sağlıklı yaşam  ................................ 25 

Oyun 1 - Neşeli kahvaltı  .................................................................................................................... 26 

Vaka Çalışması 1 ................................................................................................................................ 27 

BÖLÜM IV -  Aile üyelerinin bir araya gelmesi için tek neden olan öğünlerin dışında ailelerin bir 

araya gelebileceği aktiviteler  ............................................................................................................... 29 

Pratik Egzersiz 1 - İnteraktif Mutfak Çalıştayları  ............................................................................... 30 

Pratik Egzersiz 2 – Doğada piknik ...................................................................................................... 31 

Oyun 1 - Hazine Avı  ........................................................................................................................... 32 

Oyun 2 - Masa üstü oyunları  ............................................................................................................. 33 

    Vaka Çalışması 1 - Çocuklar için rol model olmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmanın gücü  ... 34 

    Vaka Çalışması 2 - Kilo verme yolunda motivasyon, sabır ve karalılığın önemi  ................................ 34 

BÖLÜM V -  Ruh sağlığının, üzüntüye son verme ve boşlukları doldurma gibi travma tedavisi 

sürecindeki olumlu etkileri  .................................................................................................................. 37 

Pratik Egzersiz 1 -  Uygulamalı egzersiz ile ruh sağlığı arasındaki denge  .......................................... 39 

Pratik Egzersiz 2 – Ruh Sağlığı Durumunuzu Değiştirmeye Yönelik Adımlar  .................................... 40 



IV 
 

Oyun 1 - İki Gerçek Bir Yalan  ............................................................................................................ 41 

Oyun 2 - Ruh Sağlığına Yönelik Pratik Oyun  ..................................................................................... 41 

    Vaka Çalışması 1 - Obeziteye karşı verilen mücadeleyi kazanmaya yönelik umudu desteklemek  ... 42 

    Vaka Çalışması 2 - Çok yönlü psikolojik ve beslenme anlamları ile obezite  ...................................... 42 

BÖLÜM VI - Vücut Değişimlerini Görememe ve Algılamama Körlüğünün Önlenmesi: Daha Hızlı bir 

Özbilince Doğru İlerleme  ..................................................................................................................... 44 

Pratik Egzersiz 1 -  Vücut Trama Meditasyonu  ................................................................................. 45 

Pratik Egzersiz 2 – YOGA .................................................................................................................... 46 

Oyun 1 - Hisler ve Aktviteler  ............................................................................................................. 47 

Oyun 2 - Simon “eylem ve duygular” diyor  ...................................................................................... 48 

    Vaka Çalışması 1  Albert’in hikayesi  .................................................................................................. 49 

    Vaka Çalışması 2 - Farkındalık eksikliğinin ötesinde  ......................................................................... 49 

 

 

 

  



V 
 

GİRİŞ 

Avrupa Parlamentosu Araştırma Birimi'ne göre, "aşırı vücut ağırlığı ve aşırı vücut 
yağı, AB'deki iki yetişkinden birinden daha fazla bireyi etkiliyor ve oran giderek 
artıyor. Bunun nedenleri genetik, davranışsal, kültürel ve sosyoekonomik kaynaklıdır 
ve çoğunlukla dengesiz beslenme ve fiziksel hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, bu koşullar ciddi kronik hastalıklar için en önemli risk faktörleridir ve AB Üye 
Devletlerinin sağlık harcamalarının kabaca % 7'sini oluşturmaktadır. AB'de alınan 
önlemler genelde beslenme ve fiziksel aktiviteleri içermektedir. ” 

Ek olarak, 2014-2020 AB Obezite Eylem Planı, yukarıda belirtilen % 7'lik oranın yanı 
sıra, "sağlık sorunları ve erken ölüm nedeniyle işe devamsızlıktan kaynaklanan 
kayıp verimden de kaynaklı, dolaylı maliyetlerin de ortaya çıktığını göstermektedir. 
Son tahminler, AB'de fazla kilo ve şişmanlıkla ilişkili nedenlerden kaynaklı yılda 
yaklaşık 2,8 milyon civarında ölümün olduğunu göstermektedir. Bu tıbbi durumun 
açıkça sosyal, profesyonel ve kişisel sektörlerde de etkileri olan yaşam kalitesini 
etkilemektedir. 
 
Yetişkinlerde ve çocuklarda artan bu yaygın durumla birlikte, yetkililer yirmi birinci 
yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olarak görmektedir ve önemli bir ölüm 
nedeni olarak dünya çapında önlenebileceğini düşünmektedir. Obezite, aşırı vücut 
yağlarının birikmesi ile oluşan, yaşam süresinin ve / veya sağlık sorunlarını 
tetikleyen, beslenme ve metabolik bir tıbbi durumdur. Obezite, çeşitli hastalıklar, 
özellikle kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obstrüktif uyku apnesi ve bazı kanser, 
osteoartrit ve astım risklerini artırmaktadır. 
 
Bu proje, yanlış beslenme alışkanlıklarının, beslenme temelli hastalıkların 
önlenmesini ve erken saptanmasını desteklemeyi, toplumlarımızdaki sağlıksız 
beslenme sorunu hakkında farkındalığı arttırmayı ve etkilerini olabildiğince azaltmayı 
amaçlayan uygun bir plan oluşturmayı amaçlamaktadır. HEALTHY yetişkinleri, 
kendileri ve çocukları için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda 
bilgilendirmeyi ve eğitmeyi, 10 farklı kanser türüne neden olabilecek bir hastalık olan 
obezite ile savaşmayı planlamaktadır. Obezite, sosyal damgalanmaya ve mesleki 
dezavantaja neden olabilmektedir. Normal kilolu kişilere kıyasla, obez çalışanlar, 
işten ayrılma oranlarının daha yüksek olduğu ve işverenlerce maliyetleri arttıran ve 
üretkenliği azaltan bir husu olarak görülmektedir. Böylece isverenler, obeziteyle 
yaşayan insanların işe alımlarında önyargıları artırmışlardır. 
 
Yetişkinler ayrıca çocuklarını yiyecek ile ödüllendirmeye meyillidirler ve bu da onlara 
hatalı bir ebeveyn modeli yapmaktadır. Çocukluk çağında sağlıklı bir diyetin eksikliği, 
obeziteye neden olabilecek ciddi yeme bozukluklarına yol açabilmektedir. Örneğin, 
aşırı yeme bozukluğu sıklıkla belirli bir rahatsızlığa ve kendini suçlama ile devam 
etmektedir. Ayrıca, depresyon, stres, kaygı, yalnızlık, vs. gibi olumsuz duygular 
ortaya çıktığında yemeğin bir rahatlık olduğu fikrini geliştirir. Obezite, genellikle 
başarısızlık, düşük özgüven ve psikolojik sıkıntı ile ilişkili bir durumdur. 

 



VI 
 

Projenin, 3 ana hedef gruba sahip olması ve ardından diğer yan hedefleri olması 
beklenimektedir: 
 
BÜYÜK hedef grupları:  

DİREKT yararlanıcılar:  

1. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları olan yetişkinler, metabolizmayası ağır, kolayca 
kilo almaya, obez olmaya yatkın olan, çocukların yaşam kalitesini etkileyecek, uygun 
olmayan beslenme alışkanlıklarıyla olumsuz örnek teşkil eden yetişkinler; 

 
2. HEALTHY projesinin daha etkin bir rol üstlenmesi, yoğun eğitim ve formasyon 
programlarının sağlanmasında bölgesel ve ulusal olarak toplumda yetişkinlerle 
doğrudan temas halinde oldukları için Yetişkin Eğitim Kurumları; 

3. Ebeveynlerinde de benzer bir durum olduğu için benzer beslenme alışkınlarına 
aşina, aşırı kilolu yaşama yatkın yetişkinlerin çocukları. 

HEALTHY projesinin özel hedefleri: 

- Obeziteyi önlemenin diğer bir yolu olarak yetersiz beslenme alışkanlıklarıyla 
mücadele etmek, bu konuda yetişkinleri obezite hakkında eğitmek; 

- Obezite ile mücadele eden insanlara, özellikle ebeveynlere, öğretmenlere, politika 
yapıcılara, paydaşlara, diyetisyenlere ve sağlık personeline rehberlik ve destek 
sağlamak; 

- Avrupa düzeyinde obezite sorununa ilişkin tüm seviyelerde toplumu bilgilendirmek; 

- Obezitenin önlenmesi ve bu tıbbi durumun neden olduğu ölümlerin azaltılmasında 
bir strateji geliştirmek; 

- Obezite mağduru insanların yaşam kalitesini artırmak; 

- Obezitenin önlenmesinde gerekli bilgilerin aktarılmasına yardımcı olmak için yeni, 
BİT'e dayalı yöntemler ve AEK (Açık Eğitim Kaynakları) kullanımı dahil yenilikçi ve 
güncellenmiş eğitim materyalleri sunmak.; 

- Obeziteyle mücadelede beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, diyet seçiminde akıllı 
tercihlerle ilgili günlük çözümler sunmak; 

- Yaygınlaştırma araçlarını toplumda obezite ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 
kullanmak. 
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Ne 

Obez bir hastanın duygularını tanıması ve yönetmesi çok önemlidir. Fazla kilolu ve şişmanlığı 

etkileyen duygusal davranışlarda bu anlamda önemlidir. Duygular da tedavi edilmezse diet kilo 

vermek için yeterli değildir. Aşırı kilolu ve obez hastaların çoğunun duygusal bir nedeni vardır. 

Neden 

Deneyimler; duygusal zekânın yanlış beslenme alışkanlıklarına uygulanmasının tedavilerde 

gerçekten etkili olduğunu, somut ve ölçülebilir sonuçların elde edildiğini göstermektedir. 

Endişe, depresyon ve yalnızlık, bazı insanların aç olmadan bile yemek yemeleri için çok zorlayıcı 

şartları beraberinde getirmektedir. Aşırı yemenin duygusal bağının tanınması ve durdurulması 

gereklidir. Duygusal nedenlerle yemeğe yönelenler stresi yatıştırmak, üzüntü, yalnızlık veya can 

sıkıntısı gibi istenmeyen duygularla baş etmek için yiyeceği kullanan kişilerdir. Geçici süre kendinizi 



 

9 
 

iyi hissedebilirsiniz ancak duygularınız hala olduğu yerdedir. Olumsuz duygulardan kaçınmak için 

yiyeceğe yönelim yaygındır. 

Kim 

Duygusal zekâ, aşırı kilolu olmalarının kaynağı dikkate alınmaksızın nüfusun herhangi bir 

kesimine ve herhangi bir hastaya uygulanabilir. Eğitimcilerin duygusal zekaya yönelik 

paylaşımları, gelecekte daha az kilolu, sorunları azalmış sağlıklı insanların çoğalmasına yardımcı 

olacaktır. 

 

Bu egzersizin amacı nedir?  

Kilo kaybı planlamasının etkili olması için gerçek durumunuzu bilmek önemlidir. Hasta 

aşağıdaki üç adımı okumalı ve bunlardan hangi duruma ait olduğunu tanımlamalıdır.. 

Adım 1. Çok şişman değilim, hala iyi görünüyorum. Bu aşamada ciddi kilo problemi 

yoktur, Fazkat bizi yavaş ve kademeli kilo almaya kesinlikle götürecek hatalı bir 

davranış sergilemeye başladığımız durumdur (Kontrolsüz veya ölçüsüz, ve orta 

derecede egzersiz yapmadığınız ve yemeğin tadını çıkardığınız durumdur) 

Adım 2. Bu şekilde devam ettikçe, kontrolden çıktığınız durumdur. Bir şeyler 

yapmalısınız. Alarm mahiyetinde ufak uyarılara başlanmalıdır, tam da sıkı bir yarışın 

orta yerinde, tatile gitmek ve her zamankinden daha fazla dinlenmek zorunda kalmak 

gibi, kişisel hijyen gibi günlük hareketlerde rahatsızlık veren ve bizi uyaran diğer 

ayrıntıların uzun bir listesini oluşturmak gereklidir. Bu durum kilo vermeyi önerdiğimiz 

yegane durumdur. 

Adım 3. Şimdi anlıyorum, hastayım ve bu bir diyetten öte, başka bir şey. Şimdi hastanın 

sağlık problemi olduğunu hissetmeye başladığı durumdayız. Hastalarla yaşanan en zor 

deneyim, yeni şeyler yapmalarını sağlamak değil; her zaman yaptıklarındsn onlsrı 

vazgeçirmektir. 

  

Pratik 
Egzersiz 1 

Neredeyim? 
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Bu egzersizin sonucu nedir? 

Hastanın obezite sorunu ile ilgili durumunun tespitini sağlar. Başlangıç noktasını net bir şekilde 

biliyorsak, hedef noktaya daha net bir şekilde varabiliriz. 

 

  



 

11 
 

 

Bu alıştırmanın amacı nedir?  

Bu alıştırma ile, çok daha istikrarlı bir sağlığa kavuşmamıza yardımcı olacak sağlıklı ve gerçek 

alışkanlıklara yönelmeyi, çok katı stratejiler ve mucizevi ürünler ile çabuk zayıflama, hızlı kilo 

verme fikrini çok sıkı stratejiler ve mucizevi ürünlerle parçalara ayırmayı amaçlıyoruz.  

Bu alıştırmanın sonucu nedir? 

Mucize ürünlerin yanlışlığı konusunda farkındalığı artırmak. Temel sebep, mevcut 

reklamlardan ve mucizevi ürünlerden etkilenen, hızlı bir şekilde estetik hedeflere odaklanan 

bireylerin ani kilo verme fikrini ortadan kaldırmaktır. Sonuç olarak hiçbirinde yeni sağlıklı 

yaşam alışkanlıkları bulunmamakta ve kısa bir süre sonra kilo artışı sonucu ile beraber ilk 

alışkanlıklarımıza dönmek durumunda kalıyoruz. 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 2 

Mucize yoktur, kısayol yoktur 
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Bu oyunun amacı nedir?  

Bu oyunun amacı, hastanın kilo verme hedeflerine ulaşmış olan kişi ile mevcut durumu 

arasında görsel olarak bağ kurmasını sağlamaktır. Zayıflama tekerleğinin kullanımına bağlı 

olarak, Çarkıfelekteki ağırlık kaybına adapte olduk. Farkındalığı ve motivasyonu birleştiren bir 

egzersizdir. 

Bu oyunun sonucu nedir? 

Bu oyun sayesinde hastaydan geri dönüt alabilir, farkındalık oluşturabilir ve aynı zamanda 

hedefe ulaşmada motivasyonu artırabiliriz. 

 

Bu oyunun amacı nedir?  

Bir süpermarket içerisinde geçen bu oyunla birlikte hastanın, satın alma eylemini gerçekleştirirken 

duygularını kontrol etmeyi öğrendiğini ve bu tür bireylerin süpermarkete gittiklerinde ruhsal durumları 

tarafından tahrik edilmediklerini varsaymaktayız.  

Bu oyunun sonucu nedir? 

Yeni ve sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek birçok değişiklik seviyesini gerektirir ve bu seçimlerden 

biri de neyi satın aldığımızın ve evden aldığımızın seçimidir. 

  

Oyun 1 
Zayıflama Çarkıfeleği 

 

Oyun 2 
Seçim Yapmayı Öğrenme 
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Bu Vaka Çalışmasının Amacı Nedir?  

Bu vaka çalışmasının temel amacı, kilo kaybı konusunda tekrarlanan başarısız denemeler 

karşısında yüksek derecede kaygı ve hayal kırıklığı olan bir hasta, hastaya süreci göstermek ve 

kendine güven eksikliğini gidermektir. Sağlıklı beslenmenin anahtar yönleri hakkında 

profesyonel danışmanlık yapıldıktan sonra, tüketilecek miktarlar hakkında özel endikasyonlar 

verildi, yiyecek çeşitlerini, yiyeceklerin bir kombinasyonunu, hastanın seviyesine adapte edilen 

fiziksel egzersizi, yiyeceklerin sırasını vb. paylaşıldı. Bu hastanın kötü alışkanlıklarını nasıl 

değiştirdiğini iyi fiziksel ve psikolojik sonuçlarla gözlemleyebildik. 

Bu Vaka Çalışmasının Sonucu Nedir?  

Bu vaka çalışmasının sonuçları, bir kişinin aşırı kilo ile ilgili olarak kötü alışkanlıklarını nasıl 

değiştirebileceğini ve yeni sağlıklı yaşam tarzını öğrenebileceğini göstermektedir. Bu süreçte, 

bu hasta fiziksel ve zihinsel yaşam arasında olumlu bir tepki verir, kendi sağlığımız için 

sorumluluk üretmek için mükemmel bir dengeye kavuşur ve böylece kilo verme problemlerini 

ortadan kaldıran, nedenlerle mücadele eden sağlıklı yaşam tarzına kavuşur. 

 

Bu Vaka Çalışmasının Amacı Nedir?  

Bu çalışmada, fazla kilosu olan bir hastanın çalışmalarını yeterince artırmasında fazla kiloların 

nasıl engel olduğunu gözlemledik, obezite probleminin üstesinden gelmek için gerçek 

motivasyonu bulduğu, estetik kaygıları değil, sağlık üzerine kurulu bir süreci paylaştık. 

Bu Vaka Çalışmasının Sonucu Nedir?  

Motivasyon, profesyoneller tarafından iletilen kavramların uygulanmasında doğru tutumu 

benimsemek için temeldir. Diyetetikteki teknik bilgiler, hastaya yönelik tedaviye yönelik 

yeterli bir tutum olmadan, yalnızca kısmen etkilidir. Eylemsiz niyet işe yaramaz. Motivasyonun 

geliştirilmesi, tedavinin etkinlik ve zaman üzerindeki etkisini arttırır. 

  

Vaka 
Çalışması 1 

 
 

Vaka 
Çalışması 2 
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Ne 

Çocuklarda obezite, yanlış yeme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam ile beraber artış göstermektedir. 

Tehlikeyi engelleyebilmek ve daha sağlıklı ve bilinçli nesiller ortaya çıkarabilmek için çocukların 

yaşamlarına ek bir yük getirmeden onlara, yaşam boyunca düzenli şekilde yapılabilecekleri egzersiz 

ve beslenme alışkanlıkları kazandırmak gereklilik arz etmektedir. 

Neden 

Diğer taraftan aileler de üstlenecekleri çeşitli aktiviteler vasıtasıyla fiziksel aktivitelerini artırmak 

için aktif bir şekilde uğraşmalıdır Benzer şekilde öğretmenler de, farklı alışkanlıklar edinilmesi 

hususunda çocuklar üzerinde en etkili meslek gruplarından birini teşkil etmektedir. 

 

Kim 

Gerçek şu ki; çocuklar ile yapılan sağlıklı yemek yeme ve egzersiz aktiviteleri, onlara olumlu 

alışkanlıklar kazandırma hususunda çok önemlidir. Genel olarak çocuklar iki öğünlerini okulda 

tüketir ve çocukların günlük yaşamlarına yavaş ve sistematik bir şekilde sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının uyarlanmasını sağlamak için bu öğünlerde çeşitli aktiviteler planlanabilir. 

Hangisi 

Sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik yolları geliştirirken dikkate 

alınması gereken iki temel özelliğe dikkat edilmelidir. Çocuğun, kendi yaşamında ek bir yük 

oluşturmayacağı ve bunun sürdürülebilir olması önemlidir. 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Bu aktivitenin temel amacı, çocukların büyümesi ve gelişmesi için doğru beslenme yöntemini 

öğretmektir. Çocukların sağlıklı beslenmesi, uygun porsiyon oranının belirlenmesi, hangi besinlerin 

hangi organlar için faydalı olduğunu temin etmektir. 

Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için, eğitmenler öğrencilerin yiyeceklerin 

sağlıklı yollardan hazırlanması, doğru pişirme yöntemleri ve yiyeceklerin miktarı hakkında bilgi 

edinmeye hazır olmalarını sağlamalıdır. 

Bu egzersizin sonucu nedir? 

Çocuklar sağlıklı beslenmeyi, düzenli ve dengeli beslenmeyi, besin içeriği ve kalori değerlerini 

öğrenirler. Bu aktivite ile çocuklar uygun diyet ve beslenmeye geçer, sağlıklı bir hayata başlar. 

Dengeli ve düzenli bir diyetle birlikte şekeri ve karbonhidratları azaltarak kilo vermek kolaydır. 

Diyetin istenen lezzete göre hazırlanmasını mümkün kılan kalori miktarını ayarlamayı öğrenir. 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 1 

Çocuklara Yönelik Eğlenceli Mutfak 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Bu egzersizin temel amacı, çocukların sağlıklı gelişimini tamamlamak için gerekli olan fiziksel 

aktiviteyi artırmak, kemik gelişimini desteklemek, sağlıklı fiziksel kiloları sürdürmek, veya 

gelecekteki kronik rahatsızlıklara karşı korumaktır. Bu egzersiz özellikle hareketli çocuklar için, kas ve 

kemik gelişimini desteklemek, bisiklet, kaykay, paten gibi sporlara ilgiyi artırmak, özgüvende bir artış 

sağlamaktır. 

 

Bu egzersizin sonucu nedir? 

Daha fazla kalori harcamak için, kas, kemik dokusu gelişimini güçlendirecek sağlıklı kas dokusu 

geliştiren çocukları artırmak ve bunun için düzenli egzersizin önemini öğretmek önemlidir. Uzman 

kontrolünde yapılacak egzersiz, kilo kaybı ve kilo yönetimi konusunda önemli bir role sahiptir. 

Sağlıklı gelişim ve kemik sağlığı ancak düzenli diyet ve egzersizle mümkündür. 

 

 

.  

Pratik 
Egzersiz 2 

Hareket Etmekten Hoşlanalım! 
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Bu oyunun amacı nedir? 

Bu oyunun amacı, çocuklardaki fiziksel gelişimi desteklemek için aşırı kilolardan kurtulmak, kas 

aktivitesini artırmak ve fiziksel aktiviteler yaparak vücudun hareket kabiliyetini güçlendirmektir. 

Bu oyunun sonuçları nelerdir? 

Sonuç olarak, fiziksel gelişim oyunlarla destekleniyorsa, çocuklar sağlıklı bir şekilde gelişimlerini 

sürdürürler. Düzenli yemek ve hareket (egzersiz) sağlıklı gelişimde önemli bir yere sahiptir. Bir 

uzmanın eşlik ettiği diyet ve beraberinde yapılan egzersizler yüksek kalitede iyi sonuçlar verir. 

 

 

 

 

  

Oyun 1 
Yakar Top 
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Bu oyunun amacı nedir? 

Bu oyunun amacı, çocuklarda fiziksel gelişimi desteklemek için fiziksel aktiviteler yaparak enerji 

tüketimini eğlenceli bir şekilde sağlamaktır. Bu oyunla birlikte kilo kaybı sağlamak, kas aktivitelerini 

artırmak ve vücut motor gelişimini güçlendirmek amaçlanmaktadır. 

Bu oyunun sonuçları nelerdir? 

Bu oyunun bir sonucu olarak, oyun egzersizleriyle daha fazla enerji harcayarak vücut ve motor 

gelişimini artırmak ve sağlıklı beslenme desteği sağlamak mümkündür. Böylece sağlıklı 

beslenmeden kaynaklanan kalıcı ve sürekli kilo kaybı psikolojik mutluluğa neden olacaktır. 

Çocukların gelişimi, jimnastik egzersizleriyle, sağlıklı beslenme ile desteklenirlerse daha sağlıklı 

ilerler. Bu tür oyunlarla çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı hale gelir. Sağlıklı 

beslenme bu özellikleri etkili bir şekilde destekler. 

 

 

 

 

  

Oyun 2 
Seksek 
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir? 

Temel amaç, çocukların sağlıksız beslenme alışkanlıklarına müdahale ve obezitenin önlenmesi, 

beslenme programlarının yaşamlarına dahil edilmesidir. Çocuklarda obeziteye yönelik tedavi 

uygulanırken tüm ailenin alışkanlıklarını değiştirmek gerekir. 

Bu vaka çalışmasının sonuçları nelerdir? 

Çağımızın en büyük hastalığı olan obezite, tüm insanların yaşam tarzlarını değiştirerek çözülebilir. 

Hayatımızda, teknolojik rahatlığı egzersize dönüştürmeliyiz. 

Teknolojinin bize sunduğu konforu ortadan kaldırmalıyız. Sağlıksız beslenme, bize görünüşte çekici 

gelen kötü bir alışkanlıktır. Şekeri, unu, GDO'ları ve doymamış yağları diyetimizden tamamen 

çıkarmalıyız. Çocukların hayatındaki hazır yiyecekler, kilo alımının ana nedenidir. Zayıflama ve 

sağlıklı yaşam hedefimizi hayatımızdan şeker ve karbonhidratları kaldırarak başarabiliriz. 

 

  

Vaka 
Çalışması 1 
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 Ne? 

Sağlıklı bir diyet; protein, karbonhidrat, vitaminler (hepsi suda çözünebilir olan), yağ (doymuş ve 

doymamış) ve minerallerin (makro-mikro) dengeli ve yeterli bir şekilde bir vücuda girmesidir. 

 

Neden? 

Modern yaşam tarafından sunulan sağlıksız ve dengesiz beslenme hastalıkları ve obeziteyi 

artırmıştır. Günümüzde; obeziteden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek amacına yönelik olarak 

araştırmalar ve uygulamalar, DİYET + SAĞLIKLI BESLENME + MÜKEMMELİK ekseninde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Kim? 

Beslenme bireysel bir davranıştır. Sağlıklı beslenmedeki kararlı rol aileden kaynaklanır. Bu nedenle 

aile içerisinde ebeveyn, bir rol modeli olarak görülür. Aile sağlıklı beslenmeyi ne kadar benimser ve 

desteklerse, hayat o kadar sağlıklı olur. Sağlıklı beslenmek için beslenmeyi düzenlemek gereklidir. 

Sağlıklı beslenme sabah yapılan kahvaltı ile başlar. 

 

Hedef 

Günümüzde iyi bir yaşam sürmek için benzer bir şekilde sağlıklı beslenmek esastır. Çünkü sağlıksız 

yaşam tarzları bireyin sağlığını tehdit eder ve sonrasında birey obeziteyi ve diğer birçok hastalıkları 

davet etmiş olur, bu nedenle bilinçsiz beslenmeden kaçınılmalıdır. Bu tür problemlerden kurtulmak 

için bir yaşam tarzı haline getirmek adına sağlıklı beslenmeli ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.   
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What is the purpose of this exercise? 

Bu egzersiz sağlıklı kilo kontrolünü, kasların düzenli olarak çalıştırılmasını, sağlıklı beslenmeye 
yönelik yapılan egzersizleri destekler. Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden: 
Kalori Harcamak, Kasları Çalıştırmak, Kiloyu Kontrol Altına Almak, Yaşlanmayı Geciktirmek, 
Metabolizmayı Hızlandırmaktır. 

Bu egzersizin sonuçları nelerdir? 

Sağlıklı beslenmenin bir sonucu olarak düzenli egzersiz obeziteyi önler. Sağlıklı beslenme ve 
egzersiz, kasların gevşetilmesi, stresin hafifletilmesi, psikolojik rahatlama, kalp sağlığı yararlarının 
korunması gibi kronik hastalıklardan korunmayı mümkün kılar. 

 

 

 

  

Practik 
Egzersiz 1 

Daha Sağlıklı Yaşama Doğru Atılan 
Küçük Adımlar 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Doğa yürüyüşleri ile kilo kontrolü sağlanırken kalori tüketen kemiklerin ve kasların güçlendirilmesi 

ile metabolizma hızlandırılır.Bu egzersizle birlikte yürüyüş yaparak kalori harcamak, kasları 

güçlendirmek, kemikleri güçlendirmek ve yenilemek, metabolizmayı hızlandırmak oldukça kolaydır. 

Bu egzersizin sonuçları nelerdir? 

Sağlıklı beslenme ve doğada yapılan 1-2 saatlik yürüyüş ile birlikte, kasların ve kemiklerin 

güçlenmesi, kronik hastalıklardan korunmak ve kalori yakma mümkün olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 2 

Sağlık Yürüyüşü 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Asıl amaç evde günlük işleri yaparken, beraberinde egzersiz yapma konusunda aile bireylerini 

teşvik etmektir. Bu alıştırmaya ek olarak, kalori yakmak, kasları ve kemikleri güçlendirmek ve 

sorumluluk bilincini kazanmak amaçlanmaktadır. 

 

Bu egzersizin sonuçları nelerdir? 

Düzenli kalori tüketimi sonucu, tüm ev işleri yapılır, tüm aile üyeleri süreç içinde sorumluluk alır. 

Tüm aile üyelerinin düzenli ev işleri yapmaları düzenli olarak sağlanmaktadır. Düzenli egzersizin 

vücudu kronik hastalıklara karşı koruduğu ve tedavi sürecinde bireyleri desteklediği görülmektedir. 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 3 

Evde yapılan günlük işlerle ile birlikte 
gelen sağlıklı yaşam 
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Bu oyunun amacı nedir? 

Sağlığa zararlı besinleri önlemek, besinlerden vitamin ve mineralleri almak. Düşük kalorili yerken, 

sağlıklı besinler almanın önemini kavramak. 

 

Bu oyunun sonuçları nelerdir? 

Tüm aile üyelerine düşük kalorili besinler ve doğru pişirme yöntemiyle kalori harcanması sağlandı. 

Sağlıklı beslenme sağlıklı besinler ile mümkündür. Düzenli beslenme sağlıklı beslenmeyi 

beraberinde getirir. Düzenli ve sağlıklı bir diyetin benimsenmesi ve yaşam boyunca sürdürülmesi 

kalp ve vücut sağlığı için önemlidir. Ev yapımı yiyecekler sağlıklı yaşam için en önemli unsurdur. 

 

 

  

Oyun 1 
Neşeli kahvaltı 
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir? 

The main aim is to reach people unhealthy, and not moving much, additionally not eating healthy 

food causes them to get unhealthy. Temel amaç, sağlıksız ve fazla hareket etmeyen insanlara 

ulaşmaktır, ayrıca sağlıklı beslenmeyen bu bireyleri, sağlıksız yaşama dair uyarmaktır. Ayrıca kısa 

sürede çok hızlı sonuç almak yerine daha dengeli ancak kalıcı ve sürekli sonuçlar hedeflenmektedir. 

 

Bu vaka çalışmasının sonuçları nelerdir? 

Sonuç olarak, sağlıklı beslenme sadece obez bireylerin değil tüm bireylerin beslenmede önceliği 

olmalıdır. Sağlıklı sonuçlar alabilmek için tüm aile ile birlikte diyet ve egzersiz yapılmalıdır. 

Yanlış yaşam tarzı ve yanlış beslenme insanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Hala yaşam tarzımız sağlığımızı tehdit ediyor. Karbonhidrat bazlı gıda alımı obeziteyi tetiklemeye 

evam ediyor. 

.  

Vaka 
Çalışması 1 
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29 
 

Ne 

Aile buluşmaları, herkes tarafından en sevilen ve yakın hissedilen insanlarla geçirilen zamandır. 

Tüm aile üyelerinin, kaliteli zaman geçirmek, birbirlerini görmek ve deneyimlerini paylaşmak için 

bir araya geldikleri eşsiz bir fırsattır. Öğle veya akşam yemeği için aynı masada tipik bir aile 

buluşması şeklinde gerçekleşir. Masada çok fazla zaman geçirmek adına fazla da yemek yenildiği ve 

fazla içki için fırsatların oluşuğu buluşmalardır. Bu durum uzun vadede bazı olumsuz etkilere neden 

olabilir. Bu başlıkta, ailelerin kaliteli ve sağlıklı bir ortamda birlikte vakit geçirmeleri için masada 

yemek yemeye ve içmeye alternatif seçeneklerin ve alternatiflerin çok olduğu gerçeğini 

vurgulamak amacındadır.  

 

Neden 

Bu, bugünün dünyasında önemli bir konudur çünkü birçok insan için aile toplantıları çoğunlukla 

fazla yemek yeme ve aşırı içme eşliğinde aynı masada sunulan bir ortamdır.. 

Bu bir alışkanlık haline geldiğinde ciddi sağlık kaygılarını beraberinde getirmektedir.  

 

Kim 

Konu aile buluşmalarıyla ilgili olduğu için, her aile üyesi sürece katılım sağlamalıdır. Yetişkin üyeler, 

genç nesiller için rol modelleri olacak ve onlara kaliteli ailece zaman geçirmeleri için alternatif 

sağlıklı imkânlara dair iyi örnekler vereceklerdir. Çocuklar, yetişkin aile üyelerinin iyi örneklerini 

alacak ve uygulayacaklardır.  
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Bu egzersizin amacı nedir?  
 
Bu pratik alıştırmanın amacı, eğitim amaçlı, ilgi çekici faaliyetler önererek ailelerin toplantılarını 

zenginleştirmektir. Odak, yiyeceklerden ve yeme eyleminden sağlıklı yemek tarifleri ve 

malzemeleri üzerine hazırlık ve eğitime yönelmektir. Çocuklar bu alıştırmada ana katılımcılar ve 

kilit öğrenenlerdir. Daha sağlıklı seçimler yapabilmeleri için sağlıklı ve sağlıksız içerikleri ayırt 

etmeyi öğrenerek kendi sağlıklı yiyeceklerini nasıl hazırlayacaklarını öğrenirler. Alıştırma tüm aile 

üyelerini buna katılmaya teşvik eden etkileşimli bir yaklaşıma sahiptir. 

 
Bu egzersizin sonucu nedir? 
 

İnteraktif pişirme teknikleri sayesinde çocuklar, sağlıklı tarifler öğrenebilir ve hazırlayabilir, 

içlerinde bulunan değerli içeriklerin farkına varabilir ve faydalarını kısa ve uzun vadeli bir 

perspektiften kavrayabilirler. Bu uygulamalı alıştırmanın bir sonucu olarak, katılımcılar daha fazla 

bilgi sahibi olacaklar ve tükettikleri yiyeceklerin içerikleri, kaçınmaları gerekenler ve sağlıkları için 

neyin iyi olduğu hakkında daha bilinçli olacaklardır. Ayrıca, sağlıklı olmayan malzemeler için hangi 

alternatiflerin mevcut olduğunu öğrenecekler, böylece daha sağlıklı olanlarla ikame 

edebileceklerdir. 

 

 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 1 

İnteraktif Mutfak Çalıştayları 
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Bu egzersizin amacı nedir?  
 
Bu aktivitenin temel amacı, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek için daha sağlıklı ve daha değerli bir 

alternatif sunmaktır. Doğada piknik yapmak, hafta sonları en iyi aile etkinlikleri için gündemde yer 

almaya kesinlikle değer bir aktivitedir. Sadece sıradan iç mekan ortamından, mükemmel bir kaçış 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yürüyüş, futbol, voleybol veya yanında badminton gibi doğa 

sporları aktiviteleri için de bir fırsat sunar. 

 

 
Bu egzersizin sonucu nedir? 
 
Egzersiz, tüm ailenin, kapalı alanda yenecek bir öğle yemeği / akşam yemeği masasından daha 

ziyade açık havada fiziksel aktiviteler eşliğinde daha hafif ve daha etkileşimli bir ortak yemek 

etkinliğine,  doğada biraz zaman geçirmeyi tavsiye eden bir etkinliktir. Bu aktivitenin de herkes için 

birçok faydası vardır. Doğada geçirdiği zamanın fiziksel olarak vücut için çok faydalı olduğu, stres 

seviyelerini serbest bıraktığı, ruhu ve zihnimizi enerji yüklediği kanıtlanmış bir gerçektir. 

 

 

Pratik 
Egzersiz 2 

Doğada Piknik 
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Bu oyunun amacı nedir?  
 
Bu oyun, maceracı ruhun, sezginin ve mantıksal düşüncenin kilidini açmayı amaçlamaktadır. Başlıca 

yararları arasında, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmesi, her zaman yeni bir şeyler aramaya, 

etrafındaki harika şeyleri keşfetmeye itici güç olmasıdır. Tüm aile üyelerini içeren daha küçük 

gruplarda olduğu gibi daha büyük gruplarda da yapılabilecek bir aktivite örneğidir. Her katılımcı 

grubu hazineye ulaşmak için bir harita alır. Yol boyunca, hazineye ulaşmak için üstesinden 

gelinmesi gereken farklı aşamalar ve zorluklar vardır. Harita katılımcıya rehberlik etmek ve doğru 

yönü göstermek için kullanılacaktır. Ancak, her zorluğun üstesinden gelmek için her zaman uyanık, 

yaratıcı, dikkatli ve sezgisel olmak gerekecektir.  

 

Bu oyunun sonucu nedir? 
 

Sonuç olarak oyunun katılımcılar için sayısız faydası vardır. Öncelikle, mantıksal ve analitik 

düşünme, sezgi, yaratıcılık ve hayal gücü geliştirir. İkincisi, takım ruhunu ve yakın işbirliğini 

gerektirdiğinden, insanları bir araya getirip yakınlaştırmak için yardımcı olur. Sonuncusu ama en 

önemlisi, odak noktası öğünlerde değil, güzel ve anlamlı bir deneyimle birlikte kaliteli zaman 

geçirmek için ailenin bir araya gelmesinde mükemmel bir alternatif sunar. 

 

 

Oyun 1 
Hazine Avı 
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Bu oyunun amacı nedir?  
 

Tüm aile üyelerinin katılımıyla ilgili pek çok ilginç masa oyunu var. Hepsi aile toplantıları sırasında 

masada oturmak ve yemek yemeye mükemmel bir alternatiftir. Bu oyunların amacı, eğlenirken, 

aileniz ve arkadaşlarınızla iyi vakit geçirirken mantıklı düşünme ve akıl yürütme imkânı 

sağlamaktadır. Bu tür oyunlar, yıllar önce eğlenmek ve neşelenmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Günümüzde dünya çapında pek çok ailenin ve arkadaşın, kaliteli zaman geçirmek ve birlikte 

eğlenmek için başvurduğu favori bir etkinliktir. 

 
Bu oyunun sonucu nedir?  
 

Oyunda her zaman bir kazanan vardır, ancak eğlenceli anlar ve eğlence herkes içindir. Masa 

oyunları, aile üyelerinin ve arkadaşların birlikte oynamalarını sağlamak için ilginç ve eğlenceli bir 

yoldur. Bu oyunlar, katılımcıların düşünme yeteneklerini, mantığını ve fikir yürütmeye yönelik 

becerilerini geliştirirken, sevdikleriyle geçirdikleri zamanın zevkini de artırmaktadırlar.  

 

 

  

Oyun 1 
Treasure Hunt 

 

Oyun 2 
Masa üstü oyunları 
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir?  

Bu vaka çalışmasının temel amacı, art arda üç kez doğum yaptıktan ve çok kilo aldıktan sonra bile, 
kilo vermenin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin mümkün olduğunu göstermektir. Herkes kilo 
verebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilir. Bununla birlikte, bazen kusursuz bir yapı elde 
etmek için bu durumda olduğu gibi profesyonellerden yardım almamız gerekir. Ve yardım isteme 
konusunda yanlış olan bir şey olmadığını bilmek gerekir, hiç kimse profesyonel yardımdan 
korkmamalı ve utanmamalıdır. Ayrıca, bu vakada görüldüğü gibi ailemize ve arkadaşlarımıza 
verdiğimiz örnek olayı düşünmeliyiz. Bu yönü göz önüne aldığımızda, motivasyonumuz kilo verme 
sürecinde daha da güçlü ve daha istikrarlı hale gelecektir. 
 
Bu vaka çalışmasının sonucu nedir?  

İyi bir örnek olmak, çocuklar için rol model olmak her ebeveyn için kilit bir görev olmalıdır. 

Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için izlenecek bir yön ve doğru 

rehberlik ararlar. Çocuklara böyle bir dönüşümün sağlanabileceğini göstermek, onları motive 

etmeyi ve vücutlarına ve sağlıklarına dikkat etmeyi öğretir. 

  

Vaka 
Çalışması 1 

Çocuklar için rol model olmanın ve 
sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmanın 

gücü  
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir?  

Bu vaka çalışmasının amacı, kilo vermenin biraz zaman alabileceğini vurgulamaktır, hemen 
gerçekleşmeyeceğini anlatmaktır. Bu nedenle süreç boyunca sabırlı olmak çok önemlidir. Kilo 
verme kararını verirken, kişi tutarlı olmalı ve tek tip, anlaşılır bir yaklaşım izlemeye çalışmalıdır. 
Hastanın başarılı sonuca inanması ve geçmişe bakmadan, eski sağlıksız alışkanlıklarına geri 
dönmeden başarıya doğru çalışması gerekmektedir. 
 
Bu vaka çalışmasının sonucu nedir?  

 

Bu vaka çalışmasının sonucu, çok sık olarak bozulmuş yeme ve içme alışkanlıklarının, hayatımızdaki 

stres, kötü ilişki veya yalnızlık, stres dolu iş hayatı, can sıkıcı, çok da arkadaş sahibi olmayan, v.b. 

diğer faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektir. Temel nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak için 

çalışmak, uzun vadede tutarlı ve sağlıklı rutin yaşama kavuşmak çok önemlidir. Motivasyonla 

birlikte tutarlılık ve sabır, iyi bir vücut şekli ve sağlıklı bir yaşam tarzı elde etmek ve bunu korumak 

da son derece önemlidir. 

 

  

Vaka 
Çalışması 2 

Kilo verme yolunda motivasyon, sabır 
ve karalılığın önemi 
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Ne? 

Ruh sağlığı bizim duygusal, psikolojik ve sosyal yönden iyi durumumuzu kapsar. 

Düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı etkiler. Ayrıca stresin üstesinden gelme, diğer 

bireyler ile ilişki kurma ve seçimler yapma konusunda bize yardımcı olur. 

Erken Uyarıcı Belirtiler 

 Çok fazla veya çok az yemek yemek veya uyumak 

 Açıklanamayan acı ve ağrıların olması 

 Çaresiz veya ümitsiz hissetme 

 Doğru ve gerçek olmayan şeylere inanmak veya sesler duymak 

 Çok düşük enerjili veya tamamen enerjisiz olmak 
 Kendinize veya diğer insanlara zarar verdiğinizi düşünmek 
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Neden? 

 Yetişkinlerin (çocuklu aileler, aileler, yetişkinler eğitim kurumları da dahil) kötü 
beslenmenin ve kötü beslenme alışkanlıklarının günlük yaşamda sağlıkları üzerindeki 
olumsuz etkilerinin farkında olmalarını sağlamak; 

 Yetişkinlerin özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve ayrıca, Pratik, faydalı 
kaynaklar ve aktivitelerle zihinsel sağlık dengesini sağlamak. 

Kim? 

 Yanlış beslenme alışkanlığına sahip yetişkinler, yavaş bir metabolizmaya yatkın olanlar, 
kolayca kilo almaya ve obez olmaya yatkın olanlar; 

 Çocuklu yetişkinler, kötü bir beslenme örneği teşkil ettiklerinde çocuklarının da yaşam 
kalitesini etkilerler; 

 Yerel, bölgesel, ulusal topluluklardan yetişkinlerle doğrudan temas halinde oldukları için 
yetişkin eğitimi kuruluşları, 

 Farklı etkinliklerin benimsenmesinde ve uygulanmasında (pratik egzersizler, vaka 
çalışmaları ve oyunlarla) gerçek desteğin sahibi aileler, 

 Tutumların iyileştirilmesinde ve değiştirilmesinde çok önemli role sahip eğitimciler, 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Temel amaç, yetişkinlere belirli bir travma geçirmiş yetişkinlere destek olmak ve onları 'burada ve 

şimdi' diyerek daha fazla güvende ve yetkinlik içinde, kişisel sorumluluk duygusuyla tekrar 

yaşamaya teşvik edilmelerini sağlamaktır.  

Bu egzersiz, tüm enerjinizi ve dikkatinizi pratik ve kolay bir egzersizle kazanılan ruh sağlığı 

deneyimine odaklamanıza yardımcı olmak için geliştirilmiştir. 

 

Bu egzersizin sonuçları nelerdir? 

Sonuç olarak, bu egzersiz, boşluğu doldurmak ve diyalog döngüsünü pratik ve faydalı aktivitelerle 

geliştirmek, gevşeme ve sosyal aktivitelere katılım için planlanan zamanla ilgili motivasyon 

seviyesini artırmaya odaklanmaktadır. 

Duygularınızı kabul etmek sürecin bir parçasıdır ve travmadan kurtulmak için gereklidir. Sosyal 

bağlantılara sahip olmak, iyi kişisel ilişkiler kurmak ve bir topluluğun parçası olmak ruh sağlığınız 

için son derece önemlidir. 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 1 

Uygulamalı egzersiz ile ruh sağlığı 
arasındaki denge 
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Bu egzersizin amacı nedir? 

Temel amaç, kişisel motivasyonunuzu artırmak, olumsuz düşüncelerinizi değiştirmenize destek 

olmak ve size bir meditasyon kaynağı sağlamaktır.  

Egzersizin yalnızca fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda zihinsel sağlığınız için de birçok faydası 

vardır. Akıl sağlığı, durumlarınıza ve travmanıza rağmen duygularınızı düzenleyebileceğiniz, 

düşüncelerinizi yönetebileceğiniz ve olumlu bir şekilde davrandığınız anlamına gelmektedir.  

 

Bu egzersizin sonuçları nelerdir? 

Bu egzersizin bir sonucu olarak, ruh sağlığının duygular tarafından kontrol edilmeden 

duygularımızın farkında olarak onları kabul etmenin farkında olmanın desteklemeye 

odaklanılmaktadır. Dahası, bu alıştırmanın bir başka sonucu da zihinsel sağlığın aynı zamanda 

bilişsel, duygusal ve sosyal olarak da sağlıklı olmanın gerekliliğini göstermesidir. 

 

 

 

Pratik Egzersiz 2 Steps to Change Your State of Mental Health 

 

Pratik 
Egzersiz 2 

Ruh Sağlığı Durumunuzu 
Değiştirmeye Yönelik Adımlar 
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Bu oyunun amacı nedir? 

Temel amaç, güçlü ve etkileşimli aktivitenin avantajları hakkında farkındalık oluşturmak, olumsuz 

beslenme alışkanlığı olan yetişkinlerin dikkatini çekmek, belirli bir travma ile karşılaşan bireylere 

pratik, kolay bir oyunla terapi, rahatlama, stresi ve depresyonu aşma konusunda yardımcı olmaktır. 

 

 

 

Bu oyunun sonuçları nelerdir? 

Sonuç olarak bu oyun, olumlu düşüncelerle üzüntü durumunun üstesinden gelme sürecinde 

etkileşimli ve güçlü bir oyunun rolüyle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Dahası, bu 

oyunun bir başka sonucu da kendine güven ve motivasyon seviyesini daha iyi bir seviyeye çekmek 

ve etkileşim düzeyini arttırmaktır. 

  

Oyun 1 
İki Gerçek Bir Yalan 
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Bu oyunun amacı nedir? 

Temel amaç, zihinsel sağlığın olumlu yönde ilerlemesini sağlamak için yetişkinleri etkileşimli ve 

güçlü bir oyuna dâhil etmek, onları ek araçlar yoluyla travmaya karşı mücadele etmek için onlara 

yararlı bir ilham kaynağı olacak eğlenceli bir oyuna dâhil etmektir.  

 

Bu oyunun sonuçları nelerdir? 

Bu oyunun temel bir sonucu olarak stresin üstesinden gelme sürecinde etkileşimli ve güçlü bir 

oyunun rolüne dair farkındalığı arttırmak ve etkileşim yoluyla kendi kendine güven ve motivasyon 

seviyesinin daha iyi anlaşılmasını desteklemektir. Ayrıca, bu oyunun bir başka sonucu da iletişim 

sürecine ilişkin temel becerileri geliştirmeisidir.  

Oyun 2 
Ruh Sağlığına Yönelik Pratik Oyun 
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir? 

Temel amaç, zihinsel sağlığımızın stresle nasıl başa çıktığını, kararlarımızı nasıl etkilediğini, bu 

noktada nasıl destek aramamamız gerektiğini göstermektir. Fiziksel sağlık gibi, ruh sağlığı da 

yaşamın her aşamasında önemlidir. Dahası, bu vaka çalışması, insanların profesyonel yardıma 

ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlamaya odaklanmamızı sağlamaktadır. Akıl sağlığımız, bireylerin 

çevrelesindeki insanlara bakışlarını etkiler 

 

Bu vaka çalışmasının sonuçları nelerdir? 

Sonuç olarak, bu vaka çalışması, sağlıklı yaşam modeli olarak faydalı faaliyetlere katılımın teşvik 

edilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu vaka çalışmasının bir başka sonucu da, bir profesyonelin 

tavsiyesine uymanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık durumunu iyileştirmek için 

kademeli olarak harekete geçmeyi sağlamaktır.  

Vaka 
Çalışması 1 

Obeziteye karşı verilen mücadeleyi 
kazanmaya yönelik umudu 

desteklemek  
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Bu vaka çalışmasının amacı nedir? 

Temel amaç ruh sağlığının sağlıklı ve rahat hissetmek için adımlar atmak olduğu ve bir travmadan 

sonra vücudun sağlıklı ve güçlü kalmasının çok önemli olduğunu göstermektir. Bu vaka çalışması, 

farklı profesyonel ihtiyaçlar açısından anlayış seviyesini geliştirmeye odaklanmaktadır. 

 

Bu vaka çalışmasının sonuçları nelerdir? 

Temel bir sonuç olarak, bu vaka çalışması, ruh sağlığının, travmanın iyileşmesi, üzüntünün 

durdurulması ve boşluğun doldurulması sürecinde olumlu etkisinin elde edilmesine 

odaklanmaktadır. Üstelik bu vaka çalışmasının bir başka sonucu da obeziteyle mücadele eden 

bireyler için çok önemli bir sorun olan kilo sorununu azaltmak için güçlü bir rehberlik sağlamaktır.  

Vaka 
Çalışması 2 

Çok yönlü psikolojik ve beslenme 
anlamları ile obezite 
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Ne? 
 

Sağlık setinin bu bölümünde, insanların “Kişisel Farkındalık” ve “Bedensel Farkındalığı” 
geliştirmelerine yardımcı olmak için seçilen etkinlikler mevcuttur. Yetişkinler ve çocuklar için 
egzersizlerden oluşturulmuş bu bölümde: yetişkinler için hayata yaklaşımı değiştirmek ve 
geliştirmek için insanların beden ve zihinleri tarafından verilen hassas sinyalleri fark etmeleri, 
çocuklarda ise beden bilincini ve duygularını keşfetmeleri sağlanmıştır. 
 

Neden? 
 

Düzensiz beslenme, besin alımına veya belirtilerine karşı duyarsızlaşmaktan veya her iki unsuru da 
düzenleyen belirtilere karşı bilinç eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Duygular üzerinde çalışmak, 
daha çok bedensel ihtiyaçlara ve daha az duygusal, durumsal veya diğer unsurlara dayanarak 
kişinin besin alımını düzenlemesine yardımcı olabilir. Özbilinç, istediğinizi yaratarak ve geleceğinize 
hükmederek yaşamınızın kontrolünü elinize almada son derece önemli bir adımı teşkil eder.  

Kim? 
 
Eğitmenler; kişilere aktiviteler önermek, onların anlamasına ve egzersizleri yapmalarına yardımcı 
olmak için el kitabımızı kullanabilir.  Yetişkinler, egzersizleri kendi kendilerine, yalnız veya gruplar 
halinde yapabilir. Çocuklar için de ayrıca aktiviteler mevcuttur. 

Hangisi? 
 

 Kendi potansiyelinizi keşfetmek veya ortaya çıkarmak 
 Duygularınızı nasıl okuyacağınızı ve ifade edeceğinizi öğrenmek 

 Koordinasyonu geliştirme, duygularını ifade erme ve iyi hissetmelerini sağlayacak 
aktiviteler bulma konusunda çocuklara yardımcı olmak 
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Amaç     

Bir vücut taramasının asıl amacı, zihni duyusal deneyime, yani “vücut olmanın” nasıl olduğunu 

deneyimlemeye teşvik etmektir. Bu uygulamanın amacı, vücutta neler yaşandığını fark etme 

yeteneğini geliştirmektir. Bu, fiziksel deneyimin özellikle duygusal deneyime nasıl bağlandığına dair 

kişisel farkındalığı öğrenmek için faydalı bir uygulamadır. 

Bu egzersiz, insanların kendi bedenlerini deneyimlemelerine yardımcı olmak ve bu konuda hüküm 

süren düşüncenin örtüşmesine kapılmaktan kaçınmak, beden ve kişinin tüm vizyonunun çarpıcı 

biçimde değişmesine izin vermek için geliştirilmiştir. 

 

Sonuçlar 

Vücut taraması, insanların bedenleriyle arkadaş olmalarına, onları uygun ve akıllı bir dikkatle 

beslemelerine ve daha somut bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur. 

Bedenle daha fazla uyuşan insanlar, duygularının bedensel ifadelerini daha iyi algılayabilir, böylece 

stres, hüzün ya da can sıkıntısı gibi nahoş duygularla başa çıkmaya yönelik tepki olarak yeme 

eğilimini azaltabilirler. 

Farkındalık uygulayarak, insanlar geçmişte yeme alışkanlıklarını sabote etmiş olan duygusal 

alışkanlıkları değiştirebilir, hem yiyecek hem de hisler üzerindeki kontrolünü yeniden 

kazanabilirler. 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 1 

Vücut Trama Meditasyonu 
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Amaç  

Çok popüler ama bir o kadar da eski bir zihin-beden pratiği disiplini olan Yoga, obeziteye veya fazla 

kiloya neden olan işlevsiz yeme alışkanlıklarının önlenmesinde anahtar olabilecek doğrudan bir 

beden ve ruh egzersizi içerir. Yoga, vücudu dikkatlice bir dizi duruş ile hareket ettirmeyi ve aynı 

zamanda tek bir pozisyon almayı gerektirir. Her ne kadar yoga birçok fiziksel sağlık yararına sahip 

olsa da (tıbbi kanıtlara göre, yoga vücudun diğer tüm sistemlerini ve organlarını doğrudan 

etkileyen sinir ve endokrin sistemleri dengeleme etkisinden dolayı da tavsiye edilir) temel amacı 

zihin ve vücudu kısmen, kendini vücudunuzun ince duyularına temas ederek birleştirmektedir. 

Sonuçlar       

Yoga egzersizlerinin insanların sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmesinde destek olmasının 

bir yolu, şu an vücudun doğrudan bu deneyimi geliştirerek duygusal kalıplarını bu yönde hemen 

değiştirmektir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, duygusal dengesizlikle derinden ilişkilidir ve 

duygusal dengenin vücuttaki merkezimizle ve şu anda olanlara ne kadar dikkat etmemiz 

gerektiğiyle ilgisi vardır. 

 

 

 

  

Pratik 
Egzersiz 2 

YOGA 
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Amaç  

Bu oyun, çocuklara; yaptıkları veya yapmak istedikleri aktiviteler hakkında düşünme ve bu oyunlar 

süresince hislerinin neler olduğunu veya yapmak istedikleri bir aktiviteyi düşündükleri anda sahip 

oldukları hissi açıklamaları konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu oyun, kendilerine “… 

yaparken nasıl hissediyorum?”, “Yapmak isteyeceğim aktiviteler var mı?”, Yapmak istediğim bir 

aktiviteyi düşündüğümde nasıl hissediyorum?” gibi sorular sormaları sağlanarak çocukların bilincini 

geliştirecektir. Aktiviteyi öneren ve ortaya koyan yetişkinin; onun bu aktivitelere yoğunlaşmasına, 

her bir aktivite ile ilgili hissettiği duyguları hakkında düşünmesine ve neden bu aktiviteyi 

yaptıklarını veya yapmadıklarını kendilerine sormasına yardımcı olma ve çocuğu yönlendirme 

amacı taşımaktadır. 

Sonuçlar     

Bu oyun sayesinde ebeveynler veya eğitmenler; 

 Çocukların sevdiği veya sevmediği faaliyetleri keşfedebilir,  

 Çocuklara kendilerine olumlu duygular uyandıran bir veya daha fazla aktivite bulma fırsatı 
vermelerine yardımcı olabilir, 

 Bazı aktiviteler sırasındaki duygu ve hisler üzerine odaklanmalarını ve konuşmalarını 
sağlayabilir. 

 

 

 

Joy Anger Disgust Sadness Fear Anticipatio
n 

Trust Surprise 

        

 

  

Oyun 1 
Hisler ve Aktviteler 
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Amaç  

Simon diyor, dinleme becerilerini ve beden farkındalığını geliştirmede yardımcı olan eğlenceli bir 

oyundur, bu anlatıda ayrıca duyguları da geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Bu oyun oldukça kolaydır, 

ancak özellikle büyük bir grupta oynuyorsanız, hızla çekişmeli bir mücadeleye dönüşebilir. Bu oyun 

dünya çapında pek çok isimle devam etse de, temel kuralları aynı kalmakla birlikte oldukça 

eğlencelidir. 

Sonuçlar 

Bu oyun sayesinde çocuklar: 

 hızlı bir şekilde hareketlerini koordine etmeyi,  

 diğerlerini dinlemeyi 

 duyguların nasıl hareket edileceğini öğrenecektir. 
 

 

  

Oyun 2 
Simon “eylem ve duygular” diyor 
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Amaç 

Sağlık setinin bu bölümünde çocukluğundan beri aşırı kilo olan bir bireyin öyküsü paylaşıldı. 

Sevdiği bir yaşam biçimine sahip olmakla birlikte, ailesi de fazla kilolu, diğer insanlarla hiçbir sorunu 

yok ve yaşam tarzında fazla bir değişiklik istemiyor. 

Bu hikâyenin amacı, insanlara bu kişinin durumu hakkında düşünmeleri ve tartışmaları için fırsat 

vermektir. 

 

Sonuçlar 

Profesyoneller ve hastalar, hikayeyi okuyarak bu durum hakkında fikir yürütme, müdahale yolunda 

yer alan farklı kişilerin (bakıcılar, doktorlar, arkadaşlar) rollerini görüntüleme, bu kişiye yardım 

etmek için stratejiler üzerinde spekülasyon yapma olanağına sahip olacaktır. Bu olayı okuyan 

Albert'in duygularına da hâkim olabilecektir. 

 

 

 

  

Vaka 
Çalışması 1 

Albert’in hikayesi 
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Amaç  

Bildirilen hikâyenin amacı, kendine bakması ve kilo vermesi gerektiğini de bilen aşırı kilolu olan bir 

kişinin durumunu düşünmek ve tartışmaktır. Gelecekte, kilo vermek, daha sağlıklı bir vücuda sahip 

olmak ve bir kız arkadaş bulmak isteyen bu kişi hedeflerine ulaşmak için hiçbir şey 

yapmamamktadır.  

 

Sonuç      

Hikâye hakkında fikir yürütmekle birlikte, profesyoneller ve hastalar bu kişi ve hikayesi hakkında 

düşünme, tedavi yolunda yer alan farklı kişilerin (bakıcılar, doktorlar, arkadaşlar) rolünü anlama, 

bu kişiye yardım etmek için stratejiler üzerinde tartışma yapma olanağına sahip olacaktır. Bu vakayı 

okuyan, John'un duygularını da anlayabilecektir.  

 

  

Vaka 
Çalışması 2 

Farkındalık eksikliğinin ötesinde 
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