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EĞİTİCİYE NOTLAR 
“Gençler İçin Yaşam Becerileri ile Çalışma Hayatı ve Hukuk” adlı bu eğitim 
paketi, Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan Aile Eğitim 
Programı’nda (AEP) yer alan bazı üniteler birleştirilerek ve ihtiyaç duyulan yeni 
konular eklenerek oluşturulmuştur. 

Eğitim paketi sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla gençlerin;

•	 iletişim, hukuk, sağlık, iktisat ve medya alanlarından daha etkili biçimde 
yararlanmalarına, 

•	 çalışma hayatına hazırlanmalarına,

•	 sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve 

•	 karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 

Program, koruyuculuk, önleyicilik ve bilgilendirme yönü ön planda olan bir 
yetişkin eğitim programıdır. Hedef kitlesi; öncelikle sosyal hizmet modellerinden 
halen faydalanan ve kurum bakım hizmetinden ayrılmış gençler olmak üzere bütün 
gençlerdir.

Eğitim Paketi üç modülden oluşmaktadır:

Yaşam Becerileri-I Modülü; Yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar 
ve çözüm önerileri, sağlıklı bir hayat için gerekli alışkanlıkların edinilmesi hakkında 
bilgileri ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri 
kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yaşam Becerileri-II Modülü; Gençlerin değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını 
belirlemelerine, gelirlerini artıracak finansal imkanlar ile tasarruf ve yatırım 
araçlarını fark etmelerine, gerçekçi bir finansal planlamayı uygulayarak harcamalarını 
denetim altına almalarına ve medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi 
ve becerileri kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışma Hayatı ve Hukuk Modülü; Çalışma hayatına uyumu kolaylaştırmayı, hak 
ve ödevlerinin farkında olan bireylerin yetişmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Eğitim paketi, bir bütün olarak uygulanabileceği gibi ihtiyaç ve ilgiye göre seçilen 
modüller birbirinden bağımsız olarak da uygulanabilir.
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I. Modül: Yaşam Becerileri-I

Bu modülle katılımcıların; 

•	 sağlıklı bir iletişim ortamı kurabilmelerine, 

•	 yaşamdaki geçiş noktalarını daha az problemli geçirmesini sağlamalarına, 

•	 sağlıklı bir hayat için gerekli temel alışkanlıkları kazanmalarına

katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Bu eğitim programının içeriğini oluşturan modül ve üniteler;

AEP 
ALANI MODÜL ÜNİTE Önerilen 

Süre

İletişim Aile Yaşam Becerileri 1.İletişimin Temel Unsurları 1,5-2 saat

İletişim Aile Yaşam Becerileri 2. Çatışma ve Çatışma Çözme 
Becerisinin Kazanılması 1,5-2 saat

Hukuk Aile Hukuku 3-İlk Tuğla Aile 1,5-2 saat

Sağlık Sağlıklı Yaşama ve
Hastalıklardan Korunma 4-Kişisel Hijyen 1,5-2 saat

Sağlık Sağlıklı Yaşama ve
Hastalıklardan Korunma 5- Beslenme 1,5-2 saat

Sağlık Sağlıklı Yaşama ve
Hastalıklardan Korunma 6-Yaşam Biçimi ve Sağlık 1,5-2 saat

Sağlık İlkyardım 7- Ev Kazaları 1,5-2 saat

Çalışmada her bir ünite için belirlenen eğitim süresi en fazla 2 saattir. Eğitimin toplam 
süresi 2 ders saati x 7 ünite = 14 saattir. Her ünite veya her aşama, süresi en az 2 saat 
olmak üzere ayrı ayrı da verilebilir. 

Çalışmanın belirli bölümlerinde; AEP katılımcı kitaplarına yönlendirme yapılarak 
daha detaylı bilgiye ulaşılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca ders anlatım 
yöntem ve teknikleri, ders planları ve diğer uygulamalarla ilgili olarak AEP eğitici 
materyal kılavuzlarından faydalanabilirsiniz. 

                                                                 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
                                            Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
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Proje
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile 
ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü 

Copyright
©2011, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. 
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bir bölümü herhangi bir biçimde veya 
yöntemde, elektronik, mekanik, fotokopi, 
kayıt olarak çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Proje Yürütücüsü
EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve
Araştırmaları Merkezi)

Kapak Fotoğrafı 
© Renata Osinska - Fotolia.com

Yapım ve Baskı Öncesi Hazırlık
EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları 
Merkezi, Ferah Mah. Ferah Cad. Bulduk Sok. 
No: 1, 34692, Üsküdar, İstanbul  
Tel/Faks: (+90 216) 481 30 23 
edam@edam.com.tr - www.edam.com.tr 

ISBN:
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Dikkat!
Bu bölümde konu ile ilgili özellikle 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
vurgulanmaktadır.

Atalarımız Ne Demiş?
Bu bölümde metni destekleyen 
ve konunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlayan atasözleri ve özlü sözler 
yer almaktadır.

Git, Araştır! Git, Başvur!
Bu bölümde ana metinde anlatılan 
konunun farklı bir yönünün ele 
alındığı ya da daha ayrıntılı bilgile-
rin edinilebileceği farklı kaynaklara 
işaret edilmekte; ayrıca konu ile 
ilgili başvurulabilecek bazı kurum 
ve kuruluşlar tanıtılmaktadır.

Biliyor muydunuz?
Bu bölümde ana metin ile bağlantılı 
ilgi çekici bilgiler ve ayrıntılar su-
nulmaktadır. 

Sözlük
Bu bölümde metin içinde geçen ve 
anlaşılmasında zorluk çekilebilecek 
bazı kelime ve ifadelerin anlamları 
verilmektedir.

Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu’nun 30/12/2011 tarih ve 269 sayılı kararı ile tavsiye 
edilen Aile Eğitim Programı (AEP) müfredatına uygun ola-
rak hazırlanmıştır.

Proje
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rahime Beder Şen, Hava Ömeroğlu,
Leyla Oruçhan, Reyhan Sarıkoç, Serpil Yıldırım, 
Ümmügülsüm Canatan

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Emin Eraslan, Kenan Topçu, Özlem Tok Kızıldağ, 
Zehra Koçi

Copyright
2018, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bu 
kitabın tüm yayın hakları saklıdır. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni 
olmaksızın tamamı veya herhangi bir bölümü 
herhangi bir biçimde veya yöntemde, elektronik, 
mekanik, fotokopi, kayıt olarak çoğaltılamaz, 
yayımlanamaz.

Yapım ve Baskı Öncesi Hazırlık
Rahime Beder Şen
Hava Ömeroğlu
Serpil Yıldırım 

ISBN: 978-605-68705-5-2

Ankara
Baskı

İletişim
T.C. Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak 
No:10/A Çankaya/ANKARA
 
Tel: +90 (312) 705 55 00
Fax: +90 (312) 705 55 49

www.aile.gov.tr

Sözlük
Bu bölümde metin içinde geçen ve 
anlaşılmasında zorluk çekilebilecek 
bazı kelime ve ifadelerin anlamları 
verilmektedir.

Biliyor muydunuz?
Bu bölümde ana metin ile bağlantılı 
ilgi çekici bilgiler ve ayrıntılar 
sunulmaktadır.

Git, Araştır! Git, Başvur!
Bu bölümde ana metinde anlatılan 
konunun farklı bir yönünün ele 
alındığı ya da daha ayrıntılı bilgilerin 
edinilebileceği farklı kaynaklara 
işaret edilmekte; ayrıca konu ile 
ilgili başvurulabilecek bazı kurum ve 
kuruluşlar tanıtılmaktadır.

Atalarımız Ne Demiş?
Bu bölümde metni destekleyen ve 
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan 
atasözleri ve özlü sözler yer almaktadır.

Dikkat!
Bu bölümde konu ile ilgili özellikle 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
vurgulanmaktadır.

aile yasam becerileri

Bu eğitim paketi, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
işbirliği ile hazırlanmıştır.
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Dikkat!
Bu bölümde konu ile ilgili özellikle 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
vurgulanmaktadır.

Atalarımız Ne Demiş?
Bu bölümde metni destekleyen 
ve konunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlayan atasözleri ve özlü sözler 
yer almaktadır.

Git, Araştır! Git, Başvur!
Bu bölümde ana metinde anlatılan 
konunun farklı bir yönünün ele 
alındığı ya da daha ayrıntılı bilgile-
rin edinilebileceği farklı kaynaklara 
işaret edilmekte; ayrıca konu ile 
ilgili başvurulabilecek bazı kurum 
ve kuruluşlar tanıtılmaktadır.

Biliyor muydunuz?
Bu bölümde ana metin ile bağlantılı 
ilgi çekici bilgiler ve ayrıntılar su-
nulmaktadır. 

Sözlük
Bu bölümde metin içinde geçen ve 
anlaşılmasında zorluk çekilebilecek 
bazı kelime ve ifadelerin anlamları 
verilmektedir.

Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu’nun 30/12/2011 tarih ve 269 sayılı kararı ile tavsiye 
edilen Aile Eğitim Programı (AEP) müfredatına uygun ola-
rak hazırlanmıştır.
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Sunuş

İletişimin Temel Unsurları 

Çatışma ve Çatışma Çözme Becerisinin Kazanılması

İlk Tuğla: Aile

Kişisel Hijyen

Beslenme  

Yaşam Biçimi ve Sağlık

Ev Kazaları
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Sunuş
 Aile kurumu, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan 
bir kurumdur. Aile, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, yeni kuşaklara 
kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin 
aktarılmasında birey ve toplum arasında bir köprüdür. Sağlıklı bir aile yapısı 
bir insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinedir. Ailelerimiz, kim 
olduğumuzu, kişilik yapımızı, nereden gelip nereye gittiğimizi, hayata ve 
olaylara bakış açımızı, sahip olduğumuz olanak ve güçleri etkiler. Ailelerin 
bireylerine sağlayabilecekleri manevi güçler, olumlu değerler ve birliktelik 
duygusu, kişinin kendisini hayatta güçlü hissetmesini ve problemlerle başa 
çıkmasını kolaylaştırır. 
 Toplumsal yaşamın giderek karmaşıklaşması, aile yaşantısının 
sürdürülmesinde daha fazla bilgi ve beceri ile donanmayı gerekli hâle 
getirmiştir. Son yıllarda yaşanan hızlı toplumsal değişme ile birlikte aile 
kurumunun güçlendirilmesi için birtakım destek ve yardım mekanizmaları 
daha da önem kazanmıştır. Aile eğitimleri de bu mekanizmalardan biridir. 
Aile eğitimleri genelde, bireyin ve ailesinin yaşantı kalitesini geliştirmek 
ve zenginleştirmek konularına odaklanmaktadır. Aile bireylerine, aile 
eğitimleri yoluyla, problemler ortaya çıkmadan veya kemikleşmeden 
önce, aile yaşantılarını geliştirici ve problemleri önleyici eğitimler sunmak 
amaçlanmaktadır. 
 Bakanlığımız tarafından “Eğitim ailede başlar” ilkesinden 
hareketle hazırlanan ve uygulanan Aile Eğitim Programı ile aile 
bireylerinin karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmelerine destek olmak 
amaçlanmaktadır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak 
gördüğümüz ve ailenin birleştirici gücünü ön plana çıkaran Aile Eğitim 
Programı ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Program, aile yaşamı için 
temel sayılan “Aile Eğitimi ve İletişimi”, “Hukuk”, “İktisat”, “Medya” ve 
“Sağlık” alanlarında 28 modülden oluşmaktadır.
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Sunuş
 Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından aileye yönelik çeşitli eğitim 
programları yürütülmektedir. Bakanlığımız Aile Eğitim Programını farklı 
kılan geniş kapsamlı bir müfredat içeriğine sahip olması ve dinamik yapısıyla 
beliren ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modüller ve paket programlarla 
zenginleştirilmeye imkan vermesidir.
 Aile Eğitim Programı, program geliştirme ilkelerine bağlı kalınarak 
özgün bir süreçte geliştirilmiştir. Programın hazırlanmasında alanında 
uzman ve yetkin akademisyenler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, 
özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden 
yararlanılmıştır. Aile Eğitim Programı içeriklerinden hazırlanan ve gençler 
için bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan bu eğitim setinin önemli bir 
ihtiyacı karşılayacağı inancıyla programın hazırlık ve uygulama sürecinde 
emeği geçenlere ve eğitimlere katılıp aldıkları bilgileri günlük yaşamlarına 
aktarabilen gençlerimize teşekkür ederim. 

Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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İletişimin Temel 
Unsurları
İletişim, her türlü karşılıklı ilişkinin temel faktörüdür 
ve bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkileri içerir. 
Kurulan iletişimin kalitesi, bireylerin sağlığını ve 
dayanıklılığını etkiler.

Bu bölümde;

•	 iletişime ait temel kavramlar ile
•	 iletişimin kalitesini arttırmak için yapılabilecekler

 ele alınmaktadır.
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İletişim, kişiler arasındaki etkileşimin olmazsa olmaz 
becerilerindendir. İletişim denince pek çok kişinin 
aklına karşılıklı konuşma ve diyaloglar gelmektedir. 
Oysa iletişim, ne söylendiği, nasıl söylendiği, 
niçin söylendiği, ne zaman söylendiği, hatta ne 
söylenmediğidir. İletişim ağızdan çıkanlar kadar bir 
şeyi söylerken ki;

•	 yüz ifadesinin,

•	 jest ve mimiklerin (el, kol hareketleri ve yüzdeki 
ifade),

•	 bedenin duruşunun,

•	 ses tonunun ve

•	 o andaki duygunun ne olduğudur.

Yani başkalarıyla kurulan iletişim, sözlü mesajları 
olduğu kadar sözsüz mesajları da içerir. Her türlü 
iletişimde sözlü ve sözsüz mesajlar sürekli olarak 
kullanılmaktadır. İletişimin en sağlıklı şekli, söylenmek 
isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine 
saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne 

İletişimin Temel İletişimin Temel 
UnsurlarıUnsurları



aile yasam becerileri aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I 11

olduğunu anlatarak kurulan, doğrudan, net ve 
dürüst iletişimdir. Kişinin sözel mesajlar kadar sözel 
olmayanları da tanıması, sağlıklı iletişim konusundaki 
başarısını arttırır, karşısındakini daha iyi anlamasını, 
kendisini daha iyi ifade edebilmesini kolaylaştırır, yanlış 
anlaşılmaları azaltır.

İletişimde ilk temas, nasıl merhaba dediğimiz 
iletişimin kalitesini ve sürecini etkileyecektir. İlk temas 
merhabadan öte “seni gördüm ve önemsiyorum” 
mesajını verdiğimiz aşamadır.

İletişimde mesajı veren kişinin davranışının, mesajı 
alan kişinin davranışından bağımsız olmadığını 
unutmamalıyız. Bu nedenle söylediklerimizi nasıl 
söylediğimizin ve karşımızdaki kişinin bu mesajı nasıl 
algıladığının farkında olabilmek sağlıklı iletişimin 
önemli unsurlarından birisidir. 

Bir başka ihtiyacımız ise sohbet etmek, havadan sudan 
konuşmaktır. Yapılacak kısa bir sohbet, arkadaşlarla 
yapılan muhabbetler arkadaşlarımızla ilişkilerimizi 
güçlendirecektir. 

Sağlıklı iletişim kurabilen kişiler;

•	 Birlikte zaman geçirmeye önem verirler.

•	 Birbirlerinin arkadaşlıklarından zevk alırlar.

•	 Birbirlerinin iyi ve kötü günlerini paylaşırlar.

•	 Birbirlerinin bireysel ihtiyaçlarına ve isteklerine 
saygı duyarlar.

•	 Sürekli birbirlerinin hatalarını bulmaya çalışmazlar.
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•	 Aralarındaki çatışmaları olumlu bir şekilde çözmeye 
gayret ederler.

•	 Birbirlerinin duygularına, hayallerine, fikir ve 
ideallerine saygı duyarlar.

•	 Birbirlerini can kulağıyla dinlerler.

•	 Birbirlerinin söylediklerini duymak kadar, sözsüz 
mesajlarını ve beden dillerini de okumaya gayret 
ederler.

•	 Birbirlerine imalarda bulunmaz, lafla can yakmaya 
kalkmazlar.

•	 Aralarındaki küskünlükleri fazla uzatmazlar.

Kendini Konumlandırma/Yerleştirme
Bir kişi ile karşılaştığımızda kendimizi ve diğerini 
konumlandırmaya ihtiyaç duyarız. Bu konumlandırmayı 
dört şekilde yaparız:

-, + 
Ben iyi değilim,

Sen İyisin

+, + 
Ben iyiyim,
Sen İyisin

+, - 
Ben iyiyim,
Sen değilsin

-, - 
Ben iyi değilim,
Sen iyi değilsin

• “Ben iyi, tam ve bütün değilim, diğeri iyi, bütün ve 
tam.” (-,+)

• “Ben iyiyim, tamım ve bütünüm, diğeri de iyi, bütün 
ve tam.” (+,+)

• “Ben iyi, tam ve bütün değilim, diğeri iyi, bütün ve 
tam değil.” (-,-)
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• “Ben iyiyim, tamım ve bütünüm, diğeri iyi, bütün ve 
tam değil.” (+,-)

diye düşünürsünüz. 

Konumlandırma, bireyin kendisi ve karşısındaki ile 
ilgili değerlendirmesine bağlıdır. Size “günaydın” diyen 
birisiyle ilişkiye girdiğinizde, size değer verdiğini 
hissedersiniz. Ya da size öyle bakar ki, değeriniz 
yokmuş gibi hissedersiniz. Herkes herhangi bir ilişkide 
hangi durumda olduğunu anlamaya çalışır. 

Bu durumlardan dördü de insancıldır ve zaman zaman 
bu dört durumu da hepimiz yaşarız.

Etkili bir iletişim ve birlikte iş üretebilmek istiyorsak, 
+,+ yani “ben iyiyim, tamım ve bütünüm diğeri iyi 
bütün ve tam”, düşüncesini yaşama geçirmemiz 
önemlidir.
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•	 Ben ancak başkalarına yardım edersem fark 
edilebilirim (-,+) 

•	 Seminerim kötü geçti ama olsun diğerleri de 
kötüydü (- ,-)

•	 İyi ki buradayım, bensiz ne yapardınız. (+,-) 

•	 Tartışmalar gelişmek için fırsattır (+,+)

Sözsüz İletişim
Konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer 
dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletişim 
biçimlerini kapsar. Günlük iletişimin önemli bir kısmı 
sözsüz iletişime dayanır.

Sesli Sözsüz İletişim: Sesin olduğu, fakat anlamlı 
sözcüklerin olmadığı mesajlara sesli sözsüz mesajlar 
denir. “Şişt”, “cık”, ıslık çalma, “hop” gibi sesin olmadığı 
ve farklı kültürler arasında farklı anlamlar taşıyan sesler 
bu kategoride sayılabilir. 

Sessiz Sözsüz İletişim: Bu mesajlara beden dili, jest ve 
mimikler eşlik eder. Örneğin, toplumumuzda “cık” 
derken çoğunlukla kafa arkaya doğru hareket ettirilerek 
mesaj desteklenir.  
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Sözsüz iletişim dokunmak, gülümsemek gibi birtakım 
eylemleri içerebildiği gibi bazen sessiz kalmak şeklinde 
de görülebilir. Muhatabın söyledikleri karşısında 
sessizliği korumak, “Seninle ilgilenmiyorum.”, “Senden 
sıkılıyorum.”, “Sana öfkeliyim.”, “Davranışlarından 
hoşlanmıyorum.” gibi mesajlar içerir. 

Nesnelerle Sözsüz İletişim: Ortamda bulunan nesneler 
de iletişimde mesaj içerirler. Bir sözü masa arkasından 
söylemek ile masanın önünde söylemek arasında mesaj 
farkı vardır. Taktığınız rozetten, giydiğiniz kıyafete, 
kullandığınız kaleme kadar nesneler karşınızdaki kişiye 
bir mesaj verir.

Beden Dili 
Ayakta duruşu, ellerini kavuşturuşu, bedeninin aldığı 
pozisyon, oturuşu, yürüyüşü, el ve kol hareketleri, 
yüzündeki ifade, kısacası kişinin bedenini herhangi bir 
şekilde kullanışı, karşısındakilere beklentileri, tavrı ve 
tutumları hakkında bir fikir verir veya mesaj gönderir. 

Etkin Dinleme/Can Kulağıyla 
Dinleme 
İletişimi, iki kişi arasında 
gerçekleşen ve birbirini anlama 
veya kendini ifade edebilme 
çabası olarak nitelendirebiliriz. 
Bu çabanın iki önemli 
figüründen biri karşıdakini 
anlamak, diğeri ise kendini 
karşı tarafa ifade etmektir.

Karşıdaki kişiyi anlamanın 
en önemli aracı, dinlemektir. 
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Özellikle karşımızdaki kişi yoğun bir duygu yaşadığı 
zaman iletişim özelinde ona verebileceğimiz en önemli 
hediye, etkin bir dinlemedir. 

Etkili bir dinleme için 3 temel beceriden bahsedebiliriz.

•	 Bunlardan ilki pasif dinleme becerisidir. Biraz 
önce sizinle bahsettiğimiz sözsüz mesajlara dikkat 
ederek, karşımızdaki ile aynı seviyede bulunmak, 
göz teması kurmak, dinlediğimizi belirten “hım” 
“hım” ifadelerini kullanmak dinlemenin ilk ve en 
önemli aşamasıdır. 

•	 Pasif dinleme becerilerinin yanı sıra, karşımızdaki 
kişiyi dinlediğimizi ve anlamaya çalıştığımızı 
belirten içerik yansıtması yapmak da önemlidir. 
İçerik yansıtması, durumu anladığımızı belirten  
“Sen okuldan saat 17:00’de gelmiştin.” olabileceği 
gibi, düşüncesini anlamaya çalıştığımızı 
belirttiğimiz “Sana haksızlık yapıldığını düşündün.” 
gibi de olabilir. 

•	 Bir başka beceri ise, duygu yansıtmasıdır. 
Dinlemenin daha ilerleyen aşamalarında duyguyu 
anladığımızda, duyguya isim vererek yansıtmak, 
dinlemeyi güçlendirecektir. Yani “korktun”, 
“öfkelendin” gibi o an hissettiği duyguyu kişiye geri 
yansıtmak. 

Pasif dinleme becerileri, dinlemeye temel teşkil eden 
sözsüz mesajları içerir. Bu beceriler: 

•	 Karşıdaki kişi ile aynı göz hizasına gelmek,

•	 Karşıdaki kişi ile göz teması kurmak, 



aile yasam becerileri aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I 17

•	 Karşıdaki kişiyi duyduğunu ve/veya anladığını 
gösteren baş hareketleri yapmak, 

•	 Bu sözsüz mesajlara eşlik eden “hım, hım”, “hı” gibi 
sesli sözsüz mesajları kullanmak olarak sıralanabilir.

Pasif dinlemenin bir diğer aracı da “kapı aralayıcıları” 
kullanmaktır. 

 “Kapı aralayıcılar”, karşımızdaki kişiyi kendini daha 
detaylı anlatabilmesi için davet eden cümlelerdir. “Kapı 
aralayıcıların” bir diğer amacı da, karşımızdakinin 
duygu ve düşüncesini tam anlayabilmeye yardımcı 
olmaktır. 

Örneğin: 

•	 Bana bunu biraz daha anlatabilir misin?

•	 Biraz daha açıklar mısın?

•	 Bu konu ile ilgili başka ne söyleyebilirsin?

Buradaki temel amaç, konuşmanın devamlılığını 
sağlamak ve kişinin kendini ifade etmesini 
desteklemektir. İçerik yansıtması, “durumu yansıtmak 
ve görüşü yansıtmak” olmak üzere iki temel düzeyde 
yapılabilir:

Durumu yansıtmak, karşımızdaki kişinin anlattığı 
durumu anladığımızı belirten ifadeler kullanmaktır. 
Örneğin: 

“Üç keredir maça girmek istiyorum, ama beni 
almıyorlar.” diyen bir arkadaşınıza 

•	 “Maça girmek istedin, alınmadın.” 
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•	 “Üç keredir maça girmek istiyorsun.” 

•	 “Denedin ancak maça alınmadın.” gibi cümlelerle 
yansıtma yapılabilir.

Görüşü yansıtmak, karşımızdaki kişinin ifade ettiği 
düşünceyi karşı tarafa yansıtmaktır. Örneğin: 

“ Üç keredir maça girmek istiyorum, ama beni 
almıyorlar.” diyen bir arkadaşınıza 

•	 “Haksızlığa uğradığını düşünüyorsun.” 

•	 “Çabalarının işe yaramadığını düşünüyorsun.” gibi 
cümlelerle yansıtma yapılabilir.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi içerik yansıtması, 
anladığımız durum veya düşünceyi yorumlamadan 
anladığımız gibi karşı tarafa iletmektir. Anladığımız 
her zaman doğru olmayabilir. Bu durumda 

karşınızdaki birey “Hayır, ben aslında…” şeklinde 
başlayan cümleler kurabilir. İçerik 

yansıtmasındaki temel amacın doğru 
anlaşılmak olduğunu düşünürsek, 

konuşmanın devamlılığını sağladığı 
için iletişimi engellemez, hatta 

devamlılığını sağlar.

Bu nedenle mümkün 
olduğu kadar yorum 
içermemesi ve bizim 
görüşümüzü değil, 
karşımızdaki kişinin 

anlattığını yansıtması 
önemlidir. Duygu yansıtması, 
dinleme esnasında 
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karşımızdaki kişinin duygusunu anladığımızı geri 
yansıtmadır. Karşımızdaki kişinin anlattığı olayla ilgili 
hissettiği duyguyu anlamak ve yansıtmak, kişinin 
kendisini anlaşılmış hissetmesine de katkı sağlar. 
Örneğin:

“Üç keredir maça girmek istiyorum, ama beni 
almıyorlar.” diyen birine 

•	 “Maça girmediğin için öfkelisin.”

•	 “Maça alınmadığın için kızdın.”

•	 “Seni neden maça almadıklarını anlayamadığın için 
öfkelisin.” gibi cümlelerle yansıtma yapılabilir.

İletişim Engelleri
İletişim engelleri, karşıdaki kişiyle kurulan iletişimi 
keser, bozar, tahrip eder veya tamamen öldürür. 
İletişim engellerinin neler olduğunu öğrenip 
bunlardan kaçınmak kişinin fikirlerini ve duygularını 
çevresindekilere net ve tam olarak aktardığından emin 
olmasını sağlar.
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İletişim Engeli Örnek Karşıdaki Kişide Oluşturduğu Tepki

Emir vermek, 
yönlendirmek.

“Çabuk üzerini değiştir, hemen 
çıkmamız lazım, geç kaldık.” 

Duygularının önemsiz olduğunu 
düşünür. Karşısındaki kişinin 
istediğini yapmak zorunda 
olduğunu hisseder.

Uyarmak, gözdağı 
vermek

“Böyle çalışmamaya 
devam edersen hiçbir yeri 
kazanamazsın sen.”

Değersizlik hisseder. Öfke duyar.

Ahlak dersi 
vermek

“İnsan gibi insan olsaydın 
randevuya vaktinde gelirdin.” Kişiyi karşı koymaya zorlar.

Onun yerine karar 
vermek, ahkâm 
kesmek.

“Sen en iyisi şimdi televizyon 
izlemeyi bırak, git biraz kitap 
oku.”

Tek başına ne yapacağına karar 
veremeyeceğinin düşünüldüğünü 
hisseder. 

Öğretmek, nutuk 
çekmek, mantıklı 
düşünceler 
önermek

“Bak canım ben senin yerinde 
olsam ödevimi bitirir, üstüne 
klasiklerden bir de roman 
okurdum.”

Mantıksız ve bilgisiz görüldüğünü 
düşünür. 

Yargılamak, 
eleştirmek, 
suçlamak, aynı 
düşüncede 
olmamak

“Yani bu yaptığına 
inanamıyorum. Aklı başında 
bir insan asla senin gibi 
davranmaz.”

Değersizlik, yetersizlik duyguları 
uyandırır. 

Ad takmak, alay 
etmek

“Tembel. Sen tam bir Dalgacı 
Mahmut’sun.”

Kişinin kendisine olan güvenini 
sarsar. Benlik algısını düşürür. 
Kendisini değersiz hissetmesine 
sebep olur. 

Olayı 
küçümsemek

“Karanlıktan korkacak ne var? 
Bebek misin sen? Bak ben hiç 
korkuyor muyum?”

Öfke uyandırır. Kişi anlaşılmadığını 
düşünür. 

Soru sormak, 
sınamak, 
sorgulamak

“Nerede kaldın? Okuldan 
sonra bir yere mi uğradın? Kim 
vardı yanında?”

Sorgulanma hissi yaratır. 
Güvensizlik ve kuşku duygularını 
arttırır. 

Oyalamak, 
konuyu saptırmak

“Sen şimdi bırak bunları da 
bak sana ne diyeceğim.”

Fikirlerine saygı duyulmadığı, 
anlattıklarının dinlemediği, 
önemsenmediği duygularını 
doğurur. 

Yorumlamak, 
analiz etmek

“Hadi, doğru söyle, aslında 
sana aldığım hediyeyi 
beğenmedin, o yüzden suratın 
asık.”

Öfke uyandırır. Kişinin kendi 
duygularını ifade etmesini engeller.
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İletişimin her zaman açık, dürüst ve net olmasında fayda 
vardır. İmalı konuşmalar, açık olmayan mesajlar, rahatsız-
lık yaratıcı ifadeler, yoruma açık cümleler, iletişimde her 
zaman sorun doğurur. Bu tip iletişimlerde yanlış anla-
malar, kırıklıklar, biriken öfke, küskünlük gibi duygular 
oluşabilir. Üstelik bu mesajlar bazen bilinçaltı dürtülerle 
karşı tarafa aktarılır. Bazen farkında olmadan karşıda-
kini incitecek, canını acıtacak cümleler kurulabilir. Yani 
kişi bu tip bir mesaj verdiğinde bilerek böyle davranmış 
olabileceği gibi bilinçaltı dürtülerinin etkisiyle de böyle 
davranabilir ve verdiği zararı fark etmeyebilir. 

Empati bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine 
koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlamasıdır. Aile içerisindeki çatışmaların sebeplerinden 
biri aile üyelerinin birbirleriyle yeterince empati kurama-
malarıdır. Kişi karşısındakiyle empati kuramadığı zaman 
onun duygularını ve neden böyle bir tepki verdiğini 
anlayamaz. Birbirlerinin duygularına karşı duyarlı olan 
ve empatik bir yaklaşımla diğerlerinin ne hissettiğini an-
lamaya çalışan aile üyeleri, birbirlerine daha fazla destek 
olabilirler. Böyle bir ailede kişi kendisini yalnız ve çaresiz 
hissetmez. Özelikle sıkıntılı bir durum yaşayan bir aile 
bireyinin diğerleri tarafından anlaşılması ve ona anlayış 

-
yor olma duygusu kişiye öz güven kazandırır. Empatik bir 
ortamda kişiler kendilerini güvende hissederler. 

Kişi empatik yaklaşımını karşısındakilere;
kurduğu cümlelerle sözlü olarak (“Seni anlıyorum, 
kızgınsın.” vb.)
beden dilini kullanarak (başıyla onaylama, elini 
omzuna koyma vb.) 

ifade edebilir. En etkili yaklaşım her ikisini de kullana-
bilmektir. 

Kişi bir şey anlatırken karşısındaki onu eleştirmediğinde, 
suçlamadığında, olayı tam olarak dinlemeden yorum 
yapmaya kalkmadığında, kendisiyle empati kurulduğu 
mesajını alabilir ve kendisini güvende hisseder.
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Empati 
Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın 
yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamasıdır. İletişimdeki çatışmaların 
sebeplerinden biri kişilerin birbirleriyle yeterince 
empati kuramamalarıdır. Kişi karşısındakiyle empati 
kuramadığı zaman onun duygularını ve neden 
böyle bir tepki verdiğini anlayamaz. Birbirlerinin 
duygularına karşı duyarlı olan ve empatik bir 
yaklaşımla diğerlerinin ne hissettiğini anlamaya çalışan 
bireyler, birbirlerine daha fazla destek olabilirler. Böyle 
bir ilişkide kişi kendisini yalnız ve çaresiz hissetmez. 
Özelikle sıkıntılı bir durum yaşayan bireyin diğerleri 
tarafından anlaşılması ve ona anlayış gösterilmesi, 
kişinin sıkıntısını hafifleteceği gibi, anlaşılıyor olma 
duygusu kişiye özgüven kazandırır. Empatik bir 
ortamda kişiler kendilerini güvende hissederler. 

Kişi empatik yaklaşımını karşısındakilere;

•	 kurduğu cümlelerle sözlü olarak (“Seni anlıyorum, 
kızgınsın.” vb.)

•	 beden dilini kullanarak (başıyla onaylama, elini 
omzuna koyma vb.) 

ifade edebilir. En etkili yaklaşım her ikisini de 
kullanabilmektir. 

Kişi bir şey anlatırken karşısındaki onu 
eleştirmediğinde, suçlamadığında, olayı tam olarak 
dinlemeden yorum yapmaya kalkmadığında, kendisiyle 
empati kurulduğu mesajını alabilir ve kendisini 
güvende hisseder.
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E T K i N L i K L E R
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İletişim esnasında karşımızdaki kişinin ne söylediğini anlamak kadar o andaki 
duygusunu hissetmek de önemlidir. Aşağıdaki sözleri söyleyen kişiler sizce neler 
hissediyor olabilirler? Tartışın.

1 Ben gerçekten çok şanssız bir insanım. 

2 Ha sana dert anlatmışım ha duvara, hiç fark etmiyor. 

3 Ben ne kadar çalışsam da o sınavı geçemem.

4 Bazen kendimi hayatta yapayalnız hissediyorum. 

5 Evlilik yıldönümümüzü hatırlamanı beklerdim. 

6 Börek yanmış. Şimdi yeniden yapmam gerekecek. 

7 Sen ne kadar şanslı bir insansın.

9 Bu kadar yüksek sesle müzik dinlemesen olmaz mı? 

8  Ev alma komşu al , derler. Doğruymuş. 

Peki ya siz en çok hangi beden mesajlarını kullanıyorsunuz? Kendiniz hakkındaki  
gözlemlerinizi diğer katılımcılarla paylaşın. Daha sonra arkadaşlarınıza ve 
kendiniz hakkında aynı soruyu sorun. Ama önce onlara beden dili hakkında 
öğrendiklerinizi kısaca anlatmayı unutmayın. Kendi cevabınızla diğer 
arkadaşlarınızın cevabını karşılaştırın.

Aşağıdaki soruları cevaplayın.

• Arkadaşlarınız sinirli olduğunda nasıl anlarsınız? Bu durumda beden dili 
nasıldır?

• Arkadaşınızın  keyfi yerindeyse bunu nereden anlarsınız? Bu durumda beden dili 
nasıldır?

• Arkadaşınızın bir sıkıntısı olduğunda nereden anlarsınız? Bu durumda beden 
dili nasıldır?

Sizin  Beden Diliniz Ne?
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E T K i N L i K L E R

aile yasam becerileri

İletişim esnasında karşımızdaki kişinin ne söylediğini anlamak kadar o andaki 
duygusunu hissetmek de önemlidir. Aşağıdaki sözleri söyleyen kişiler sizce neler 
hissediyor olabilirler? Tartışın.

1 Ben gerçekten çok şanssız bir insanım. 

2 Ha sana dert anlatmışım ha duvara, hiç fark etmiyor. 

3 Ben ne kadar çalışsam da o sınavı geçemem.

4 Bazen kendimi hayatta yapayalnız hissediyorum. 

5 Evlilik yıldönümümüzü hatırlamanı beklerdim. 

6 Börek yanmış. Şimdi yeniden yapmam gerekecek. 

7 Sen ne kadar şanslı bir insansın.

9 Bu kadar yüksek sesle müzik dinlemesen olmaz mı? 

8  Ev alma komşu al , derler. Doğruymuş. 

Örnek - 1:
Hakan: Tuğçe, bak koşu yarışında ikincilik kazandım.
Tuğçe: Ben iki sene önce koşu yarışında altın madalya kazanmıştım.

Örnek - 2:
Mehtap: Ayşe, pilav nasıl olmuş?
Ayşe: Her zamanki gibi.

Örnek - 3:
Zeynep: Ali biliyor musun, matematikten 80 aldım.
Ali: Takdir alabilmek için 100 alman gerekiyor.

Örnek - 4:
Serap: Fatma neden suratını asıyorsun?
Fatma: Bugün çarşıda telefonumu çaldırdığım için moralim bozuk.
Serap: Nasıl çaldırırsın telefonu, sağlam bir yere koymalıydın.

“ ”

Aşağıdaki cümlelerin gizli mesajları neler olabilir? Karşıdaki kişide ne gibi 
kırgınlıklar yaratabilir? Doğrusu ne olmalıydı? Tartışın.
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2

Çatışma ve Çatışma 
Çözme Becerisinin 
Kazanılması
Hiç kavga gürültü yaşanmayan, sorunsuz bir hayat 
var mıdır? Aslında stres hayatın bir parçasıdır. Belirli 
bir miktardaki stres bizi harekete geçiren, motive 
eden bir faktördür. Ancak fazla stres altında olmak, 
bedenimizde pek çok fiziksel ve psikolojik tepkinin 
ortaya çıkmasına sebep olur.

Bu bölümde;

•	 stres oluşturan durumların neler olduğu,
•	 stres oluşturan bu durumlarla nasıl başa 

çıkılabileceği,
•	 bireyin kendi kaynaklarını problem çözümünde 

nasıl etkili bir şekilde kullanabileceği,
•	 çatışma ve çatışma çözme becerisinin kazanılması,
•	 öfke, öfkenin boyutları ve nedenleri ile öfke 

kontrolü ve
•	 bağımlılık 

hakkında bilgi verilmektedir.

G E N Ç L E R  İ Ç İ N  Y A Ş A M  B E C E R İ L E R İ - I  .......................................................................................ünite
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Stres
Stres pek çok insan için baskı, çatışma, kontrolünü 
yitirme ve belirsizlik anlamlarına gelir. Bu duyguların 
ortaya çıkması bireylerde çeşitli problemlere yol açar. 
Aslında stres hayatın bir parçasıdır. Yaşın ilerlemesiyle 
değişime uğrama, ekonomik güçlükler gibi beklenen 
stres faktörlerinin yanı sıra insanın kontrolü dışında ve 
beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ani stres faktörleri 
(ölüm, hastalık gibi şeyler) insanda hayal kırıklıkları, 
travmalar, incinmişlik, öfke ve depresyon oluşturabilir. 
Belirli bir miktardaki stres kişiyi harekete geçiren, 
motive eden bir faktör olmakla birlikte, fazlası pek çok 
fiziksel ve psikolojik tepkinin ortaya çıkmasına sebep 
olur. Bireylerin stres karşısındaki tepkisiyle çatışmalar 
yaşanabilir ve ilişkinin dengesi bozulabilir. 

Çatışma ve Çatışma Çatışma ve Çatışma 
Çözme Becerisinin Çözme Becerisinin 
KazanılmasıKazanılması
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Stresin Nedenleri 
Hayatta hiçbir şey durağan değildir ve sürekli bir 
değişim içerisindedir. Her değişim stres kaynağı olabilir 
ve stres nedenleri kişiden kişiye değişir. Bireyde stres 
oluşturabilecek bazı faktörler şunlardır: 

•	 Sevdiği insanlardan ayrılma

•	 Ölüm veya hastalık yaşanması

•	 Çevre değişikliği (taşınma, yeni bir işe başlama, 
okul, kurum değiştirme)

•	 Maddi yetersizlik

•	 Uzun çalışma saatleri

•	 İlişki ve iletişim problemleri (ayrılık, boşanma)

•	 Okul başarısının düşük olması

Bireylerin Stresle Başa Çıkmasını 
Sağlayan Kaynaklar
•	 İletişim becerilerinin sağlıklı olması

•	 Problem çözme becerisi

•	 Ulaşmayı amaçladığı hedeflerin olması

•	 Elindeki parayı uygun şekilde idare etmesi

•	 Akrabaların maddi veya manevi destekleri

•	 Sahip olduğu arkadaşları

•	 Komşuluk ilişkileri

Bireyler bu kaynaklarından bir veya birkaçını 
kullanabildiklerinde krizlerle ve stres oluşturan yaşam 
olaylarıyla başa çıkabilmektedirler. Birey bu kaynakları 
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nasıl kullanacağına dair bir beceriye sahip olduğunda, 
stresle başa çıkmanın da yolunu bulmuş olur.

Bireyin problemlerle başa çıkmasının ve stresi 
azaltmanın en etkili yolu; kendini güçlendirmek ve 
iletişimi geliştirmektir. Ayrıca sağlıklı beslenmek 
ve yeterli egzersiz/spor yapmak, bir takım hobiler 
edinmek de stresle başa çıkmayı kolaylaştırır.

Strese Karşı Dayanıklı/Dirençli 
Bireylerin Özellikleri
•	 Daha esnektirler. Hayatın getirdiği her türlü 

değişime (toplumsal, ekonomik, teknolojik vb.) 
ayak uydurmanın bir yolunu bulurlar. 

•	 Hayatın getirdiği değişimlere karşı katı, sert ve 
değişmez kurallarla yaklaşmaktansa geleneksel 

yapılarını koruyarak gerekli değişime uygun 
yeni kurallar oluşturabilirler. 

•	Arkadaşlık ilişkileri ve iletişimleri 
oldukça iyidir. İyi günde de kötü günde de 

birbirlerine destek olabilirler. Birbirlerine 
karşı dürüst, güvenilir ve fedakâr 

davranışlar sergilerler. 
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Stresi Azaltmak İçin Öneriler
•	 Sıkıntılarınızı ve öfkenizi biriktirmeyin.

•	 Kendinize sizi rahatlatacak hobiler veya ilgi alanları 
edinin.

•	 Hayatınız sadece çalışmaktan ibaret olmasın. 
Kendinize eğlenmek ve dinlenmek için fırsatlar 
oluşturun.

•	 Kendinize ulaşılabilir hedefler belirleyin. Kendinize 
gereğinden fazla yüklenmeyin.

•	 Hayatta değiştiremeyeceğiniz şeyleri olgunlukla 
kabul etmeyi öğrenin.

•	 Başkalarına “hayır” demeyi öğrenin.

•	 Arkadaşlarınızın hatalarını olgunlukla kabul etmeyi 
öğrenin.

•	 Sahip olduğunuz değerlerin, arkadaşlarınızın 
kıymetini bilin.

•	 Sinirli, gergin veya yorgun olduğunuzda insanlarla 
tartışmamaya gayret edin.

•	 Problemin ne olduğunu tam olarak anlamadan 
kimseyle tartışmaya başlamayın.

•	 Düşünmeden konuşmayın. İncitici, kırıcı bir söz 
ağzınızdan çıkmadan önce iki kere düşünün. 
İnsanların size anlatmak istediklerini dinleyin.
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Yapıcı Tartışma Yıkıcı Tartışma 

Esas konuya bağlı 
kalmak Konudan uzaklaşmak

Tartışılan konuya 
odaklanmak Geçmiş defterleri açmak

Konuşurken 
karşısındakini 
incitmemeye çalışmak

Karşısındakini incitecek 
şekilde konuşmak

Karşısındakinin bakış 
açısını anlamaya 
çalışmak

Kendi haklılığını 
ispatlamaya çalışmak

Ben dilini kullanarak 
çatışmayı azaltmak

Sen dilini kullanarak 
çatışmayı kızıştırmak

Açık ve net konuşmak İmalarla karşısındakini 
rahatsız etmek

Çözümcü yaklaşım 
sergilemek Taleplerde bulunmak

Uzlaşmaya niyetli olmak Uzlaşmayı reddeden tavırlar 
sergilemek

Karşısındakinin 
duygularına karşı 
hassasiyet göstermek

Karşısındakine psikolojik 
veya fiziksel şiddet 
uygulamak

Çatışma
İlişkilerde çatışma, kaçınılmaz bir durumdur. İki 
kişinin bir araya geldiği her türlü ilişkide çatışma 
ihtimali daima vardır. Çatışma insan iletişiminin 
doğal bir unsurudur. Çatışmanın sebebi, iki kişinin 
birbirinden farklı beklenti, ihtiyaç, değer veya 
yaklaşımlara sahip olmasıdır. Kişi kendisini amacına 
ulaşma konusunda engellenmiş hissettiğinde çatışma 
meydana çıkar. 
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Yaşanan Çatışmaları Çözümlemek
Uzun süreli ilişkiler, kişilerin çatışmaları çözme 
becerisinin bir sonucudur. Kişilerin arasındaki 
iletişimin kalitesi ve çatışmalarını çözme konusunda 
gösterecekleri çaba herkesi etkiler. Bu noktada 
bireylerin görevi, çatışmalarını nasıl etkili bir şekilde 
çözebileceklerini ve nasıl uzlaşmaya varabileceklerini 
öğrenmeleridir. Önemli olan kişilerin anlaşmazlıklar, 
çatışma veya problem yaşaması değil, bu duruma 
gösterdiği tepkinin ne olduğudur. 

Sağlıklı bireylerde çatışmalar yıkıcı değil yapıcı 
yollarla çözümlenir. Bireyler, sorunu iyice 
büyümeden çözme konusunda isteklidir. 
Her bireyin çatışma durumunda 
gösterdiği tepki diğerlerinden az veya 
çok farklı olabilir. Ancak en önemlisi, 
sağlıklı bireyler problemlerini 
çözme konusunda kendilerine 
güven duyarlar ve problemlerini 
çözümsüz olarak algılama 
yanılgısına düşmezler. Ayrıca 
problemin çözümü konusunda 
tek alternatife takılıp kalmaz, 
yeni alternatifler üretmeye 
çalışırlar.
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Sağlıklı bireylerin aralarında daha az çatışma 
yaşamalarının başlıca sebepleri şunlardır:

•	 Bireylerin duygu ve düşüncelerini çekinmeden 
birbirlerine ifade edebilmeleri

•	 Birliktelik duygusuna sahip olmaları ve bunun 
yanı sıra, birbirlerinin bireyselliklerine ve kişisel 
hayatlarına saygı göstermeleri

•	 Aralarındaki kırgınlık ve küskünlükleri fazla 
uzatmamaları

•	 Herhangi bir konuda karar alırken herkesin kişisel 
ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hareket 
etmeleri

Çatışmaya Bir de Farklı Gözle Bakalım 
Çatışma genellikle kaçınılması gereken bir durum 
olarak görülür. Fakat çatışma bir hatanın değil, 
üstesinden gelinmesi gereken bir durumun 
habercisidir. Yeni öğrenmelere ve ilişkiyi geliştirmeye 
imkân sağlar. Belki de ilişkide gerekli olan değişim 
için fırsat sunar. Bir problemin üstesinden gelmeyi 
başarmanın hazzı, ilerideki problemlerin çözümü 
için kişiyi motive eder. Ayrıca yaşanan bir problem 
çözülebildiğinde bu, ilişkiyi daha güçlü kılar ve kişileri 
birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlar.
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Çatışmaları Önleyen Formül: Ben Dili
Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. “Ben dili” de öyle. 
Peki “ben dili” nedir? Arkadaşlarınızdan birisiyle 
tartışmadan konuşmayı başaramıyor musunuz? 
Tartışmak istemiyorsunuz ama aranızdaki konuşma 
eninde sonunda tartışmayla mı sonuçlanıyor? Bir de 
bakıyorsunuz öfkelenmişsiniz ya da karşınızdakini 
öfkelendirmişsiniz. Üstelik nasıl bu noktaya 
geliverdiğinizi anlayamıyorsunuz bile. O zaman ya 
iletişim engelleriniz var ya da ben dili kullanmayı 
bilmiyorsunuz. 

İşte size çatışmaları önleyen ben dili formülü:

………yaptığın zaman, ben…………hissediyorum. 
……….istiyorum.

Peki bu formülü nasıl kullanacaksınız?

Önce çatışmanızın nasıl başladığını anlamaya çalışalım: 

Arkadaşınız odada yüksek sesle müzik dinliyor. Bu 
sürekli olan bir durum ve dikkatiniz dağıldığı için siz 
ders çalışamıyor, kitap okuyamıyor veya okuduğunuzu 
anlayamıyorsunuz. Bu akşam bir de baktınız 
arkadaşınız yine müziğin sesini açmış. Nasıl bir tepki 
verirsiniz?

Çatışmanızın nasıl başladığını anlamak için bir örnek: 
“Arkadaşınız yüksek sesle müzik dinliyor. Siz de ders 
çalışıyorsunuz ve rahatsız oluyorsunuz.” 

Sen dili: Kapa şu müziği! İyice düşüncesiz oldun! Sana 
kaç kere söyledik? Laftan anlamaz mısın sen? 

“Sen” mesajıyla bir cümleye başladığınızda (“Sen 
şöylesin.”, “Sen böylesin.”, “Böyle yaptın.”, “Böyle 
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söyledin.”, “Böyle konuşmayı bırak!”, “Kes şunu!” 
vb.) karşınızdaki kişi kendini suçlanmış hissedebilir, 
kendisine değer verilmediğini düşünebilir, kendini 
savunma ihtiyacı duyabilir. Bu da konuşmanın 
karşılıklı suçlamalar ve anlayışsızlık içinde devam 
etmesine, sonuçta da karşılıklı öfke uyanmasına sebep 
olur. Üstelik esas konudan uzaklaşılır ve çatışmanın 
başlama nedeni çözülemediği için, bu konu ileride de 
sorun olmaya devam eder. Peki ne söylemeniz lazım? 

Önce formülümüzü hatırlayalım: 

………yaptığın zaman, ben…………hissediyorum. 
……….istiyorum.

 “Müziğin sesini bu kadar açtığın zaman gürültüden 
dikkatim dağılıyor ve dersime odaklanamıyorum. 
Biraz daha kısık bir sesle dinlemeni istiyorum.”

Bu cümlede “ben dili” kullanıldığı için, kişi 
kendisini suçlanmış hissetmez. Böylece esas 
konudan uzaklaşmadan dinlemeye devam eder. 
Cümlenin yükünü kendi üzerinize aldığınızda (“Ben 
üzülüyorum.”, “Kendimi kötü hissediyorum.” vb.) 
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karşınızdaki kendinde bu durumu düzeltmek üzere bir 
sorumluluk hissetmeye başlar. Üstelik son cümlede ne 
istediğinizi net bir şekilde söylediğiniz için, çözüme 
doğru bir adım atmış olursunuz.

Öfke 
Kişinin haz almasını engelleyen ve temel inanç 
sistemiyle çatışan herhangi bir durum, olay ve kişiyle 
karşılaşması sonucunda yaşadığı duygunun adıdır. 

Son derece insani ve doğal olmakla birlikte uygun ifade 
edilmeyip, kontrol altına alınmadığı takdirde yıkıcı ve 
sağlıksız sonuçlara neden olabilir. 

Öfkenin Boyutları 
Kişi öfke uyandıran bir durum karşısında aşağıdaki 
boyutlarda değişim yaşar.  
Düşünce: Öfke uyandıran durum karşısındaki kişinin 
inanç sistemi (Haksızlığa uğradığına inanmak, 
engellendiğini düşünmek vs.) 

Davranış: Öfke uyandıran durum karşısında oluşan 
düşüncenin yorumlanması sonucunda ortaya çıkan 
hareketler (bağırmak, saldırganlık, ağlamak vs.) 

Fizyolojik: Öfke uyandıran durumun yorumlanması 
sırasında yaşanan fizyolojik belirtiler (kalp atışlarının 
hızlanması, kızarma, ateş basması vs.) 

Duygu: Öfke uyandıran durumun yol açtığı 
duygulanım (üzüntü, kızgınlık, isteksizlik, hayal 
kırıklığı vs.) 

İletişim: Öfkeyi çevreyle paylaşma şekli (sözlü veya 
sözsüz iletişim şekilleri) 
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Öfkenin Neden Olduğu Sorunlar
Kontrol altına alınamayan veya başa çıkılamayıp 
bastırılan öfkenin (öfkenin bastırılması/içe atılması 
öfkeyle başa çıkmak değildir) yol açabileceği sorunlar 
şu başlıklar altında toplanabilir: 

Fizyolojik Problemler: Yüksek tansiyon, kalp-damar 
hastalıkları, baş ağrısı, kas ağrıları, nefes darlığı, 
kan şekeri problemleri, gastrointestinal (mide – 
bağırsak) problemleri, dermatolojik (cilt hastalıkları) 
problemleri, duygulanım bozuklukları (depresyon gibi) 
vs.

Zihinsel Problemler: Performans düşüklüğü, uyku 
kalitesizliği, dikkati toplama güçlüğü vs. 

Davranışsal Problemler: Bağımlılıklar (alkol, sigara ve 
madde gibi), yeme alışkanlıklarıyla ilgili problemler 
(aşırı yeme veya iştah kesilmesi gibi) vs.

İlişkisel Problemler: Kişinin çevresiyle yaşayacağı 
sorunlar (kavga hali, küskünlükler vs.) 

Öfke Kontrolü
Öfkeyle baş etmenin bir tek doğru yolu yoktur. Kişinin 
kendi kişiliğine, hayat tarzına ve içinde bulunduğu 
duruma en uygun yöntemi seçmesi gerekir.

Öfke kontrolü 3 ana başlık altına 
toplanabilir. Bunlar:

Öfkenin Yarattığı Fiziksel Belirtilerin 
Kontrolü: Öfke vücuda fiziksel 
gerginlik olarak yansır. Bu gerginliği 
azaltmak için kişi doğru nefes 
almalıdır. Gerginliği geçirecek 
nefes, diyafram nefesi denilen 
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nefes aldığında kişinin karnının şişmesine yol açan 
(göğsünün değil) nefestir. 

Öfke Yaratan Olayın Yorumlanması ve O Olay 
Hakkındaki Düşüncenin Kontrolü: Öfkenin sonucu 
ortaya çıkan kızgınlık, isyan gibi duygular aslında 
kişinin yaşadığı öfke yaratan olay karşısında yaptığı 
yorumlar ve düşünce sistemiyle ilişkilidir. Herkes aynı 
olay karşısında aynı düşüncelere sahip olmadığından 
aynı tepkileri vermez ve aynı duygulanımları yaşamaz.

Öfke Yaratan Durum Karşısında Kişinin Vereceği 
Tepkinin Kontrolü ve Çevreyle Olan İletişimi: Kişi 
öfkenin yarattığı fiziksel belirtileri kontrol altına aldığı, 
öfkeyi yaratan düşünce sistemini fark ettiği halde yine 
de kendini haz etmediği bir durumda bulabilir. Böyle 
bir olayda kişinin bunu çevresine aktarım şekli de öfke 
kontrolünün önemli bir parçasıdır. 

Kişi bunlara ek olarak hayatındaki günlük stresi 
de kontrol altına almayı sağlayan çeşitli uğraşlara 
yönelerek öfkesini azaltabilir. Bunun için spor yapabilir. 
Hobilerini devreye sokabilir. Olayla ilgili mizahi bir 
yön bulup dalga geçerek olayın önemini azaltabilir.

Bağımlılık 
Bağımlılık kişinin kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir 
yaşam sürdürememeye başlamasıdır. 

Bireylerin kendilerine zarar vermesine karşın, belirli 
bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir 
istek duyma halidir.

Madde bağımlılığının temel özelliği, “madde 
kullanımına bağlı belirgin sorunlara rağmen bireyin 
madde kullanımını sürdüreceğine işaret eden bilişsel, 
davranışsal ve fizyolojik belirtiler göstermesidir”.
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İnsanlar Neden Bağımlı Olur? 
Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı 
maddelere en önemli başlama nedenlerinden 
birisi arkadaşlara uymak ya da bir başka deyişle 
arkadaşlarının baskısına karşı koyamamaktır. 

İnsan içinde bulunduğu grubun her davranışını 
yapmak zorunda değildir. Gruba tümüyle uymak 
ve kendi tercihlerini savunamamak insana özgü 
değildir. Bazı insanlar acılarından uzaklaşmak için ve 
sorunlarını bu şekilde çözeceklerine inandıkları için 
bu maddeleri kullanırlar. Aslında madde kullanmakla 
sorunlar çözülmemekte aksine daha da büyümektedir. 

Kişiler bir kereden bir şey olmayacağını düşünerek 
sigara, alkol ve diğer uyuşturuculara başlarlar. Sonuçta 
çoğu bağımlı olur. İnsanlar hep bağımlılık yapıcı 
maddeleri kontrol edebileceklerini düşünürler. Ama bu 
maddeleri kontrol etmek mümkün değildir. Sonunda 
kontrol her zaman bu maddelere geçer. Bağımlılığın 
en önemli kriteri, kullanılan maddenin kontrol 
edilememesi ve kullanımının durdurulamamasıdır.
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Bağımlılık nasıl gelişir? 
Bağımlılık yavaş yavaş gelişir. Bağımlılığın gelişiminde 
hep aynı basamaklar vardır; 

“Bilmem ki, belki kullanabilirim… 
Sonra... yaa, bir kere denemekten bir şey olmaz. 
Sonra... denedim ama yok, yok. Bir daha asla. 
Sonra... Bu son olacak ama bir daha asla. 
Sonra... yaa, ben bağımlı olmam. 
Sonra... Ben istersem bırakırım. 
Sonra... Bırakmak zorundayım, artık bırakmak 
zorundayım. 
Sonra... Karar verdim, artık bırakacağım. 
Sonra... Evet, işte bıraktım! Bir daha asla başlamam. 
Sonra... artık bıraktım, bir kere denemekten bir şey 
olmaz”; 

Bağımlılık yavaş yavaş ve sinsice gelişir. İnsan farkına 
varmaz, varamaz... Bir noktadan sonra kaçmaya 
fırsat bulamaz. Farkına vardığında artık çok geçtir. 
Bağımlılık kısır döngü içerisindedir. 

Arkadaşımın Uyuşturucu Kullanması 
Beni Etkiler mi?
Eğer kişinin madde alan bir arkadaşı varsa bir süre 
sonra bundan etkilenme olasılığı büyüktür. “Nerden 
bileceksin yaşadıklarımı, sen hiç kullanmadın ki!” 
gibi bilinçli ya da bilinçsiz sözlerle yardım etme isteği 
içindeki kişiyi kullanmaya itebilir. Bu durumu bir 
girdaba benzetebiliriz.  

İnsanlar genelde ara sıra kullanarak başlarlar. İlerleyen 
dönemlerde  daha önceki yaşadıkları etkiyi elde etmek 
için her seferinde kullandıkları miktarı arttırmak 
durumunda kalırlar. Bu durum madde talebinin 



aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I40

artması anlamına da gelir ki bu da bağımlılığa götüren 
yoldur.  Aralıklı da olsa uzun süre kullanım mutlaka 
bireyin ruhsal ve kimyasal yapısında değişikliklere 
neden olur.  

Bağımlılık Sadece Kişiye mi Zarar Verir? 
Kişiyi insan olmaktan uzaklaştırır.

İnsanlar arası iletişimi bozar.

Kişi toplum tarafından dışlanır.

Bağımlı insanlar sömürülür.

Bağımlılık tüm topluma zarar verir.

A i l e  İ ç i  İ l e t i ş i m i n  T e m e l  U n s u r l a r ı 21

Aşağıdaki çalışmayı ikili gruplar hâlinde uygulayın.

Ailenizle bir arada, haftada en az bir saat, televizyon kapalı olarak sohbet 
edebileceğiniz bir zaman yaratmayı deneyerek işe başlayabilirsiniz. İlk dene-
meniz ile ilgili gözlemlerinizi diğer katılımcılarla paylaşmayı unutmayın.

Günümüzde televizyon, aile içi ile-
tişimi engelleyen unsurlardan birisi 
hâline gelmiştir. Tabii ki yorucu bir 
günün ardından herkesin televizyon-
da sevdiği bir programı seyretmeye 
hakkı var. Ancak her akşam, eve 
gelip yemeğini yer yemez televizyo-
nun karşına geçip oturan ve izlediği 
programlar biter bitmez yatıp uyu-

yan bir aile olmaya başlamışsanız, 
“Televizyon kapalı olarak bir 

saat geçirebilir misiniz?” 
sorusuna endişeli ce-
vaplar veriyor ve hatta 
böyle bir durumu hayal 
etmekte zorlanıyorsanız 
alarm zilleri çalıyor 
demektir. 

aile yasam becerileri

• Son zamanlarda arkadaşlarınızdan veya çevrenizdeki insanlardan birisiyle 
yaşadığınız bir sorunu düşünün.

• Arkadaşınıza yaşadığınız sorunu kısaca açıklayın.
• Bu sorun karşısında gösterdiğiniz tepkiyi ve kurduğunuz cümleleri 

hatırlamaya çalışın.
• Bu sorun karşısında, ben dili uygulamasına uygun şekilde nasıl bir cümle 

kurmanız gerektiğini arkadaşınızla müzakere edin.
• Arkadaşınızla cümle üzerinde hemfikir olduktan sonra sorunu ve cümlenizi 

sınıfla paylaşın.
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E T K i N L i K L E R
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Yaşanan bu çatışmalar sizi nasıl etkiliyor?

Arkadaş ortamınızda/çevrenizde en çok hangi konularda çatışma yaşanıyor?
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Çatışma sözcüğünü duyduğunuz zaman aklınıza gelen kelimeleri listeleyin. 

Daha önce arkadaşlarınızdan herhangi biriyle yaşadığınız ve sizi üzen bir 

çatışma durumunu hatırlamaya çalışın. Yaşadığınız çatışma esnasında neler 

hissetmiştiniz? Yazın.

Arkadaşlarınız yaşadıkları çatışmaları nasıl çözüyorlar? 

Arkadaşlarınızdan herhangi biriyle aranızda bir çatışma durumu 
yaşandığında probleminizi nasıl çözümlüyorsunuz?

Arkadaş ortamınızda bir problem olduğu zaman bunu çözümlemek için ne 
yapıyorsunuz?
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Kenan Bey her zaman tartışmadan ve çatışmadan kaçınan bir insan olmuştur. Ziy-
net Hanım ne kadar ısrarla onu konuya çekmeye çalışsa da hiç cevap vermez, gaze-
tesine sarılır ve hiç duymamış gibi yapar. Eşi de bir müddet kendi kendine söylenir, 
sonunda pes edip susar. Onunla tartışmak âdeta imkânsız gibidir. Ziynet Hanım, 
sürekli kocasıyla kavga ettikleri için çok mutsuz olduklarını söyleyen bir komşusu-
na “Benim hiç tartışmayan, kavga etmeyen bir kocam var ama inan hiç mutlu deği-
lim.” diye cevap verir.

Ziynet Hanım neden mutsuz olabilir?
Acaba çatışmaların faydalı yönleri de olabilir mi?

Kendini Bil

“Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım.” 
Mevlana Celalettin Rumi

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır?”
Yunus Emre

Mevlana bu sözüyle ne demek istemiş?

Yunus Emre bu sözüyle ne demek istemiş?

Kendini okumak ne demektir?

Kendini bilmek ne demektir? 

Kendini bilmek neden önemlidir?

aile yasam becerileri
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aile hukuku
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3

İlk Tuğla: Aile
Evlilik kurumu, toplumun temel direği olan ailenin 
başlangıç birimidir. Sağlıklı evliliklerin oluşmasında 
en önemli unsur, kişinin eşini seçmeyi tesadüflere 
bırakmaması, bu kararı bilinçli olarak vermesidir. 
Ailenin kurulması, aile olmanın getirdiği haklar ve 
yükümlülükler ile aile birliğinin bozulması, bütün 
ülkelerin hukukunda düzenlenen bir konudur.

Bu bölümde;

• aile, nişanlılık ve evlilik konuları,
• eş seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar,
• kişinin doğru eşi seçtiğinden emin olmasını 

kolaylaştırıcı noktalar 

ele alınmaktadır.

G E N Ç L E R  İ Ç İ N  Y A Ş A M  B E C E R İ L E R İ - I  .......................................................................................ünite

aile hukuku
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Milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk tuğlası, 
ailedir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en 
küçük örgütlenmedir. Ancak çoğu kez aile dendiğinde, 
büyükanne, büyükbaba, amca, hala, teyze, dayı gibi 
kişilerden oluşan daha geniş bir halkayı anlamak 
gerekir. 

Aile kurumunun oluşturulması için evlilik işleminin 
yapılması gereklidir. Toplumun, hukukun tanıdığı, 
gözettiği, koruduğu aile kurumunun temeli, evliliğe 
dayanmaktadır.

Genel olarak herkes evlenme ehliyetine sahiptir. Ancak 
evlenme ehliyetine sahip olmak için bazı koşulların 
yerine gelmiş olması gerekir. Ayrıca kimi bireyler için 
evlilik işlemini gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Kimler Evlenebilir?
17 yaşını doldurmuş bulunan her kadın veya erkek 
evlenme ehliyetine sahiptir. Ancak 17 yaşını doldurmuş 

İlk Tuğla: Aileİlk Tuğla: Aile
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olmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış yani henüz 
reşit olmamış kişilerin evlenmesi kanuni temsilcisinin 
izni ile mümkündür. 

Kimler Evlenemez?
•	 17 yaşını doldurmamış ve evlenmesi için 

hâkimin iznini gerektirebilecek önemli bir nedeni 
olmayanlar evlenemez.

•	 17 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış 
olup kanuni temsilcisinin evlenmesine izin 
vermediği kişiler evlenemez.

•	 Kısıtlılık altında olup kanuni temsilcisinin izin 
vermediği kişiler evlenemez.

•	 Hâlen evli olanların bir başkası ile evlilik yapması 
mümkün değildir.

•	 Evliliği sona eren bir kadının, evliliğin sona 
ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmeden 
bir başkası ile evlenmesi yasaktır. Ancak önceki 
evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması hâlinde 
hâkim kararı ile bekleme süresinin kaldırılması 
mümkündür. Kadının gebe olması durumunda ise 
doğumla birlikte evlenme yasağı biter. Ayrıca evliliği 
sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek 
istemeleri durumunda da hâkim kararıyla bekleme 
süresinin kaldırılması mümkündür.

•	 Çok uzun süredir kendisinden haber alınamayan 
ve gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece 
evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden 
evlenemez. 
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Evlenmesi Kanuni Olarak Mümkün 
Olmadığı Hâlde Evlenenlerin Durumu
Evlenme yasağı hâllerinden biri veya aşağıdaki 
şartlardan biri dâhilinde gerçekleşen evlilikler 
geçersizdir: 

•	 Kişi evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle 
evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak evlenmeye 
razı olmuşsa,

•	 Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan 
doğruya onun tarafından veya onun bilgisi 
altında bir başkası tarafından aldatılarak evlilik 
gerçekleşmişse,

•	 Eşlerden birinin veya altsoyunun sağlığı için ağır 
tehlike oluşturan bir hastalık gizlenmişse,

•	 Kişinin veya yakınlarından birinin korkutulması, 
tehdit edilmesi suretiyle evlilik gerçekleşmişse

Geçersiz olan evliliğin sona ermesi için Cumhuriyet 
Savcıları veya ilgisi olan herkes tarafından dava 
açılabilir.

Allah’ın Emri, Peygamberin Kavliyle 
Kızınızı, Oğlumuza...
Elde çiçekler, çikolatalarla ziyaret edilen ve heyecanın 
doruk noktasında olduğu bir evde, yaşlı misafirlerden 
birinin ağzından dökülen bu sözlerle ilk adım atılır: 
“Allah’ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı, oğlumuza 
eş olarak istiyoruz.” Bu sözlerle başlayan ve çoğu kez 
evlilik işleminin gerçekleşmesi anına kadar, geleneklere 
uygun şekilde cereyan eden sürecin en önemli 
aşamalarından biri nişanlılıktır.
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Sağlıklı bir evliliğin temel koşullarından biri, evlenecek 
kişilerin birbirlerini iyi tanımalarıdır. İşte nişanlılık 
döneminde, evlenecek kişiler ve ailelerin birbirlerini 
tanımaları sağlanır. Kısaca nişanlılık, evliliğe hazırlık 
dönemidir. 

Güzel Vaat: Nişanlılık
Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi 
içermeyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan 
birliktelik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların 
geleneklere uygun törenle veya törensiz şekilde 
ailelerine, akrabalarına ve topluma nişanlandıklarını 
duyurmuş olmalarını, birbirlerine evlenme vaadinde 
bulunmaları olarak kabul etmek gerekir.

Evliliğe giden yolun başlangıcını oluşturması nedeniyle 
ancak birbirleri ile evlenmelerinde hukuken sakınca 
ve yasak olmayan kişilerin birbirleri ile nişanlanmaları 
mümkündür.

A i l e  H u k u k u18

Elde çiçekler, çikolatalarla ziyaret edilen ve heyecanın 
doruk noktasında olduğu bir evde, yaşlı misafirlerden 
birinin ağzından dökülen bu sözlerle ilk adım atılır: 
“Allah’ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı, oğlumu-
za eş olarak istiyoruz.” Bu sözlerle başlayan ve çoğu kez 
evlilik işleminin gerçekleşmesi anına kadar, gelenek-
lere uygun şekilde cereyan eden sürecin en önemli 
aşamalarından biri nişanlılıktır. 

Sağlıklı bir evliliğin temel koşullarından biri, evlene-
cek kişilerin birbirlerini iyi tanımalarıdır. İşte nişan-
lılık döneminde, evlenecek kişiler ve ailelerin birbir-
lerini tanımaları sağlanır. Kısaca nişanlılık, evliliğe 
hazırlık dönemidir.

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi içer-
meyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan birlikte-
lik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların geleneklere 
uygun törenle veya törensiz şekilde ailelerine, akraba-
larına ve topluma nişanlandıklarını duyurmuş olma-
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basının boşanacağını öğrenen çocuğun 
ven duygusu sarsılmaktadır. Çocukla-

şanma kararından ne kadar etkilenecekleri, 
rına, ebeveynleriyle olan ilişkilerine, kişi-
ine, anne babanın boşanma olayını nasıl 

larına ve algıladıklarına, boşanma 
endilerinin ve çocuklarının hayatlarını 

nasıl düzenlediklerine bağlı olarak değişebilmek-
tedir. Boşanma kararını alan çiftin boşanma öncesi, 
boşanma esnası ve boşanma sonrası süreçleri önce-
den planlamaları ve sağlıklı şekilde yürütebilmeleri, 
zararı en aza indirmek açısından önemlidir.

yumlu bir anne baba ilişkisi, aile boşanmış olsun 
lmasın, bir çocuğun sağlıklı gelişimi için son derece 
nemlidir. 

Boşanma kararı çocuğa anne baba tarafından bera-
berce açıklanmalıdır. 
Ayrı yaşama veya boşanma kararında, her iki kavra-
mın da tam olarak ne anlama geldiği, çocuğa yaşına 
uygun olarak izah edilmelidir.
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek 
anlamına gelmediği özellikle vurgulanmalıdır.
Boşanma kararı karşısında çocukların duygusal 
tepkilerini boşaltmalarına izin verilmelidir.
Boşanma açıklamasından sonraki günlerde konu 
üzerinde düşünmeye başlayan çocuğun kafasında 
oluşabilecek her türlü soru, cevaplanmaya çalışıl-
malıdır. Çocuğun anne babasının neden boşandığı, 
bundan sonra ne olacağı, boşanma sonrasında nele-
rin değişeceği, boşanmalarının kimin suçu olduğu 
gibi sorularına, anne babanın mümkün olduğu 
kadar dürüst ve gerçekçi cevaplar vermesi önemlidir.
Çocuklar çoğu zaman içinde bulundukları durumu, 

aile yasam becerileri

bk. AEP “Aile 
Hukuku” modülü, 
“Evliliğe Bağlı Mali 

Konular” ünitesi
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Nişan işleminin şekil şartı yoktur. Yazılı, sözlü, törenle, 
törensiz olabileceği gibi açık veya örtülü beyanlarla 
da taraflar nişanlanma işlemini gerçekleştirebilirler. 
Örneğin; uzun süreden beri birbirleri ile duygusal 
ilişki içinde bulunan, ev eşyaları satın alan, ileride 
evleneceklerini çevrelerine duyuran ve özellikle 
çevrelerindeki kişilerin de evlenme hazırlığı içinde 
olduklarını kabul ettikleri iki kişinin bu hâl ve tavrı, 
nişanlılıktır.

Nişanlılık Ciddi Bir İştir
Tarafların birbirleri ile evleneceklerine ilişkin 
vaatlerinin kendilerine getirdiği bazı yükümlülükler 
bulunmaktadır:

Sadakat Yükümlülüğü: Evlenme sürecindeki 
tarafların, ilerideki evlilik yaşamlarında olduğu gibi 
evlenmeye hazırlık süreci olan nişanlılık döneminde 
de birbirlerine sadık olmaları gerekir. Sadakat görevi 
kapsamına; tarafların cinsel yönden birbirlerine 
sadık olmaları, aile sırlarını saklamaları, nişanlılığın 
niteliği ile bağdaşmayan, evliliği tehlikeye düşürecek 
davranışlardan kaçınmaları girmektedir.

Dayanışma Yükümlülüğü: Nişanlılar birbirlerini maddi 
ve manevi olarak desteklemekle, yardımlaşmakla 
yükümlüdürler. Bayram gibi önemli günlerde, duruma 

E v l i l i k  v e  A i l e  H a y a t ı10

Araştırma sonuçları, eşiyle isteyerek evlenmiş, 
aralarındaki romantik ilişkiyi sürdüren, birbirlerine 
karşı iletişimlerinde olumlu mesajlara sahip çiftlerin 
aralarındaki sevgi dolu birlikteliği yitirmediklerini, 
tam tersine sağlam bir beraberliğe dönüştürmeyi 
başardıklarını göstermektedir. Çiftlerin aralarındaki 
ilişkinin devamı, birbirlerine duydukları sevgi ve 
yakınlık sonucu geliştirecekleri duygusal bağlılığa 
ihtiyaç duyar. İlişkinin başlangıcında yoğun ola-
rak yaşanan aşk ve sevgi, ileriki yıllarda aralarında 
güçlü bir bağın oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 
Mutlu çiftler de üzüntü veya geçimsizlik yaşamakta, 
hatta zaman zaman ilişkilerinde kavga ve dövüşe 
bile rastlanmaktadır. Üstelik bu çiftler de problem-
lerini her zaman başarıyla çözümleyememektedir-
ler. Buna rağmen mutlu olabilen bu çiftleri mutsuz 
çiftlerden ayıran en temel farklılık, tartışmalardan 
sonra bu bağı tamir edip yenileyebilme becerileridir. 
Sevgi temelli bir ilişkide çiftler birbirlerinin duygu, 
düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfede-
rek bu farklılıkları kabul etme yoluyla, birbirlerine 
duygusal anlamda yakınlaşmaktadırlar. Ayrıca 
araştırmalar, çiftin arasındaki sevgiyi destekleyen, 
aşkın devam etmesini sağlayan ve aralarındaki ger-
ginlikleri azaltan en önemli unsurlardan birisinin de 
sağlıklı bir cinsel hayat olduğunu göstermektedir.

 Eşinizle aranızdaki 
aşkı sürekli kılmak 
için birlikte zaman 
geçirmeye ve 
aranızdaki romantik 
ilişkiyi beslemeye 
özen gösterin. Daha 
fazla bilgi için ayrıca 

bk. Sadece İki-
miz bölümü.
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uygun hediyeler vermek, ortak yuvanın oluşturulması 
için gerekli görevleri yerine getirmek ve benzeri 
davranışlarda bulunmak, nişanlıların görevlerindendir.

Nişanlılığın gerektirdiği yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi, diğer tarafa haklı nedenle nişanı sona 
erdirme hakkı vermektedir.

Nişandan Vazgeçme
Birbirini tanıma süreci içinde taraflardan biri veya 
her ikisi, evlenmelerinin doğru olmayacağına karar 
verebilirler. Beraberliklerini sürdüremeyeceğini 
düşünen tarafların nişanlılık dönemini olumsuz olarak 
sona erdirmesi, toplumsal deyimle nişanı bozması 
mümkün ve taraflar için de bir haktır.

Evlenmeye ilişkin bir vaat içermesine rağmen, 
nişanlılardan birinin evlenmekten vazgeçmesi hâlinde 
diğer tarafın evliliğe zorlamak için dava açma hakkı 
yoktur. Yani nişanlılık, evlenmeye zorlamak için 
taraflara dava açma hakkı vermemektedir.

Nişan Bozulursa…
Her ne kadar evlenmeye zorlamak için taraflara dava 
açma hakkı vermese de nişanı bozmanın taraflara 
getirdiği bazı hak ve yükümlülükler de bulunmaktadır.

Geleneklerimiz gereği, nişanlanma esnasında 
yakınlarınca taraflara veya taraflar birbirlerine 
hediye ve takı vermektedirler. Tarafların birbirleri 
ile evlenecekleri varsayımıyla verilen bu hediye ve 
takıların, nişanlanma olumsuz sona erdiğinde iadesi 
gerekmektedir. Hediye ve takıların iadesi, toplumsal bir 
kural olmanın yanında, hukuk düzenimizin de kabul 
ettiği bir durumdur.
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Allah’ın Emri, Peygamberin Kavliyle Kızınızı, Oğlumuza...21

Kanunlarımıza göre, “alışılmışın dışındaki” hediyeler, 
evlenme olmaması hâlinde diğer tarafa iade edilme-
lidir. Peki, hangi hediyeleri “alışılmışın dışında” kabul 
edeceğiz? Nişanın bozulması hâlinde şu kriterler kap-
samındaki hediyelerin iadesi talep edilemez:

Değerinin yüksek olmaması
Örf ve âdete göre verilmesinin normal ve doğal 
olması
Tüketilen veya eskiyen nitelikte olması

Ancak burada belirlenen özelliklerin dışında kalan 

aile hukuku

Aile Hukuku 20

Birbirini tanıma süreci içinde taraflardan biri veya her 
ikisi, evlenmelerinin doğru olmayacağına karar vere-
bilirler. Beraberliklerini sürdüremeyeceğini düşünen 
tarafların nişanlılık dönemini olumsuz olarak sona 
erdirmesi, toplumsal deyimle nişanı bozması mümkün 
ve taraflar için de bir haktır.

Evlenmeye ilişkin bir vaat içermesine rağmen, nişanlı-
lardan birinin evlenmekten vazgeçmesi hâlinde diğer 
tarafın evliliğe zorlamak için dava açma hakkı yoktur. 
Yani nişanlılık, evlenmeye zorlamak için taraflara dava 
açma hakkı vermemektedir.

Her ne kadar evlenmeye zorlamak için 
taraflara dava açma hakkı vermese de nişa-
nı bozmanın taraflara getirdiği bazı hak ve 
yükümlülükler de bulunmaktadır.

Geleneklerimiz gereği, nişanlanma esnasında 
yakınlarınca taraflara veya taraflar birbirlerine 
hediye ve takı vermektedirler. Tarafların bir-
birleri ile evlenecekleri varsayımıyla verilen 
bu hediye ve takıların, nişanlanma olumsuz 
sona erdiğinde iadesi gerekmektedir. Hediye 
ve takıların iadesi, toplumsal bir kural olma-
nın yanında, hukuk düzenimizin de kabul 
ettiği bir durumdur.

Kanuna göre nişanlılık; nişandan vazgeçme, nişanlılar-
dan birinin ölmesi ve benzeri bir sebeple sona erdiği 
takdirde;

nişanlıların birbirlerine,
ana baba veya anne ve babası gibi hareket eden kişi-
lerin diğer nişanlıya 

vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, veren-
ler tarafından geri istenebilir.

“Nişanlının anne ve babası 
gibi hareket eden kişiler” 
kapsamına;

nişanlının dedesi, 
amcası, 
halası, 
teyzesi,
onu büyüten aile, 
yetimler yurdu, 
bakımevi 

gibi kişi ve kuruluşlar 
girer. 

aile hukuku

Kanuna göre nişanlılık; nişandan vazgeçme, 
nişanlılardan birinin ölmesi ve benzeri bir sebeple sona 
erdiği takdirde;

•	 nişanlıların birbirlerine,

•	 ana baba veya anne ve babası gibi hareket eden 
kişilerin diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın 
dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri 
istenebilir.

Hangi Hediyeler Geri İstenebilir?
Kanunlarımıza göre, “alışılmışın dışındaki” hediyeler, 
evlenme olmaması hâlinde diğer tarafa iade 
edilmelidir. Peki, hangi hediyeleri “alışılmışın dışında” 
kabul edeceğiz? Nişanın bozulması hâlinde şu kriterler 
kapsamındaki hediyelerin iadesi talep edilemez:

•	 Değerinin yüksek olmaması

•	 Örf ve âdete göre verilmesinin normal ve doğal 
olması

•	Tüketilen veya eskiyen nitelikte olması

Ancak burada belirlenen özelliklerin 
dışında kalan hediyeler ve altın, ziynet 

eşyası gibi hediyelerin iadesi gereklidir. 
İadesi gereken hediyelerin aynen iadesi 
mümkün olmadığı takdirde bedelinin 
ödenmesi talep edilebilir.

Maddi Tazminat
Nişanlılardan birinin haklı bir sebep 
olmaksızın nişanı bozması veya 

taraflardan birine yükletilebilen bir 
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sebeple nişanın bozulması durumunda, kusuru olan 
taraf, diğer tarafın evlenmek amacıyla yapmış olduğu 
harcamaları ve nişan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Sadece nişanlı taraflar değil, tarafların anne babası veya 
onlar gibi davranan yakınları da nişanın bu şekilde 
bozulması üzerine yapmış oldukları harcamaların 
kendilerine ödenmesini talep edebilirler. Çeyiz 
hazırlama, ev kiralama, evin döşenmesi amacıyla 
eşya satın alma ve benzeri tüm durumlar için yapılan 
harcamaların ödenmesini talep etmek mümkündür.

Manevi Tazminat
Nişanlanma toplumsal nitelik taşımaktadır. Taraflar 
birbirleri ile evlenme hazırlığı ve kararında olduklarını, 
kamuoyuna nişanlanmak suretiyle açıklamaktadırlar. 
Bu nedenle nişanın bozulması yüzünden kişilik 
hakları saldırıya uğrayan tarafın, diğer taraftan manevi 
tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Ancak nişanın 
bozulmasından dolayı duyulan olağan üzüntü nedeniyle 
manevi tazminat istenemez.

•	 Nişanlıdan ayrılmanın çok olumsuz değerlendirilmesi 
nedeniyle evlenme şansının kaybedildiği bir çevrede 
yaşayan tarafların ayrılması, 

•	 ayrılmakla taraflardan birinin intihara kalkışacak 
derecede psikolojik çöküntü içine girmesi,

•	 nişanlıların karı-koca hayatı yaşamaları,

•	 nişanlılardan birinin diğeri hakkında dedikodular 
çıkararak ismini lekelemesi,

•	 taraflardan birinin diğerinin sırlarını açıklaması,

•	 nişanlı kadının hamile kalması,
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Sevme ve sevilme ihtiyacı
İki kişinin biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinim 
ve güdülerini doyurması
Dünyaya yeni nesiller getirme
Toplumda bir yer edinebilme
Birlikte güven içinde olma ve korunma duygusu
Dayanışma duygusunu hissetme
Geleceğe güvenle bakabilme
Birbirlerinden onur ve kıvanç duyabilme
Cinsel yaşamın sağlıklı olarak düzenlenmesi

Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık 
duyan bireylerin genellikle;

Sağlıklı ve mutlu 
beraberlikler, 

sağlıklı ve mutlu 
toplumu yaratırlar.  

evlilik ve aile hayati

•	 nişanlılardan birinin başka biriyle nişanlanması 
veya evlenmesi sebebiyle nişanı bozması ve benzeri 
hâllerde tarafların manevi tazminat isteme hakkı 
bulunmaktadır.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan tüm dava hakları, 
nişanlılığın sona ermesinden itibaren bir yıl sonra 
zaman aşımına uğrar.

Hayat Arkadaşını Seçmek Neden 
Önemli?
Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, 
hayatında aldığı en önemli kararlardan birisidir. Eş 
seçimi rastgele bir süreç değildir.

Evlenmek için verilen karar;

•	 kişinin bundan sonraki hayatını kiminle ve nasıl 
geçireceğini,

•	 kişiyi bekleyen yeni sorumlulukları,

•	 çocuklarının annesinin/babasının kim olacağını ve

•	 ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını 
belirler.

Y a ş a m  B i ç i m i  v e  S a ğ l ı k 179

Yüksek yaşam kalitesinin ilk adımları sağlığı korumak-
tan, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan 
geçer. Örneğin dünyada ve ülkemizde yaşam kalitesinin 
düşmesine ve ölüme sebep olan hastalıkların arasında 
kanserler ve kalp damar hastalıkları (kardiyovasküler 
hastalıklar) ilk iki sırada yer almaktadır. Bunların ya-
nında mikrobik hastalıklar da bölgesel olarak ölüm veya 
sakatlık sebebi olabilir. Ülkemizde trafik kazaları bir 
diğer önemli ölüm sebebidir. Sayılan bu örneklerin her 
birinde kişinin karşı karşıya kalacağı sorunlar sağlıklı 
bir yaşam tarzı oluşturularak ve gerekli koruma önlem-
leri alınarak ortaya çıkmadan önce engellenebilir.

Hayat anne karnında başladığına göre sağlık da orada 
başlar. Bebeklerin sağlığı anne ve babaların tutumla-
rından etkilenir. Gebelikte, uzman gözetiminde takip 
ve tıbbi tavsiyelerin uygulanması çok önemlidir. El-
bette her şey usulüne uygun yapılsa dahi genetik bazı 
hastalıklardan korunmak mümkün değildir. Ancak 
bebeğin beslenmesi ve yeterli oksijen alması gebelik 
sürecinde annenin sağlığıyla yakından ilişkilidir. Anne 
adayı sağlığına itina göstermezse normal ve sağlıklı 
doğması beklenen bebeğin dahi sağlığını bozabilir. 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Sigara içmenin bireye ve çevresine zararı sigara içen 
bir anne adayı üzerinden örneklenirse sorunun boyutu 
daha net görülebilir:
Sigaradan bir nefes çekildiğinde o nefeste normalde 
olması gereken %21’lik oksijen oranı neredeyse sıfıra 
iner. Dakikada ortalama 12 nefes alındığı düşünülürse 4 
nefeste bir sigara çekilmesi oksijen tüketiminin dakika-
da yaklaşık %15’e inmesi anlamına gelir. Böylece anne 
adayı bebeğini sigara içtiği dakikalar boyunca âdeta 
yangın dumanına maruz bırakır. Tüm bu hesapların 
sigaranın temiz ve açık havada, yani ideal oksijene sahip 
bir ortamda içildiği varsayılarak yapıldığı da unutulma-
malıdır. Zira kapalı ve sigara içilen veya hava kirliliğinin 
olduğu mekânlarda oksijen oranı hayli düşmektedir.

Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir tarza oturtulma-
sı mümkündür. Sağlıklı beslenmenin en temel prensibi 
sürdürülebilirlik ve istikrardır. Öğünlerin miktarlarının 
azaltılarak içeriklerinin düzenlenmesi ve bu düzenin 
sürdürülmesi pek çok açıdan faydalıdır. Enerji verici, 
yapıcı, onarıcı ve düzenleyici besin gruplarının uygun 
oranda tüketilmesi sağlıklı bir hayat tarzı için önemli 
bir adım ve temel bir prensiptir.

Kaliteli bir yaşam için fiziksel sağlık ve yeterlilik, 
zihinsel sükûnet ve duruluk ile yaşanan anın farkında 
olabilmek gerekir. Zira kaliteli bir yaşamın ve hatta 
kaliteli bir ölümün tek bileşeni tıbbi hadiseler değildir.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sade-
ce hastalık ve sakatlık olmaması değil, aynı zamanda 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hâlidir. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tanım 
üzerinden yürüyen sağlık politikalarında bütüncül bir 
yaklaşımla biyopsikososyal model (biyolojik, psikolojik, 
sosyal) esas alınmaktadır.

Her türlü 
bağımlılık kötüdür. 

Ancak en kötüsü alkol 
ve sigara bağımlılı-

ğıdır. 
ve sigar

Daha fazla bilgi için 
bk. Ye, İç, Sağlık 
Bul! bölümü.
b

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma

Daha detaylı bilgi 
için bk. Evlilik 
Öncesi Eğitim 

Programı
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Önce Kendini Tanı!
Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik 
özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır.

Karşısındaki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da 
ikinci adım olmalıdır. Evlenme kararı alınmadan 
önce adaylar her anlamda birbirleri için uygun olup 
olmadıklarını anlamalıdırlar. Toplumsal bakış açıları, 
alışkanlıkları, sahip oldukları değerler, hayat görüşleri, 
siyasi fikirleri ve aile yapılarındaki benzerlikler, çiftin 
evlilik mutluluklarına katkıda bulunur.

Eğer adaylar seçimlerinde kararlıysalar artık 
yapmaları gereken, evliliğe dair beklentilerini gözden 
geçirmeleridir. İlerideki evlilik hayatları hakkında 
gerçekçi ve birbiriyle örtüşen beklentiler içinde 
olmaları, benzer ve farklı yönleri üzerinde yeterince 
düşünüp tartışmaları gerekir.

Eş Seçerken Şunları Kendinize Sorun!
•	 Kendinizi evlenmeye hazır hissediyor musunuz?

•	 Evlenmeyi düşündüğünüz kişi ile fikirleriniz 
uyuşuyor mu?

•	 Ona karşı olumlu duygu ve düşünceler taşıyor 
musunuz?

•	 Onunla sağlıklı bir aile ortamı oluşturabileceğinize 
inanıyor musunuz?

•	 Mizaçlarınız uyumlu mu?

•	 Evliliğinizde oluşabilecek problemlerle başa 
çıkabileceğinize inanıyor musunuz?

•	 Onu fiziksel olarak çekici buluyor musunuz?
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•	 Müstakbel eşinizin ve kendinizin anne babalık 
yapabilme potansiyeline sahip olduğunuzu 
düşünüyor musunuz?

•	 Ona karşı sevgi ve saygı besliyor musunuz?

•	 Duygu ve düşüncelerinizi ona açık ve net bir şekilde 
ifade edebiliyor musunuz?

•	 Evlenmeden önce onu tanıyabilmek için yeterince 
zamanınız oldu mu?

•	 Yeterli zaman içerisinde onu çeşitli koşullar 
altında deneyip değerlendirebildiğinizi düşünüyor 
musunuz?

Bu soruların en az yarısına “evet” dediyseniz evlenmeye 
hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Evlilik Kararınızı Verirken Dikkat 
Edilecekler
•	 Acele ve ani evlilik kararları

•	 Kişinin evlenememe korkusuyla fazla düşünmeden 
hareket etmesi

•	 Birbirini yeterince tanımadan evlenme
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•	 Birbirine uymayan düşünce yapıları, hayat görüşleri 
ve değerleri 

•	 Sadece mantık evliliği yapmaya çalışmak

•	 Sadece aşk evliliği yapmaya çalışmak

•	 Eşlerden birinin risk taşıyan bazı davranışlar 
(zararlı madde kullanımı, şiddet eğilimi vb.) içinde 
bulunması

•	 Eşlerden birinde akıl hastalığı bulunması

•	 Kişinin, evliliğin sorumluluklarını taşıyabilecek 
kadar olgun olmaması

•	 Eşin ailesiyle anlaşamamak

Kendinizle Barışın!
Eş seçimindeki hayal kırıklıkları bazen kişinin 
kendisine dair olumsuz düşüncelerinden kaynaklanır:

•	 Kendisini kimsenin gerçek anlamda çekici 
bulmayacağına inanmak

•	 Kendisini olduğu gibi kabul edecek bir eş 
bulabileceğine inanmamak

•	 Kendisinin aşka ve sevgiye layık olmadığını 
düşünmek

•	 Eğer bu kişiyle evlenmezse bir daha 
karşısına kimsenin çıkmayabileceği fikrine 
takılmak

Bu düşünceler, kişinin kendi mutluluğunu 
engellemesine sebep olan düşünce yapılarıdır 
ve değiştirilebilir.
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4

Kişisel Hijyen
Herkes mutlu ve rahat bir hayat sürmek ister. Rahat 
ve huzurlu bir yaşam ise öncelikli olarak sağlıklı 
olmakla mümkündür. Beden temizliğini yapmak, akıl 
sağlığını korumak, bir bütün olarak çevresine karşı 
titiz davranmak sağlıklı bir hayat sürmenin gereğidir.

Bu bölümde;

•	kişisel hijyenin önemi,
•	beden temizliği için yapılması gerekenler,
•	çevre temizliğinin kişisel sağlığa etkisi,
•	eşya temizliğinin önemi 

hakkında bilgi verilmektedir.

G E N Ç L E R  İ Ç İ N  Y A Ş A M  B E C E R İ L E R İ - I  .......................................................................................ünite
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Sağlığa zarar verebilecek her türlü etkenden ve 
ortamdan korunmak ve sağlıklılık hâlini sürdürebilmek 
için yapılan uygulamaların ve alınan tedbirlerin 
tamamına hijyen adı verilmektedir. Kişisel hijyen ise 
kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak 
için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir.

Sadece Beden Temizliği mi?
Kişisel hijyenin en önemli unsuru kişisel temizliktir. 
Kişisel temizlik, sağlıklı bir dünyanın giriş kapısı olarak 
kişinin en fazla dikkat etmesi gereken görevidir. El ve 
tırnak, saç, kulak, koltukaltı, diş vb. temizliği bir sağlıklı 
hayatın en temel zorunluluklarındandır.

Bedensel sağlığa tesir eden dış etkenler hesaba 
katıldığında insan sağlığı için çevre ve eşya temizliği de 
son derece önemlidir. Zira günlük yaşam içinde evde, 
çalışılan mekânlarda, binilen dolmuşta vb. çok farklı 
ortamlarda, sağlık açısından birçok riskli durumla 
sürekli yüz yüze kalınmaktadır. Dolayısıyla kişisel 
hijyen beden, çevre ve eşya unsurlarının bir bütün 
olarak ele alınmasıyla sağlanabilir.

Kişisel HijyenKişisel Hijyen
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Temizlik Toplumsal Bir Sorumluluktur
Kişisel hijyenle kişi hem kendi sağlığını hem de 
çevresinin ve başkalarının sağlığını tehlikelerden 
arındırır. Gündelik olarak devam ettirilen ve düzen 
hâlini almış olan bir temizlik alışkanlığı sağlıklı bir 
hayatı müjdeler. Toplum hayatı daha fazla özeni ve 
gayreti gerektirmektedir. Bu sebeple herkesin ortak bir 
şekilde paylaştığı çevrenin temiz olması için insanın 
önce kendini ve sorumluluğu altındaki mekânları 
temizlemesi gerektiği unutulmamalıdır. 

El Bakımı İçin…
•	 	 Eller bol suyla ve sabunla yıkanarak  bakterilerden 

temizlenmelidir.

•	 	 Eller yıkanırken yüzük ve bilezik gibi takılar 
çıkarılmalıdır. Yalnızca avuç içi değil, bilekler, 
parmak araları ve tırnak dipleri dâhil olmak üzere 
elin her tarafı iyice yıkanmalıdır.

•	 	 Sağlıklı bir el yıkama en az 10 saniye sürmelidir.

•	 	 Özellikle tuvalet ihtiyacının giderilmesinden önce 
ve sonra eller iyice yıkanmalıdır.

•	 	 Temizlik araçlarının şahsi olması gerektiği 
unutulmamalı, başkalarının sabunları 
kullanılmamalıdır.

•	 	 Genel kullanıma açık alanlarda ellerin sıvı sabunla 
yıkanması daha sağlıklıdır.

•	 	 Yemeklerden önce ve sonra eller mutlaka 
yıkanmalıdır

•	 	 Dışarıdan eve girince, hapşırdıktan veya 
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öksürdükten sonra, para gibi herkesin dokunduğu 
nesnelere, çiğ sebze ve meyvelere, market 
ürünlerine, pişmemiş veya yıkanmamış gıdalara vb. 
dokunduktan sonra eller yıkanmalıdır.

•	 	 Hastane ziyaretlerinde mümkün olduğunca 
merdiven tutamaçları, kapı kolları vb. yerler 
tutulmamalıdır. Ziyaret süresince eller özellikle ağız 
ve gözle temas ettirilmemelidir. Ziyaret boyunca 
karşılaşılacak kimselerle mümkün olduğunca 
tokalaşılmamalı ve öpüşülmemelidir. Ziyaret 
sonrasında da eller bol suyla ve sabun kullanılarak 
iyice yıkanmalıdır.

El Tırnaklarının Bakımı İçin…
•	 	 El tırnakları fazla uzatılmadan hilal şeklinde 

kesilmelidir.

•	 	 Tırnak temizlik araçları kişiye özel olmalı, 
başkasının tırnak makası, törpüsü vb. 
kullanılmamalıdır.

•	 	 Tırnak cilası, oje gibi ürünler mümkün olduğunca 
kullanılmamalıdır. 

•	 	 Tırnaklar kesinlikle yenmemeli ve 
koparılmamalıdır.

•	 	 Tırnaklara manikür gibi işlemler yapılacaksa, 
kişinin kendisine ait manikür setiyle bunu yapması 
veya yaptırması daha sağlıklıdır. Başkasına ait 
araçların kullanılmasında bulaşıcı hastalık riski 
fazladır.
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Yüz, Burun, Kulak Temizliği
Ev içerisinde görülemese de uçuşan tozlar ve kirler 
bulunur. Bunlar gün ve gece boyunca insan vücudunun 
açık kalan yerlerinde birikir. Bu yüzden sabahları 
kalkıldığında yüz iyice yıkanmalıdır. Böylece gözlerde 
oluşan çapaklar ve gece boyu yüzde biriken tozlar 
temizlenmiş olur.

•	 	 Kaş, sakal, bıyık gibi yüzdeki kıllar, yüzün kıvrımlı 
ve girintili yerleri kir ve mikropların kolaylıkla 
birikebileceği yerlerdir. Bu yerler ovularak ve 
sabunla yıkanmalıdır.

•	 	 Yüzde çıkabilecek sivilce vb. lekeler sıkılmamalı, 
iğneyle oyulmamalıdır.

•	 	 Burun kılları koparılmamalıdır.

•	 	 Kulaklar herhangi bir cisimle temizlenmemelidir. 
Temizlenmesinin gerekmesi  halinde ise ıslak 
pamuk kullanılarak temizlenmelidir. 

•	 	 Yüksek sesli müzik dinlemek ya da kulaklık 
kullanmak işitme kaybına yol açabilir. Bunlardan 
kaçınılmalıdır.

Göz Bakımı
•	 	 Kirpiklerde geceleri çapak, günün ilerleyen 

zamanlarında da toz birikmeleri olabilir. Bu 
yüzden yıkanmış temiz ellerle gözler ve kirpikler 
yıkanmalıdır. Kirli ellerle ovuşturulmamalıdır.

•	 	 Göz sağlığı açısından bulunulan ortamın yeterli 
derecede aydınlatılmış olması gerekir. Yeterli 
ışığın olmadığı loş ortamlarda okuma yazma 
yapılmamalıdır.
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•	 	 Hareket hâlindeyken bir şeyler okumak genellikle 
göz için zararlıdır. Aynı şekilde televizyon, bilgisayar 
vb. parlak ışık yayan cihazlara yakın mesafeden 
bakmak da göz sağlığını olumsuz etkiler. Bunlardan 
kaçınmak gerekir.

•	 	 Düzenli olarak göz muayenesi yaptırılmalıdır. Eğer 
herhangi bir görme kaybı yaşanıyorsa mutlaka 
doktora gidilmelidir.

Saç Temizliği ve Bakımı
•	 	 Saç bakımı yalnızca bedensel sağlık için değil 

psikolojik sağlık açısından da önemlidir.

•	 	 Normal saçların haftada en az iki kez yıkanması 
gerekir. Yağlı saçlar içinse bu sayı daha fazla olabilir. 
Ancak özellikle her gün aralıksız yapılan yıkamalar 
saça zararlıdır.

•	 	 Saçta kepek oluşumunu önlemek için bitkisel 
özlü şampuanlar tercih edilmeli ve saçlar iyice 
durulanmalıdır. Buna rağmen kepek sorunu 
geçmiyorsa, kırık, saçkıran gibi sorunlar yaşanıyorsa 
bir doktora danışılmalıdır.

•	  Tarak ve fırçalar kullanıldıktan sonra temizlenmeli, 
zaman zaman sıcak suyla yıkanmalıdır.

•	 	 Jöle, briyantin gibi bakım ürünleri saç gözeneklerini 
kapattığı için zararlıdır.

•	 	 Saçların boyanması gibi kimyasal işlemler saçların 
yıpranmasına sebep olur. Mümkün olduğunca 
saçlar için doğal bakım ve temizlik yöntemleri 
uygulanmalıdır. 
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gözeneklerini kapatarak saçın hava almasına engel 
olduğu için oldukça zararlıdır.
Saçların boyanması gibi kimyasal işlemler saçların yıp-
ranmasına sebep olur. Mümkün olduğunca saçlar için 
doğal bakım ve temizlik yöntemleri uygulanmalıdır.

Beden temizliğinin önemli kısımlarından birisi de 
boyun ve koltukaltı temizliğidir. Bu bölgelerde olu-
şan kir ve ter yıkanarak temizlenmelidir.
Özellikle koltukaltlarında ter kokusunu bastırmak 
için kullanılan deodorantların birer temizlik aracı 
olmadığı unutulmamalı ve bu bölgeler en azından 
ıslak bezle mutlaka temizlenmelidir. 
Koltukaltında çıkan kıllar düzenli aralıklarla temiz-
lenmelidir. Böylece hem ter kokusunun önüne geçilir 
hem de kir birikmesi engellenir. 

Özellikle dışarıda çokça vakit geçiren hareketli bireyler 
için ayak temizliği daha fazla önem kazanır. Sürekli 
çorap ve ayakkabı içerisinde olan ayak eğer düzenli bir 
şekilde yıkanıp temizlenmezse ayak kokusu oluşur ve 
bu koku gerek kişinin kendisini gerekse girdiği çevre-
lerde etrafını rahatsız eder.

Çoraplar günlük olarak, en geç iki günde bir değişti-
rilmelidir.
Genellikle pamuklu çoraplar tercih edilmeli, naylon 
çoraplardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Ayak sağlığı düşünülerek üretilmiş ayakkabılar giyil-
melidir.
Mümkün olduğunca ayaklar gün içerisinde ayakka-
bıdan çıkarılarak dinlendirilmelidir.
Evden çıkmadan önce ve eve gelince ayaklar temiz 
suyla ve sabunlanarak yıkanmalıdır. Özellikle ayakta 
mantar oluşumlarının önüne geçebilmek için ayaklar 
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Boyun ve Koltukaltı Temizliği 
•	 	 Beden temizliğinin önemli kısımlarından birisi 

de boyun ve koltukaltı temizliğidir. Bu bölgelerde 
oluşan kir ve ter yıkanarak temizlenmelidir.

•	 	 Özellikle koltukaltlarında ter kokusunu bastırmak 
için kullanılan deodorantların birer temizlik aracı 
olmadığı unutulmamalı ve bu bölgeler en azından 
ıslak bezle mutlaka temizlenmelidir. 

•	 	 Koltukaltında çıkan kıllar düzenli aralıklarla 
temizlenmelidir. 

Ayak Sağlığı ve Temizliği 
•	 	 Çoraplar günlük olarak, en geç iki günde bir 

değiştirilmelidir.

•	 	 Pamuklu çoraplar tercih edilmeli, naylon 
çoraplardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

•	 	 Mümkün olduğunca ayaklar gün içerisinde 
ayakkabıdan çıkarılarak dinlendirilmelidir.

•	 	 Ayakta mantar oluşumlarının önüne geçebilmek 
için ayaklar ıslak bırakılmamalıdır.

•	 	 Ayak yapısına uygun üretilmiş ortopedik 
ayakkabılar tercih edilmelidir.

•	 	 Yeni ayakkabı alırken her iki ayak birden denenmeli, 
parmak uçlarını ve ayağın yan kısımlarını sıkan 
ayakkabılar alınmamalıdır.

•	 	 Ayakkabı seçimi genellikle öğleden sonra 
yapılmalıdır. Çünkü gün boyu ayakların hacmi 
harekete bağlı olarak değişmekte, ayak şişmektedir.

Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I 65
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•	 	 Ayakkabı alırken mutlaka elle içi kontrol edilmeli 
ve rahatsız edici bir durumun olmadığından emin 
olunmalıdır.

•	 	 Topuklu ayakkabılar ayak yapısını ve omurgayı 
etkilediğinden tercih edilmemelidir.

•	 	 Nasır oluşumunu engellemek için giyilen 
ayakkabıya dikkat edilmeli, dar, geniş ve sivri 
burunlu ayakkabılar giyilmemelidir.

Ayak Tırnaklarının Bakımı 
•	 	 Ayak tırnakları düzenli aralıklarla, tırnak batmasını 

da önlemek için düz bir şekilde ve derine inmeden 
kesilmelidir.

•	 	 Tırnak temizlik araçları kişiye özel olmalı, 
başkasının tırnak makası, törpüsü vb. 
kullanılmamalıdır.

•	 	 Tırnak makası temizlik sonrası dezenfekte 
edilmelidir.. 

•	 	 Tırnak cilası, oje gibi ürünler mümkün olduğunca 
kullanılmamalıdır.

•	 	 Özellikle ayak başparmağında ve parmak aralarında 
mantar oluşabilir. Bunu engellemek için ayak sürekli 
kuru tutulmalı, ayağın hava alabileceği ayakkabılar 
giyilmeli, dar ve sivri burunlu ayakkabılar ve yün 
çorap giyilmemelidir.

•	 	 Pedikür olarak bilinen ayak ve ayak tırnakları 
bakımında tırnak dibindeki etler itilmekte veya 
kesilerek temizlenmektedir. Bu uygulamalar 
zararlı olabilmektedir. Mutlaka yapılacaksa kişinin 
kendisine ait pedikür setiyle bunu yapması daha 
sağlıklıdır

Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I66
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Genital Bölge Temizliği
•	 	 Tuvalet ihtiyacının karşılanmasından sonra bu bölge 

iyice yıkanmalı ve temizlenmelidir.

•	 	 Üreme organlarının bulunduğu bölgenin ıslak 
kalmamasına ve iyice kurulanmasına dikkat 
edilmelidir. Zira mantar ve diğer bakteriler 
genellikle ıslak ve nemli ortamlarda ürerler. 

•	 	 Pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı, sık sık iç çamaşırı 
değiştirilerek sıcak suda yıkanmış temiz çamaşırlar 
giyilmelidir.

•	 	 Genital bölgenin sağlığı için dar pantolonlar 
giymemeye dikkat edilmelidir.

•	 	 İltihaplanmaya, cilt tahrişine ve terleme yoluyla 
bakteri üremesine yol açmamak için genital 
bölgede uzayan kıllar dikkatlice ve düzenli olarak 
temizlenmelidir.

•	 	 Genital bölgedeki kılların temizliğinde yapılan 
ihmaller, alkolle silme gibi yanlış uygulamalar 
enfeksiyon ve mantar oluşumu risklerini arttırır.

Tuvalet Alışkanlığı ve Temizliği
Tuvaletler, bakterilerin en yoğun olduğu kullanım 
alanlarından birisidir. Bu sebeple gerek evlerde, 
gerekse umumi yerlerin tuvaletlerinde azami dikkat 
gösterilmeli, tuvalet temizliğinden emin olunmalıdır.

•	 	 Zorda kalınmadıkça temiz olmayan umumi 
tuvaletler kullanılmamalıdır. Yolculuğa çıkarken 
kişi mutlaka yanına sabun almalı ve böylesi mecburi 
durumlarda en azından ellerini bolca ve kendi 
sabunuyla yıkamalıdır.
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•	Gerek insanın kendi sağlığı gerekse başkalarının 
sağlığı için tuvaletler temiz olarak bırakılmalıdır. 
Tıkanmaya sebep olabilecek mendil, kâğıt, sigara 
izmariti vb. nesneler tuvaletlere atılmamalıdır.

•	Tuvaletlerin düzenli olarak genel temizliği 
yapılmalıdır.

•	Tuvalet sonrası idrar ve dışkı kalıntıları tuvalet 
kâğıdıyla ve bol suyla uzaklaştırılmalı,  tuvalete 
bolca su dökülmeli, pisliğin ve kokunun iyice 
giderilmesi sağlanmalıdır.

Banyo Yapma ve Giyecek Hijyeni
Beden temizliği elbette bedeni oluşturan parçaların 
temizlenmesi kadar bir bütün olarak bedeni kaplayan 
derinin de temizliğini gerektirir. Deri temizliği 
öncelikle banyo yapılarak sağlanır.

•	 	 Banyo yapmak sağlığı koruyucu birçok yararının 
yanı sıra derinin gözeneklerini açtığından dolayı 
vücudun gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.

•	 	 Mevsimine göre banyo yapma aralığı değişebilir. 
Çok fazla terlenen yaz aylarında her gün banyo 
yapmak beden temizliği için gerekli olsa da bu sayı, 
kış aylarında iki günde bire hatta üç günde bire 
çıkabilir. 

•	 	 Banyo yapılan yerin temiz tutulması, mikropların 
yuvalanmasına mahal verilmeden düzenli 
aralıklarla temizlenmesi ve banyo yapılmayan 
zamanlarda kuru tutulması gerekir.

•	 	 Banyoda lif ve kese gibi yıkanma araçlarının deriyi 
kabartacak ya da soyacak şekilde kullanılmamasına 
dikkat edilmelidir.
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•	 	 Vücudu yıkamak için katı sabun yerine sıvı sabunlar 
ve duş jelleri kullanılmalıdır. 

•	 	 Her banyo sonrası temiz iç çamaşırları ve yeni 
yıkanmış kıyafetler giyilmelidir.

•	 	 Giyeceklerin alerji yapmayacak ve teri emen 
maddelerden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

•	 	 Elbiseyi kirletebilecek işler yaparken eldiven, önlük 
gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. 

•	 	 Havanın sıcak veya soğuk olması göz önünde 
bulundurularak gerekli korumayı sağlayacak 
elbiseler tercih edilmelidir.

•	 	 Giyecekler kumaş özelliklerine uygun şekilde 
ve aynı türdeki ve renkteki kumaşlarla birlikte 
yıkanmalı, türlerine göre ütülenmelidir.

•	 	 Giyecekler giyildikleri her seferden sonra 
havalandırılmalıdır.

Ağız ve Diş Sağlığının Önemi
Ağız ve dişlerde görülen en sık rahatsızlıklar diş eti 
hastalıkları ve diş çürükleridir. Bu tür rahatsızlıklar 
kendini hemen hissettirmezler. Fakat ilerledikçe çene 
kemiğinin erimesi gibi çok ciddi sorunlara sebebiyet 
verebilirler.

Diş çürükleri genellikle dişin koyu renkli hâle gelmesi 
veya sızlamaya başlaması ile fark edilir. 

Diş çürükleri başlıca üç sebebe bağlı olarak meydana 
gelir:

•	 	 Ağızda kalan artıklardan asit oluşturabilecek 
ve bakterilerin diş yüzeyinde tutunmalarını 
kolaylaştıracak bakteri plağı
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•	 	 Özellikle un, şeker gibi karbonhidratlı yiyecekler

•	 	 Hassas bir diş yüzeyi gibi kişisel bünye farklılıkları

Ağız ve Diş Sağlığını Korumak İçin…
•	 	 Dişin ağrıması beklenmeden yılda en az iki kez diş 

muayenesi yaptırılmalıdır.

•	 	 Diş ve diş eti sağlığını arttıracak kalsiyum, flor ve 
fosfor minerallerini içeren peynir, yoğurt, ceviz, et, 
su gibi yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Ayrıca bol 
meyve ve sebze tüketilmelidir.

•	 	 Karbonhidratlı un ve şeker gibi yiyecekleri, asitli 
içecekleri fazla tüketmekten kaçınılmalıdır. Şekerli 
yiyecekler tüketildikten sonra dişler mutlaka 
fırçalanmalıdır.

•	 	 Diş sağlığı açısından sürekli yumuşak besinler 
tüketmek yerine havuç, elma gibi sert yiyecekler de 
yenmelidir. 

•	 	 Dişler günde en az iki defa ve üç dakika süreyle, 
yemeklerden sonra 20 dakika içinde, diş etlerini de 
kapsayacak şekilde fırçalanmalıdır. 

•	 	 Diş fırçası olarak yumuşak naylon kıllı fırçalar 
tercih edilmelidir. 

•	 	 Diş fırçası en geç altı ayda bir değiştirilmelidir. 

•	 	 Dişler kürdan gibi sivri araçlarla temizlenmemeli, 
diş aralarında kalan artıkların temizlenmesi için diş 
ipi ve özel fırçalar kullanılmalıdır.

•	 	 Doktor kontrolü olmadan süt dişleri de dâhil olmak 
üzere kesinlikle diş çektirilmemelidir.
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•	 	 Ergenlik dönemindeki kişiler beslenmelerine 
dikkat etmelidirler. Bu dönemde çocuklar iyi 
beslenemediği takdirde ileride diş çürükleri ve diş 
eti hastalıkları artar.

•	 	 Sigara kullanımından kaçınılmalıdır. Sigara 
dişin yapısını zayıflatarak daha kolay 
çürümesine sebep olur.

•	 	 Ağız içi yaralarına dikkat edilmeli uzun 
süren iyileşmeyen ağız yaralarında doktora 
başvurulmalıdır.

Akıl Sağlığı ve Hijyen
Birçok kişi günlük koşuşturmalar içinde stres ve sıkıntı 
yaşayabilir. Önemli olan bunlarla uygun şekilde başa 
çıkmak, akıl ve ruh sağlığının etkilenmesinin önüne 
geçmektir. Zira akıl ve ruh sağlığı kazanılan değil, 
insanın yapıp ettikleriyle geliştirdiği bir durumdur.

Akıl sağlığı her şeyden önce insanın kendisine verdiği 
değer kadardır. Bu değer yalnızca manevi bir kıymet 
verme değil, aynı zamanda vücuduna bakması ve 
sağlığını korumasıyla kendini gösteren maddi bir değer 
vermedir. Akıl ve sağlığını korumak için şu hususlar 
özellikle vurgulanabilir:

•	 	 İnsan kendisinden nefret etmemeli, kendisini 
sevmelidir. Herkesten önce bizzat kişinin kendisi 
kendine değer vermelidir.

•	 	 Kendini önemsemek sağlığını da önemsemek 
demektir. Bunun için sağlıklı bir yaşam sürdürmeye 
çalışılmalıdır. Bedensel olarak sağlıklı olmak akıl 
sağlığını korumanın da en önemli yolarından 
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Diş aralarında kalan artıklar en önemli çürük sebep-
lerindendir. Bunların temizlenmesi için diş ipi ve özel 
fırçaların kullanımına özen gösterilmelidir. Diş ipinin 
yanlış kullanımı diş etlerine zarar verebileceğinden diş 
doktorlarından doğru kullanım öğrenilmelidir.

t dişleri de dâhil olmak 
.

ma, çeneye el dayama 
ağlığı açısından zararlıdır. 

ukların bes-
çocuklar 
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alıdır. Zira 
inde biri-

gini değiştirir 
kolay 

-
laçlar çocu-
u yaşanma-
tor kontrolü 

günlük koşuşturmalar içinde stres ve sıkın-
lir. Önemli olan bunlarla uygun şekilde başa 

çıkmak, akıl ve ruh sağlığının etkilenmesinin önüne 
geçmektir. Zira akıl ve ruh sağlığı kazanılan değil, 
insanın yapıp ettikleriyle geliştirdiği bir durumdur. 
Akıl sağlığı her şeyden önce insanın kendisine verdiği 
değer kadardır. Bu değer yalnızca manevi bir kıymet 
verme değil, aynı zamanda vücuduna bakması ve sağ-
lığını korumasıyla kendini gösteren maddi bir değer 
vermedir. Akıl ve sağlığını korumak için şu hususlar 
özellikle vurgulanabilir:

Dişlerin olması 
gereken normal boyut-

büyük olması, diş sayısının olması 
gerekenden eksik ya da fazla olması, 

dişlerin dışarıya doğru uzaması 
birer gelişim bozukluğudur. Bu tür 

mutlaka doktora baş-
vurulmalıdır.

mu
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larından daha küçük  veya 

prproblemler için 
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birisidir. Unutulmamalıdır ki “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.”

•	 	 Günlük egzersizler, sağlıklı beslenme, bedensel 
bakım ve temizlik gibi beden sağlığını etkileyen 
hususlarda özenli olunmalıdır.

•	 	 Stres yoğunluğundan uzak durulmalı; strese 
sokabilecek zor veya imkânsız yükümlülüklerin 
altına girilmemelidir.

•	 	 Kendini anlatamamak, başkalarıyla anlaşamamak gibi 
sebepler en ciddi stres kaynaklarından birisidir. Bu tür 
iletişim bozukluklarını gidermeye çalışmak gerekir.

•	 	 Üzücü, yıkıcı olaylar karşısında meydana çıkan 
üzüntüyü, acıyı bastırmak, unutmaya çalışmak 
yerine, mevcut durumu kabul ederek ancak mevcut 
durumdan da dersler çıkararak bundan sonra 
yaşanabilecek sorunlarla da baş edebilme becerisi 
geliştirerek yaşamak.

Yaşadığımız Çevre Hijyeni
İnsan kendinden öncekilerin bıraktıkları çevreye doğar 
ve sonraki nesillere de kendisinin de etkide bulunduğu 
bir çevreyi miras bırakır. Dolayısıyla her insan bir 
emanet sorumluluğu duygusuyla çevresini titiz ve 
temiz kullanmak zorundadır.

Genel Olarak Çevre Temizliği İçin…
•	 	 Evlerde çöpler türlerine göre ayrıştırılmalı ve geri 

dönüşüm kutularına atılarak dönüştürülmelerine 
katkı sağlanmalıdır.

•	 	 Isınma için mümkün olduğunca fosil yakıtlardan 
uzak durulmalı, yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılmalıdır. Hangi tür enerji kaynağı kullanılırsa 
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İnsan kendisinden nefret etmemeli, kendisini sevme-
lidir. Herkesten önce bizzat kişinin kendisi kendine 
değer vermelidir.
Kendini önemsemek sağlığını da önemsemek 
demektir. Bunun için sağlıklı bir yaşam sürdür-
meye çalışılmalıdır. Bedensel olarak sağlıklı olmak 
akıl sağlığını korumanın da en önemli yolarından 
birisidir. Unutulmamalıdır ki “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.”
Günlük egzersizler, sağlıklı beslenme, bedensel 
bakım ve temizlik gibi beden sağlığını etkileyen 
hususlarda özenli olunmalıdır.
Stres yoğunluğundan uzak durulmalı; strese soka-
bilecek zor veya imkânsız yükümlülüklerin altına 
girilmemelidir.
İnsanların akıl sağlığının bozulması genellikle eski 
zamanlarda yaşanmış ve unutulamayan problem-
lerden dolayı olur. Sebebi ne olursa olsun bu tür 
sorunlar ilerlemeden, daha çözümsüz ve hayatı 
zorlaştıran bir hâl almadan bir uzman yardımına 
başvurulmalıdır.
Stres yoğunluğu öncelikli olarak günlük düzeni 
bozup farklı rahatsızlıklara sebep olur. Mide rahat-
sızlıkları, uyku düzensizliği, huzursuzluk, iştahsızlık 
gibi birçok olumsuz tezahürle kendini gösterir. Böyle 
bir durumda yapılacak ilk şey strese yol açan sebep-
lerin neler olduğunun tespit edilmesidir. Sonrasında 
da bu sebepleri ortadan kaldırmaya, en azından 
hafifletmeye çalışılmalıdır.
Kendini anlatamamak, başkalarıyla anlaşamamak gibi 
sebepler en ciddi stres kaynaklarından birisidir. Bu tür 
iletişim bozukluklarını gidermeye çalışmak gerekir.
İş yükünün sebep olabileceği ruhsal sıkıntılardan 
kurtulmak için çözümler üretilmelidir. Örneğin 
planlı olmak, zamanı düzenli kullanmak gibi beceri-
ler edinilmelidir.
Üzücü, yıkıcı olaylar karşısında meydana çıkan 
üzüntüyü, acıyı bastırmak, unutmaya çalışmak yeri-
ne olanları kabul etmeli ve bu yeni hayat ile yaşamayı 
öğrenmelidir. 
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Diş aralarında kalan artıklar en önemli çürük sebep-
lerindendir. Bunların temizlenmesi için diş ipi ve özel 
fırçaların kullanımına özen gösterilmelidir. Diş ipinin 
yanlış kullanımı diş etlerine zarar verebileceğinden diş 
doktorlarından doğru kullanım öğrenilmelidir.
Doktor kontrolü olmadan süt dişleri de dâhil olmak 
üzere kesinlikle diş çektirilmemelidir.
Ağza sivri cisim sokma, dil ısırma, çeneye el dayama 
gibi hareketler ağız ve diş sağlığı açısından zararlıdır. 
Bunlardan kaçınılmalıdır.
Ebeveynler ergenlik dönemindeki çocukların bes-
lenmesine dikkat etmelidirler. Bu dönemde çocuklar 
iyi beslenemediği takdirde ileride diş çürükleri ve 
diş eti hastalıkları artar.

Sigara kullanımından kaçınılmalıdır. Zira 
sigara kullanımı sebebiyle dişin üzerinde biri-

kecek katranlar hem dişin rengini değiştirir 
hem de yapısını zayıflatarak daha kolay 
çürümesine sebep olur.

-
tikler, hatalı olarak kullanılan ilaçlar çocu-

ğun dişlerinde gelişim bozukluğu yaşanma-
sına sebep olabilir. Bu sebeple doktor kontrolü 

ve tavsiyesiyle ilaç kullanılmalıdır.

Birçok kişi günlük koşuşturmalar içinde stres ve sıkın-
tı yaşayabilir. Önemli olan bunlarla uygun şekilde başa 
çıkmak, akıl ve ruh sağlığının etkilenmesinin önüne 
geçmektir. Zira akıl ve ruh sağlığı kazanılan değil, 
insanın yapıp ettikleriyle geliştirdiği bir durumdur. 
Akıl sağlığı her şeyden önce insanın kendisine verdiği 
değer kadardır. Bu değer yalnızca manevi bir kıymet 
verme değil, aynı zamanda vücuduna bakması ve sağ-
lığını korumasıyla kendini gösteren maddi bir değer 
vermedir. Akıl ve sağlığını korumak için şu hususlar 
özellikle vurgulanabilir:

Dişlerin olması 
gereken normal boyut-

larından daha küçük yahut 
büyük olması, diş sayısının olması 

gerekenden eksik ya da fazla olması, 
dişlerin dışarıya doğru uzaması 

birer gelişim bozukluğudur. Bu tür 
problemlerin giderilmesi için 

mutlaka doktora baş-
vurulmalıdır.

problem
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Kişisel bakım ve
hijyen kişinin ruhsal
durumu ve akıl sağlığı
hakkındaki ilk
izlenimdir.
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kullanılsın gereksiz yere fazla kullanımından 
kaçınılmalıdır.

•	 	 Avlanma yasaklarına uyulmaması, rastgele ve 
bireysel kararlarla avlanılması doğanın dengesini 
bozduğu için çevresel sorunlara sebep olmakta 
ekosistemi bozmaktadır. Bu hususta toplumsal 
olarak alınan kararlara uyulmalıdır.

•	 	 Yeşil alanlara ve ormanlara zarar verilmemelidir.

•	 	 Piknik vb. eğlencelerde çevreye çöp atılmamalıdır.

•	 	 Mangal, sigara gibi sebeplerle orman alanlarında 
yangın çıkmaması için azami dikkat gösterilmelidir.

•	 	 Su kaynaklarında kirlenmeye sebep olabilecek katı 
atıklar çevreye bırakılmamalıdır.

•	 	 Denizlere ufak tefek de olsa hiçbir şekilde plastik vb. 
çöpler atılmamalıdır.
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Piknik vb. eğlencelerde çevreye çöp atılmamalıdır.
Mangal, sigara gibi sebeplerle orman alanlarında 
yangın çıkmaması için azami dikkat gösterilmelidir.
Su kaynaklarında kirlenmeye sebep olabilecek katı 
atıklar çevreye bırakılmamalıdır.
Fabrika vb. üretim yapan yerlerin tahliye ettikleri 
atıkların su kaynaklarına, nehirlere, yaşam bölge-
lerinin yakınlarında birikecek şekilde çeşitli yerlere 
karışması engellenmelidir.
Denizlere ufak tefek de olsa hiçbir şekilde plastik vb. 
çöpler atılmamalıdır.
Çevreye hiçbir şekilde çöp atılmamalıdır.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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İnsan kendinden öncekilerin bıraktıkları çevreye doğar 
ve sonraki nesillere de kendisinin de etkide bulundu-
ğu bir çevreyi miras bırakır. Dolayısıyla her insan bir 
emanet sorumluluğu duygusuyla çevresini titiz ve temiz 
kullanmak zorundadır. Çevrenin bir bütün olarak ko-
runması, kirlilikten arındırılması gelecek nesillere daha 
fazla yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için gereklidir. 
Bunun için çevrede kirliliğe yol açan sebepleri bilmek ve 
bu sebeplerin ortadan kaldırılması yahut hiç oluşmama-
sı için çalışmak gereklidir. Özellikle yaşadığımız çağın 
kendine ait bazı sıkıntıları bu sorumluluğu daha özenle 
ve dikkatle yerine getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Üretim 
için hammaddelerin çılgınca tüketilmesi, zararlı atıkların 
çevreye bırakılması, çeşitli kirlilikler çevre tahribatına se-
bep olmaktadır. Bu tahribatın giderilmesi ve yaşanılabilir 
sağlıklı bir çevreye sahip olabilmek için çevre temizliğine 
özen gösterilmelidir.

Demir, çelik, kurşun, kâğıt, bakır, cam, plastik gibi 
atık maddeler geri dönüştürülebilirler. Bu sebeple 
özellikle evlerde çöpler türlerine göre ayrıştırılmalı 
ve geri dönüşüm kutularına atılarak dönüştürülme-
lerine katkı sağlanmalıdır.
Ev bacaları, soba boruları her yıl düzenli olarak 
temizlenmelidir.
Isınma için mümkün olduğunca fosil yakıtlardan 
uzak durulmalı, yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılmalıdır. Hangi tür enerji kaynağı kullanılırsa 
kullanılsın gereksiz yere fazla kullanımından kaçınıl-
malıdır.
Avlanma yasaklarına uyulmaması, rastgele ve birey-
sel kararlarla avlanılması doğanın dengesini boz-
duğu için çevresel sorunlara sebep olmaktadır. Bu 
hususta alınan toplumsal kararlara uyulmalıdır.
Yeşil alanlara ve ormanlara zarar verilmemelidir.

Ayrıntılı bilgi için bk. 
AEP Enerji Tasarrufu 

kitabı.k
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basının boşanacağını öğrenen çocuğun 
ven duygusu sarsılmaktadır. Çocukla-

şanma kararından ne kadar etkilenecekleri, 
rına, ebeveynleriyle olan ilişkilerine, kişi-
ine, anne babanın boşanma olayını nasıl 

larına ve algıladıklarına, boşanma 
endilerinin ve çocuklarının hayatlarını 

nasıl düzenlediklerine bağlı olarak değişebilmek-
tedir. Boşanma kararını alan çiftin boşanma öncesi, 
boşanma esnası ve boşanma sonrası süreçleri önce-
den planlamaları ve sağlıklı şekilde yürütebilmeleri, 
zararı en aza indirmek açısından önemlidir.

yumlu bir anne baba ilişkisi, aile boşanmış olsun 
lmasın, bir çocuğun sağlıklı gelişimi için son derece 
nemlidir. 

Boşanma kararı çocuğa anne baba tarafından bera-
berce açıklanmalıdır. 
Ayrı yaşama veya boşanma kararında, her iki kavra-
mın da tam olarak ne anlama geldiği, çocuğa yaşına 
uygun olarak izah edilmelidir.
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek 
anlamına gelmediği özellikle vurgulanmalıdır.
Boşanma kararı karşısında çocukların duygusal 
tepkilerini boşaltmalarına izin verilmelidir.
Boşanma açıklamasından sonraki günlerde konu 
üzerinde düşünmeye başlayan çocuğun kafasında 
oluşabilecek her türlü soru, cevaplanmaya çalışıl-
malıdır. Çocuğun anne babasının neden boşandığı, 
bundan sonra ne olacağı, boşanma sonrasında nele-
rin değişeceği, boşanmalarının kimin suçu olduğu 
gibi sorularına, anne babanın mümkün olduğu 
kadar dürüst ve gerçekçi cevaplar vermesi önemlidir.
Çocuklar çoğu zaman içinde bulundukları durumu, 

aile yasam becerileri
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Ev Hijyeni
•	 Ev sık sık havalandırılmalıdır.

•	 	 Evde mikropların üremesini ve bunların çeşitli 
hastalıklara neden olmasını  engellemek için düzenli 
aralıklarla temizlik maddeleri kullanılarak temizlik 
yapılmalıdır.

•	 	 Dışarıdan eve gelince eller yıkanmalı, elbiseler 
değiştirilerek ayrı bir yere asılmalıdır.

•	 	 Eller yiyeceklerin yıkandığı lavaboda 
yıkanmamalıdır.

•	 	 Buzdolabının iç ve dış yüzeyi düzenli olarak 
deterjanlı su ile silinmelidir. Zaman zaman 
buzdolabının içindeki yiyecekler çıkarılıp fişi 
çekilerek içi havalandırılmalıdır. 

•	 	 Ocak, yemeklerin veya yiyeceklerin konulduğu 
tezgâh vb. yerler deterjanla temizlenmeli ancak bu 
yerlerde deterjan kalıntılarının kalmamasına dikkat 
edilmelidir.

•	 	 Dış yüzeylerin temizliğinde kullanılan silme 
bezleri; banyo tezgâhı, ayna vb. yerler için 
de kullanılmamalıdır. Buralar ayrı bir bezle 
silinmelidir.

•	 	 Evde zemin temizliği yapılırken kirli alanlar 
sırasıyla temizlenmeli, öncelikle fazla kirli olan 
yerlerden başlanmalıdır.

•	 	 Zemin temizliğinde sıcak su kullanılmalıdır.
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Ev sık sık havalandırılmalıdır.
Evde mikropların üremesini ve bunların çeşitli 
hastalıklara yol açmasını engellemek için düzenli 
aralıklarla temizlik maddeleri kullanılarak temizlik 
yapılmalıdır.
Hastalıklara neden olabilecek mikroplardan korun-
mak için yaşanılan ortamın, giysilerin, gıdaların, 
solunan havanın, kullanılan tüm alet ve gereçlerin 
temiz olması gerekir. Bakteriler bulaşabilmek için 
genellikle taşıyıcılara ihtiyaç duyarlar. Dışarıdan 
alınan meyve ve sebzeler, kıyafetler, eller hepsi birer 
taşıyıcı olabilir. Sağlıklı bir ev ortamı için öncelikle 
bu taşıyıcı olabilecek şeylerin temizliğine dikkat edil-
melidir.
Dışarıdan eve gelinince eller yıkanmalı, elbiseler 
değiştirilerek ayrı bir yere asılmalıdır.
Eller yiyeceklerin yıkandığı lavaboda yıkanmamalı-
dır.
Alınan meyve, sebze, et gibi pişmemiş çiğ ürünler 
iyice yıkanmalıdır.
Çöp kutusunda çöp torbası kullanılmalı, çöpler de-
ğiştirildiğinde çöp kutusu yıkanmalıdır.
Çöpler bekletilmemeli, zamanında atılmalıdır.
Elle bulaşık yıkanacağı zaman yıkama ve durulama 
işleminin akar bir suyun altında yapılmasına özen 
gösterilmelidir. Büyük hacimli kaplarda değil, suyun 
daha sık değiştirildiği küçük kaplarda yıkama yapıl-
malıdır.
Buzdolabının iç ve dış yüzeyi düzenli olarak deter-
janlı su ile silinmelidir. Zaman zaman buzdolabının 
içindeki yiyecekler çıkarılıp fişi çekilerek içi havalan-
dırılmalıdır. Buzdolabında gıda malzemesi dışında 
ürün bulundurulmamalıdır.
Ocak, yemeklerin yahut yiyeceklerin konulduğu 
tezgâh vb. yerler deterjanla temizlenmeli ancak bu 
yerlerde deterjanın kalmamasına dikkat edilmelidir.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma

•	 	 Kapı kolları vb. elle sık tutulan yerler ile tuvalet 
ve banyolarda musluk başları deterjanlı bezlerle 
yıkanmalı ve sonra durulanmalıdır.

•	 	 Temizlik yapıldıktan sonra temizlik malzemeleri 
de temiz suyla yıkanmalı ve temiz olarak 
kaldırılmalıdır.

•	Tuvalet, banyo, mutfak ve zemin temizlik 
malzemeleri birbirinin yerine kullanılmamalı ve 
ayrı ayrı saklanmalıdır.

İş Yeri Hijyeni 
Üretim alanlarına göre her iş yerinin kendisi için 
belirlenen iş yeri hijyeni şartlarını Sağlık Bakanlığı’nın 
ilgili düzenlemelerine göre yerine getirme zorunluluğu 
vardır. Ancak hayatının önemli bir kısmını iş yerinde 
geçiren bireylerin de kişisel sorumlulukları vardır.

•	 	 Kişiler çalıştıkları iş yerinde gerek çalıştıkları 
ortamın gerekse görev başındayken kendilerinin 
temizlik ve bakımına özen göstermelidirler. 

•	 	 İş yerlerinin büyüklüklerine uygun havalandırma 
sistemleri bulunmalıdır. 

•	 	 İş yerleri temiz ve aydınlık olmalıdır.

•	 	 Çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası 
için gerekli tedbirler alınmalıdır.

•	 	 Atık sularının uygun bir şekilde tahliye edilmesini 
sağlayacak bağlantılar bulundurulmalıdır.

•	 	 İş kazaları ufak çaplı da olsa mutlaka hemen iş 
yeri hekimine veya bir doktora gidilmeli ve tedavi 
edilmelidir. Özellikle meydana gelebilecek kesik 

Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I 75



aile yasam becerileriaile yasam becerilerisaglikli yasama ve hastaliklardan korunma

vb. kazalardan sonra yaranın iltihaplanmaması için 
tedavisi konusunda acele edilmelidir. 

•	 	 Herkes kendi kullanım eşyasını veya tükettiği 
yiyeceklerin artıklarını kendisi temizlemeli, ortalığa 
saçmamalıdır. Birçok kişinin bir arada olmasından 
dolayı kolaylıkla bakteriler bulaşabilir ve yayılabilir.

•	 	 İş yerlerinde el kurulamak için ortak havlu 
kullanılmamalı, kâğıt havlular tercih edilmelidir.

•	 	 Personelin kıyafetlerini değiştireceği odalar 
üretim yerlerinden ayrı olarak planlanmalıdır. Bu 
odalar geniş, sürekli havalandırılan ve temiz yerler 
olmalıdır.

•	 	 İş yerleri titizce korunan bir düzene sahip olmalıdır. 
Bu düzenin sağlayacağı temizlik iş kazalarının 
çoğunu engeller.

•	 	 İş yerlerinde yalnızca içerinin temizliği değil, iş 
yerinin dışındaki çevrenin temizliği de dikkate 
alınmalıdır.

•	 	 Özellikle gıda maddelerinin üretildiği iş yerlerinde 
zararlı hayvanların üremesini engellemek için 
mutlaka doğru ve düzenli ilaçlama yapılmalıdır.
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E T K i N L i K L E R

Alın kalemi elinize ve kişisel hijyenle ilgili yaptıklarınızı gözden geçirin. Sol sütuna, “Şunları 
Yapıyorum” başlığı altına not edin. Ardından neleri atladığınızı, yarınlarda bunların size ne 
gibi maliyetleri olacağını düşünün. Ve yapmanız gerekenleri sağ sütuna, “Şunları da Yapaca-
ğım” başlığı altına not edin. Ama not etmekle kalmayın, hemen uygulamaya koyulun.

Şunları Yapıyorum Şunları da Yapacağım
Saç temizliği ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Saç temizliği ve bakımı için şunları da 
yapmam gerekiyor:

Ağız ve diş sağlığını korumak için şunları 
yapıyorum:

Ağız ve diş sağlığını korumak için şunları 
da yapmam gerekiyor:

Yüz temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Yüz temizlik ve bakımı için şunları da yap-
mam gerekiyor:

Göz temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Göz temizlik ve bakımı için şunları da 
yapmam gerekiyor:

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Şunları Yapıyorum Şunları da Yapacağım
Kulak temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Kulak temizlik ve bakımı için şunları da 
yapmam gerekiyor:

Boyun ve koltukaltı temizliği için şunları 
yapıyorum:

Boyun ve koltukaltı temizliği için şunları 
da yapmam gerekiyor:

El temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

El temizlik ve bakımı için şunları da yap-
mam gerekiyor:

El ve ayak tırnaklarımın temizlik ve 
bakımı için şunları yapıyorum:

El ve ayak tırnaklarımın temizlik ve 
bakımı için şunları da yapmam gerekiyor:

Ayak temizliği ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Ayak temizliği ve bakımı için şunları da 
yapmam gerekiyor:

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma

S a ğ l ı k l ı  Y a ş a m a  v e  H a s t a l ı k l a r d a n  K o r u n m a124

E T K i N L i K L E R

Alın kalemi elinize ve kişisel hijyenle ilgili yaptıklarınızı gözden geçirin. Sol sütuna, “Şunları 
Yapıyorum” başlığı altına not edin. Ardından neleri atladığınızı, yarınlarda bunların size ne 
gibi maliyetleri olacağını düşünün. Ve yapmanız gerekenleri sağ sütuna, “Şunları da Yapaca-
ğım” başlığı altına not edin. Ama not etmekle kalmayın, hemen uygulamaya koyulun.

Şunları Yapıyorum Şunları da Yapacağım
Saç temizliği ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Saç temizliği ve bakımı için şunları da 
yapmam gerekiyor:

Ağız ve diş sağlığını korumak için şunları 
yapıyorum:

Ağız ve diş sağlığını korumak için şunları 
da yapmam gerekiyor:

Yüz temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Yüz temizlik ve bakımı için şunları da yap-
mam gerekiyor:

Göz temizlik ve bakımı için şunları 
yapıyorum:

Göz temizlik ve bakımı için şunları da 
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Şunları Yapıyorum Şunları da Yapacağım
Genital bölge temizliği ve bakımı için 
şunları yapıyorum:

Genital bölge temizliği ve bakımı için 
şunları da yapmam gerekiyor:

Tuvalet alışkanlıklarım ve tuvalet temizliği 
uygulamalarım şunlar:

Tuvalet alışkanlıklarım ve tuvalet temizliği 
uygulamalarım hususunda şunları da 
yapmam gerekiyor:

Akıl ve ruh sağlığımı korumak için şunları 
yapıyorum:

Akıl ve ruh sağlığımı korumak için şunları 
da yapmam gerekiyor:

Yaşadığım (ev, iş yeri, okul vb.) çevrenin 
temizliği için şunlara dikkat ediyorum:

Yaşadığım (ev, iş yeri, okul vb.) çevrenin 
temizliği için şunlara da özen göstermem 
gerekiyor:

Kullandığım eşyaların temiz, bakımlı ve 
sağlığımı koruyucu olması için şunlara 
dikkat ediyorum:

Kullandığım eşyaların temiz, bakımlı ve 
sağlığımı koruyucu olması için şunlara da 
özen göstermem gerekiyor:

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Beslenme
Beslenme insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı 
ve üretken olarak yaşaması için gerekli olan 
besin ögelerini yeterli miktarda alıp vücutta 
kullanabilmesidir.

Bu bölümde;

•	 yeterli ve dengeli beslenmenin anlamı,
•	 besin grupları, besin öğeleri,
•	 gıdaları satın alırken ve saklarken  dikkat edilecek 

hususlar,
•	 pratik beslenme bilgileri,
•	 beslenme sorunları,
•	 beslenme sorunlarının çözümünde dikkat 

edilecek hususlar

hakkında bilgi verilmektedir.
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Neyi, Ne Kadar Yemeli?
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için 
enerji ve besin ögelerine ihtiyaç vardır. Enerji ve 
besin ögelerinin yeterli miktarda alınmasına ve 
vücutta uygun şekilde kullanılmasına “yeterli ve 
dengeli beslenme” denir. Yeterli ve dengeli beslenme 
için dört temel besin grubunda yer alan besinler her 
gün yeterli miktarda tüketilmelidir. Ülkemize özgü 
beslenme rehberinde dört yapraklı yonca modeli 
kullanılmaktadır. Bir başka beslenme şekli de piramit 
modeli beslenmedir. 

Dört Yapraklı Yonca Modeli
Dört yapraklı yonca modelinde her bir yonca yaprağına 
farklı besin grupları yerleştirilmiştir:

Üst yaprak: Süt ve süt ürünleri gösterilmiştir. Türk 
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Beslenme insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve 
üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan 
besin ögelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullana-
bilmesidir.

Neyi, Ne Kadar Yemeli?
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için 
enerji ve besin ögelerine ihtiyaç vardır. Enerji ve besin 
ögelerinin yeterli miktarda alınmasına ve vücut-
ta uygun şekilde kullanılmasına “yeterli ve dengeli 
beslenme” denir. Yeterli ve dengeli beslenme için dört 
temel besin grubunda yer alan besinler her gün yeterli 
miktarda tüketilmelidir. Ülkemize özgü beslenme reh-
berinde dört yapraklı yonca modeli kullanılmaktadır. 
Piramit modeli beslenme hakkında da bilgi verilmek-
tedir. Ülkemizde resmî olarak halkımızın piramit 
modeli değil dört yapraklı yonca modeli beslenmesi 
önerilmektedir.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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halkı bu grup yiyecek ve içecekleri az 
tükettiğinden grubun öneminin 
vurgulanması için üst yaprak 
olarak gösterilmiştir.

Sağ yaprak: Et, yumurta 
ve kuru baklagiller yer 
almaktadır.

Alt yaprak: Sebze ve 
meyveler bulunmaktadır.

Sol yaprak: Ekmek ve 
tahıllar yer almaktadır.

Piramit Modeli 
Piramit şeklindeki beslenme modeli 
altı bölümden oluşur. Her bir bölüm 
günlük besin ihtiyacının miktarına göre 
piramit üzerine yerleştirilmiştir. Her besin 
çeşidinden almak önemlidir. Günlük 
alınacak besinlerin büyük bölümü 
alttaki geniş bölümünden, daha 
küçük bölümü ise üstteki küçük 
bölümden seçilmelidir. 
Normal bir kişinin günlük 
kalori ihtiyacının %15’i 
proteinlerden, %60’ı 
karbonhidratlardan 
ve %25’i de 
yağlardan 
sağlanmalıdır.

Dört yapraklı yo
yaprağına farklı b
leştirilmiştir:

 Sü
gösterilmiştir. T
grup yiyecek ve 
tükettiğinden gr
minin vurgula
yaprak olarak g

 E
kuru bakl
Alt  Seb

 Ek

 

Dört Yapraklı Yonca Modeli

Besin Piramidi

Ekmek, 
pirinç, 
makarna 
vb. grubu

Meyve 
grubu

Sebze 
grubu

Süt ve 
ürünleri 
grubu

Et, yumurta, 
baklagiller, 
kuruyemiş 
grubu

Yağ ve tatlı 
grubu

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Beslenme insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve 
üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan 
besin ögelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullana-
bilmesidir.

Neyi, Ne Kadar Yemeli?
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enerji ve besin ögelerine ihtiyaç vardır. Enerji ve besin 
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temel besin grubunda yer alan besinler her gün yeterli 
miktarda tüketilmelidir. Ülkemize özgü beslenme reh-
berinde dört yapraklı yonca modeli kullanılmaktadır. 
Piramit modeli beslenme hakkında da bilgi verilmek-
tedir. Ülkemizde resmî olarak halkımızın piramit 
modeli değil dört yapraklı yonca modeli beslenmesi 
önerilmektedir.

Beslenme
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beslenme” denir. Yeterli ve dengeli beslenme için dört 
temel besin grubunda yer alan besinler her gün yeterli 
miktarda tüketilmelidir. Ülkemize özgü beslenme reh-
berinde dört yapraklı yonca modeli kullanılmaktadır. 
Piramit modeli beslenme hakkında da bilgi verilmek-
tedir. Ülkemizde resmî olarak halkımızın piramit 
modeli değil dört yapraklı yonca modeli beslenmesi 
önerilmektedir.

Beslenme

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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bireylerin, gerekse şeker hastaları gibi hastaların 
tam tahıllı gıdalardan yapılan yiyecekleri ve ekmek-
leri tüketmeleri gereklidir.

Tam tahıl taneleri, hem pek çok kronik hastalığı 
önlediği hem de zayıflama diyetlerinde tokluk hissi 
sağladığı için beslenmede sıklıkla yer alır. Tahılların 
özellikle mide ve kolon kanseri, kalp ve damar hasta-
lıklarına karşı koruyucu olduğu ispatlanmıştır.

 Tahıl başlıca un ve unlu ürünlerden (ekmek vb.) 
alınır. Un deyince buğday unu anlaşılmakta, diğer 
unlar elde edildikleri tahılın adı ile bilinmektedir. 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Tahıllar yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmez 
enerji kaynaklarıdır. Bizim ülkemizde buğday ve 
bulgur en çok tüketilen tahıllardır. Asya ülkele-
rinde ise pirinç en çok tüketilen tahıllar arasında 
yer almaktadır. Buğday, pirinç, mısır, çavdar, 
yulaf gibi ürünler tahıl taneleridir. Bunlardan un, 
bulgur, yarma vb. ürünler elde edilir. Üretilen 
undan da ekmek pişirilir.

Tam tahıl, tahılın bütün kısımlarını içerir. Tahıl iş-
lenip kabuğundan ayrılmamıştır. Kabuk ve öz kısmı 
ayrılmamış tahıllardan yapılan yiyecekler; vitamin-
ler, mineraller, karbonhidratlar (nişasta, lif), pro-
tein ve diyet posası (diyet lifi) yönünden zengindir. 
Yediğimiz beyaz ekmek tam tahıldan üretilmemiştir. 
Bu nedenle beyaz ekmek yerken çok sağlıklı besle-
nemeyiz. Çünkü tahıl işlendiğinde kepek ve tohum 
gider geriye yalnız orta kısmı kalır. Bu birçok yararlı 
maddenin kaybı demektir.

Tam tahıllarda az miktarda yağ vardır. İçerdiği pro-
teinin kalitesi düşük olmakla birlikte tam ve işlen-
memiş tahıldan üretilen ekmek kuru baklagillerle 
beraber yendiğinde kaliteli protein alınmış olur.  
Yine tahıllar; et, süt, yumurta gibi besinlerle bir ara-
da tüketildiklerinde vücudun ihtiyacı olan protein 
ihtiyacı sağlanabilir.

Tam tahılda bulunan kompleks karbonhidratlar, lif 
ve proteinler enerjinin vücutta serbest kalmasını 
yavaşlatmakta ve bu da enerjinin daha uzun süre 
dayanmasını sağlamaktadır. Örneğin tam tahıllı 
yiyecekler pankreastan ani insülin salınmasına engel 
olur. Çünkü içlerinde şeker olmasına rağmen lif 
yani posa da vardır. Posa nedeni ile tahılın içindeki 
şeker kana hızlı karışmaz ve şeker kanda ani artmaz, 
insülin de ani salınmaz. Bu nedenle gerek sağlıklı 

Besin Grupları

1. Enerji vericiler: 
Yağlar ve karbon-
hidratlar

2. Yapım-onarımcı-
lar: Proteinler

3. Düzenleyiciler: 
su, vitamin ve 
mineraller
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Besin Grupları
Ekmek ve Tahıl Grubu
Tahıllar yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmez 
enerji kaynaklarıdır. Bizim ülkemizde buğday ve 
bulgur en çok tüketilen tahıllardır. Asya ülkelerinde ise 
pirinç en çok tüketilen tahıllar arasında yer almaktadır. 
Buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi ürünler tahıl 
taneleridir. 

Tam Tahıl Nedir?
Tam tahıl, tahılın bütün kısımlarını içerir. Tahıl 
işlenip kabuğundan ayrılmamıştır. Kabuk ve öz kısmı 
ayrılmamış tahıllardan yapılan yiyecekler; vitaminler, 
mineraller, karbonhidratlar (nişasta, lif), protein ve 
diyet posası (diyet lifi) yönünden zengindir. Yediğimiz 
beyaz ekmek tam tahıldan üretilmemiştir. Bu nedenle 
beyaz ekmek yerken çok sağlıklı beslenemeyiz. Çünkü 
tahıl işlendiğinde kepek ve tohum gider geriye yalnız 
orta kısmı kalır. Bu birçok yararlı maddenin kaybı 
demektir.

Tam tahıl taneleri, hem pek çok kronik hastalığı 
önlediği hem de zayıflama diyetlerinde tokluk hissi 
sağladığı için beslenmede sıklıkla yer alır. Bu nedenle 

gerek sağlıklı bireylerin  gerekse şeker hastaları gibi 
hastaların  tam tahıllı  gıdalardan yapılan 

yiyecekleri ve ekmekleri tüketmeleri 
gerekmektedir. Tahılların 

özellikle mide ve kolon 
kanseri, kalp ve damar 

hastalıklarına karşı 
koruyucu olduğu 
ispatlanmıştır. 
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Tam tahıl ürünleri her gün, hatta her öğün tüketilmelidir. 
Tüketilecek miktar bireyin kilosuna ve çalışma 
durumuna göre değiştir. Az hareketli, şişman bireylere 
günde üç ince dilim ekmek yeterliyken, ağır işlerde 
çalışanlar (enerji ihtiyacı fazla olanlar) ve zayıf bireyler 
bunun üç beş katını yiyebilirler.

Süt ve Süt Ürünleri
•	 	 Süt ürünleri ile beslenirken çok yağlı süt ürünlerinin 

sürekli kullanımından kaçınılmalıdır.

•	 	 Kalsiyum yönünden en zengin besinler bu gruptadır. 
Kalsiyum, sağlıklı kemik ve diş gelişimi açısından çok 
önemlidir.                                                  

•	 	 Süt ve süt ürünleri satın alınırken orijinal ambalajlı 
olanlar tercih edilmelidir.

•	 	 Temiz olduğuna güveniliyorsa ve kaynağı biliniyorsa 
açık sütler de alınabilir. Ancak açık sütteki mikropları 
öldürmek için 10–15 dakika kaynatılması gerekir. Bu 
sebeple şehirdeki en iyi seçenek, günlük pastörize şişe 
veya (UHT) uzun ömürlü sütlerdir.

•	 	 Salamura ve tuzlama yöntemi ile brusella mikrobu 
hemen ölmez. Çiğ sütten yapılan ürünlerde de 
brusella, salmonella gibi insan sağlığını önemli 
derecede tehdit eden mikroorganizmalar olabilir.

•	 	 Her gün yetişkin bireylerin 2 porsiyon, gençlerin, 
gebe, emzikli ve menopoz sonrası kadınların 3-4 
porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmesi 
gereklidir. (1 porsiyon=1 orta boy su bardağı süt veya 
yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir.)
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Sebze ve meyvelerin bileşimlerinin önemli kısmı 
sudur. Bu nedenle sebze ve meyveler günlük enerji 
ve protein ihtiyacına çok az katkıda bulunur.
Sebze ve meyveler, mineraller ve vitaminler ba-
kımından zengindir. Folik asit, A vitaminin ön 
maddesi beta-karoten, E, C, B2 vitamini, kalsiyum, 
demir, magnezyum, posa içerirler.
Posalı oldukları için bağırsak faaliyetlerine yardım-
cı olarak kabızlığa engel olurlar. Posalı lifli gıdalar 
kalın bağırsak kanserine karşı da koruyucudur.
Vücuda alınan zararlı maddelerin vücuttan atılması-
na yardımcı olurlar.
Büyüme ve gelişmeyi desteklerler. Hücre yenilenme-
si, kan yapımı,  doku onarımını sağlarlar.
Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler.
Deri ve göz sağlığı için temel ögeleri içerirler.
Diş ve diş eti sağlığını korurlar.
Doygunluk hissi sağlayarak dengesiz beslenmeye 
bağlı şişmanlık ve kalp damar hastalıkları, hipertan-
siyon, bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların 
oluşma riskini azaltırlar.

me 
sebzelere 

1 su bardağı 
süt 200 
gr’dır.

oluşma riskini azaltırlar.
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Sebze ve Meyve Grubunun Yararları
•	 	 Sebze ve meyveler, mineral ve vitamin bakımından 

zengindirler. Posalı oldukları için bağırsak 
faaliyetlerine yardımcı olarak kabızlığa engel 
olurlar. Posalı lifli gıdalar kalın bağırsak kanserine 
karşı da koruyucudur.

•	 	 Vücuda alınan zararlı maddelerin vücuttan 
atılmasına yardımcı olurlar.

•	 	 Büyüme ve gelişmeyi desteklerler. Hücre 
yenilenmesi, kan yapımı,  doku onarımını sağlarlar.

•	 	 Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler.

•	 	 Deri ve göz sağlığı için temel ögeleri içerirler.

•	 	 Diş ve diş eti sağlığını korurlar.

•	 	 Doygunluk hissi sağlayarak dengesiz beslenmeye 
bağlı şişmanlık ve kalp damar hastalıkları, 
hipertansiyon, bazı kanser türleri gibi kronik 
hastalıkların oluşma riskini azaltırlar.

•	 	 Çeşitli renk ve türlerdeki sebze-meyveler dengeli 
şekilde ve günde en az beş porsiyon tüketilmeli; 
bunun en az iki porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler, 
turunçgiller (limon, portakal vb.) veya domates 
olmalıdır.

Ne Miktarda Tüketilmelidir?
Günlük tüketilmesi önerilen 

miktar 5–9 porsiyondur. 
Aşağıdaki ölçüler bir 

porsiyon olarak kabul 
edilir:
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•	 Portakal, elma, armut gibi meyvelerin 1 orta boyu

•	 Kayısı, erik gibi küçük meyvelerin 3–6 adedi

•	 Çilek, kiraz gibi daha küçük meyvelerin yarım su 
bardağını dolduracak kadarı

•	 Yeşil sebzelerin kıyılmış olarak 2–3 su bardağını 
dolduracak kadarı

•	 Patates, havuç ve yeşil kabak gibi sebzelerin 1 orta 
boyu

Et, Yumurta ve Kuru Baklagil Grubu
Dana, kuzu, tavuk, hindi, av etleri, balıklar, kuru 
baklagiller, fındık, fıstık, ceviz ve benzeri yiyecekler ile 
yumurta bu grup altında toplanır.

Büyüme-gelişmede ve hastalıklara karşı direnç 
kazanılmasında rolü olan en önemli besin grubudur. 

Bu besinler hücre yenilenmesi, doku onarımı, kan 
yapımı, sinir ve sindirim sistemi, cilt ve göz sağlığında 
görev alan besin öğelerini sağlar. 

Özellikle hayvansal kaynaklı besinler kan yapıcı özelliği 
olan demir açısından çok zengindir. Aynı zamanda 
hayvansal besin gruplarındaki demir, bitkisel kaynaklı 
besin grubundaki demire kıyasla daha iyi emilebilir.

Günlük tüketilmesi önerilen miktar; kronik bir 
hastalığı (böbrek, kalp vb.) olmayan yaşlılar, yetişkinler, 
gençler ve çocuklar için 2 porsiyon, gebe ve emzikli 
kadınlar için 3 porsiyondur.

1 porsiyon miktarları:

•	 Et, tavuk, balık vb.: 60 gr (2 ızgara köfte kadar)

B e s l e n m e 137

Meyve ve sebzelerin sularını içmek yerine, bir bütün 
olarak tüketilmesi, kabuklu yenilebilen meyvelerin ka-
bukları ile yenilmesi posa tüketiminin artmasını sağlar.
Çimlenmiş patateslerde kabuğa yakın kısımda 
bulunan ve zehirleyici etkisi bulanan  mad-
desi miktarı artar. Bu nedenle patates çimlenmekten 
korunmalı ve çimlenmiş patatesler tüketilmemelidir.

Günlük tüketilmesi önerilen miktar 
Aşağıdaki ölçüler bir porsiyon olarak 

Portakal, elma, armut gibi meyveler
Kayısı, erik gibi küçük meyveler
Çilek, kiraz gibi daha küçük mey
su bardağını dolduracak kadarı
Yeşil sebzelerin kıyılmış olarak 
dolduracak kadarı
Patates, havuç ve yeşil kabak gib
orta boyu

Dana, kuzu, tavuk, hindi, av etleri
baklagiller, fındık, fıstık, ceviz ve b
yumurta bu grup altında toplanır.

Bu gruptaki besinlerde diğerlerinkine oranla 
protein vardır. Bu grup demir, çinko, fosfor
yum, A vitamini, posa ile B grubu vitaminlerinden B1, 
B6, B12 bakımından zengindir. Özellikle hayvansal kay-
naklı besinler kan yapıcı özelliği olan demir açısından 
çok zengindir. Aynı zamanda hayvansal besin grup-
larındaki demir, bitkisel kaynaklı besin grubundaki 
demire kıyasla daha iyi emilebilir. 

Kuru baklagiller doymuş yağ ve kolesterol içermez, 
fizyolojik faaliyetlerde önemli görevi olan posanın en 
iyi kaynağıdır. Ancak, kuru baklagillerdeki demirin 
emilim oranı ve protein kalitesi düşüktür.

Solanin ze-
hirlenmesi sindirim 

sistemi bozuklukları, 
terleme ve hâlsizlik 

gibi belirtiler 
gösterir.

lsizlik 
r 

Günlük yenen sebze ve 
meyvenin en az iki porsi-
yonu şunlardan olmalıdır:

Yeşil yapraklı sebzeler

Portakal, limon gibi 
turunçgiller

Domates
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Sebze ve meyvelerin bileşimlerinin önemli kısmı 
sudur. Bu nedenle sebze ve meyveler günlük enerji 
ve protein ihtiyacına çok az katkıda bulunur.
Sebze ve meyveler, mineraller ve vitaminler ba-
kımından zengindir. Folik asit, A vitaminin ön 
maddesi beta-karoten, E, C, B2 vitamini, kalsiyum, 
demir, magnezyum, posa içerirler.
Posalı oldukları için bağırsak faaliyetlerine yardım-
cı olarak kabızlığa engel olurlar. Posalı lifli gıdalar 
kalın bağırsak kanserine karşı da koruyucudur.
Vücuda alınan zararlı maddelerin vücuttan atılması-
na yardımcı olurlar.
Büyüme ve gelişmeyi desteklerler. Hücre yenilenme-
si, kan yapımı,  doku onarımını sağlarlar.
Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler.
Deri ve göz sağlığı için temel ögeleri içerirler.
Diş ve diş eti sağlığını korurlar.
Doygunluk hissi sağlayarak dengesiz beslenmeye 
bağlı şişmanlık ve kalp damar hastalıkları, hipertan-
siyon, bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların 
oluşma riskini azaltırlar.

Sebze ve meyveleri pişirirken tencerenin kapağı 
kapalı tutulmalıdır. Böylece buhar kaybolmayacak 
ve pişme süresi kısalacaktır.
Sebzelerin haşlama suyu kesinlikle dökülmemeli-
dir. Sebzelerin pişme suyu çorbalara, yemeklere ve 
soslara eklenebilir.

Sebzeler pişirilirken asla soda eklenmemeli-
dir. Pişirme sırasında eklenen soda 

sebzelere daha yeşil bir renk 
kazandırmakla birlikte bazı 
vitaminlerde kayıplara neden 
olur.

1 su bardağı 
süt 200 
gr’dır.

oluşma riskini azaltırlar.

Sebze ve meyveleri pişirirken t
kapalı tutulmalıdır. Böylece bu
ve pişme süresi kısalacaktır.
Sebzelerin haşlama suyu kesin
dir. Sebzelerin pişme suyu çorb
soslara eklenebilir.

Sebzeler pişirilirken asla
dir. Pişirme sıra

sebzelere 
kazandı
vitamin
olur.
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•	 Kuru baklagiller: 90 gr (bir çay bardağı) 

•	 Bir yumurta yarım porsiyona denk 
düşmektedir. Haftada 3–4 adet yumurta 
yenilebilir. Çocuklar, gençler ve herhangi bir 
sağlık sorunu olmayanlar yumurtayı her gün 
tüketebilirler.

Besin Öğeleri
Protein
Protein vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklardan 
korunması için gerekli olan en önemli besin 
maddesidir. Yediğimiz protein kaynaklarının 
yaşantımızı devam ettirmemiz için vücut proteinine 
dönüşüm oranı önemlidir. Yiyecekler yoluyla alınan 
proteinler vücutta kullanılabilme, sindirilebilme 
durumlarına göre üç isimle anılırlar:

Örnek Protein: Vücuttaki kullanımı ve sindirilebilirliği 
%100 olan proteinlerdir. İnsan sütü, yumurta tam 
proteinlere en iyi örnek olan besin maddeleridir. 
Özellikle yumurta proteinleri büyüme ve gelişme 
üzerinde çok etkilidir.

İyi Kalite Protein: Vücuttaki kullanımları %100’e yakın 
olan protein kaynaklarıdır. Balık, tavuk, hindi, deve 
kuşu, kırmızı et, süt, yoğurt, peynir, süt ürünleri ile 
yapılmış her türlü gıda maddesinin büyük miktarı 
emilerek vücut proteinine dönüştürülürler. Özellikle 
büyüme, gelişme çağındaki çocukların ve hamilelerin 
günlük beslenmede ortalama 100–150 gram kırmızı et 
tüketmeleri gereklidir.

Düşük Kalite Protein: Vücutta kullanım oranları 
tam olmayan protein kaynaklarıdır. Bitkiler ve kuru 
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Yumurta kesinlikle
kolesterol ve diğer
besin ögeleri açısından
zararlı olmayıp
aksine çok faydalıdır.
Anne sütüne
yakın besin içeriği
olan kaliteli bir protein
kaynağıdır.
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baklagillerden elde edilen proteinler bu gruptaki 
proteinlere örnek olarak verilebilir. Vücudun 
dokularını onarmak, çocuklarda büyümeyi sağlamak 
için gerekli aminoasitlerin miktarları, bitkisel kaynaklı 
proteinlerde daha az olduğundan dolayı emilebilirlik ve 
sindirebilirlik oranları diğer protein kaynaklarına göre 
daha düşüktür. Sadece bu kaynakları tüketerek uzun 
süre sağlıklı kalmak mümkün değildir.

Yağ
Yağ en çok enerji veren besin ögesidir. Bir günde 
alınan besinler arasında yağların tüketiminde ölçülü 
olunmalıdır.

Yağlar oda ısısında sıvı ve katı yağ olarak bilinir. 
Zeytinyağı, ayçiçeği, soya, mısır özü, fındık, kanola 
yağı gibi sıvı yağlar doymamış yağlardır. Oda ısısında 
katı olan yağlar, doymuş yağ içeriği yüksek olan 
yağlardır. Örneğin margarin, kuyruk yağı gibi. Günlük 
beslenmemizde 1 birim tereyağı, 1 birim zeytinyağı, 
1 birim sıvı bitkisel yağ olmak üzere dengeli şekilde 
kullanılmalıdır. 

Tamamen yağsız bir diyet sağlıksızdır. Çünkü yağlar 
hem metabolizmanın hem de hormonların düzgün 
çalışmasında gereklidir. Vitaminlerin bir bölümü (A, D, 
E, K) ancak yağla alınabilir.

Karbonhidrat 
Karbonhidratlar insan yaşamı için gerekli en temel 
enerji kaynağıdır. Dengeli bir beslenmede günlük 
enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ı karbonhidratlardan 
sağlanmalıdır. Başlıca karbonhidratlar şeker, nişasta ve 
liflerdir.
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Şeker formundaki karbonhidratlar kolayca sindirilerek 
hızla kana karışır. Şekerden hazırlanmış yiyeceklerin 
içine veya üzerine az miktarda tarçın katılarak kan 
şekerinin ani yükselmesine engel olmak mümkündür. 
Nişasta formundaki karbonhidratların ise kana 
karışmaları daha fazla zaman gerektirir.

Vitaminler
Vitaminler besinlerin içinde ve vücutta oldukça 
az miktarlarda bulunur. Bu az miktarlara karşın 
vitaminlerin vücuttaki etkinlikleri oldukça fazladır. 
Bazı zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında 
(antioksidan etki) yardımcıdırlar. Vitaminler yağda ve 
suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır:

Yağda eriyen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Yağ 
içeren yemeklerle alındığında sindirilirler.

Suda eriyen vitaminler B grubu vitaminleri ile C 
vitaminidir. 

Mineraller
Vitaminler ve mineraller ancak birlikte 
olduklarında vücudun ihtiyaçlarına cevap 
verirler. Kalsiyum, iyot, demir, magnezyum, 
fosfor, selenyum ve çinko potasyum, 

manganez en çok bilinen minerallerdir. Fakat 
vücudun düzenli fonksiyonları için gerçekte 18 

mineral gerektiği saptanmıştır.
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Yeterli güneş ışığı 
görmedikleri için, kendi D 

süt çocuklarında D vitamini eksikliği ile 
kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya 

dengesizliğinden ileri gelen, biçim 
bozukluğuna sebep olan bir 

kemik hastalığıdır.

denges
boz
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Aksi takdirde D vitamini eksikliği
raşitizme neden olur. Raşitizm özellikle 

vitaminlerini yapamayan bebeklere
   dışarıdan ek D vitamini verilmelidir. 
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Vitaminler ve mineraller ancak birlikte olduklarında vü-
cudun ihtiyaçlarına cevap verirler. Kalsiyum, iyot, demir, 
magnezyum, fosfor, selenyum ve çinko en çok bilinen 
minerallerdir. Fakat vücudun düzenli fonksiyonları için 
gerçekte 18 mineral gerektiği saptanmıştır. En çok tanı-
nan yedi mineral ve vücudumuzdaki görevleri şunlardır:

Öğütülmemiş tahıllar, incir, badem, fındık, çekirdek, 
koyu yeşil sebzeler ve muzda bulunur.
Yağların yakılmasına ve enerji üretimine yardımcı olur.
Depresyonla mücadeleye yardım eder.
Kalp ve damar sisteminin sağlıklı olmasında etkilidir 
ve kalp krizini önlemeye yardımcı olur.
Dişleri sağlıklı tutar.
Kalsiyumla birleşerek doğal bir sakinleştirici olarak 
çalışır.
Âdet öncesi sendromları azaltır. 

Süt ve süt ürünleri, tüm peynirler, soya fasulyesi, 
sardalye, fıstık, ceviz, ayçiçeği çekirdekleri, kuru fa-
sulye, karalahana, brokoli, yeşil meyve ve sebzelerde 
bulunur.
Kemikleri ve dişleri korur, kemik kaybı ve kırılması 
riskini azaltır.
Bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Uykusuzluğa iyi gelir.
Sinir sistemine yardımcı olur. 

Karaciğer, kırmızı et, kurutulmuş şeftali, irmik, 
yumurta sarısı, istiridye, kabuklu yemişler, fasulye, 
pekmez, kuşkonmaz ve yulaf ezmesinde bulunur.
Büyümeye yardım eder.
Hastalıklara karşı direnci arttırır.
Bitkinliği engeller.
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Hayatın Kaynağı: Su
Su, insan yaşamı için oksijenden sonra en önemli 
maddedir. İnsan yemek yemeden haftalarca canlılığını 
sürdürebilirken susuz ancak birkaç gün yaşayabilir.

Kanın %92’si, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların 
%75’i sudur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri ve vücut 
fonksiyonlarının yerine getirilmesi, vücudun su 
dengesinin korunması ile mümkündür.

Kimlerin Suya İhtiyacı Vardır?
•	 Her yaştan insanın ve özellikle yaşlıların suya 

ihtiyacı vardır. Yaş ilerledikçe insanların daha çok 
su tüketmesi gerekir.

•	 Susamak, vücuttaki sıvı miktarının azaldığına 
işaret eder. Susama hissi oluşmadan su içmeye 
özen gösterilmelidir. Aksi hâlde geri dönüşü 
zor böbrek problemleri oluşabilir. Son yıllarda 
insanların çeşitli nedenlerle kilolarının arttığı 
saptanmıştır. Aşırı yağ artışı vücut su oranlarında 
azalmalara neden olmaktadır. Kilolu olanların 
daha çok su içmesi gereklidir.

•	 Sıvı kaybı yazın terleme, aşırı sıcaklar, ishal, kusma 
gibi nedenlerle arttığı için bol su içilmelidir. 
Kaybedilen su yerine konmazsa kan basıncında 
düşme, bellekte bozulma, hareket etmede güçleşme 
başlar.

•	 Spor yapanların su oranının standart kişilerden 
%5 oranında daha yüksek seviyede olması gerekir. 
Spor esnasında yudum yudum yaklaşık yarım litre 
su içilmesi sağlık açısından gereklidir. Eğer spor 
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Yeni doğan bir 
bebekte vücut su 
oranı % 90; çocuk 
ve gençlerde % 70; 
yetişkinlerde % 60; 

yaşlılarda ise % 
50’dir.

saglikli yasama ve 
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yaparken içilemiyorsa öncesinde ve sonrasında 
muhakkak içilmelidir.

•	 Yetişkin bireylerin günde ortalama 2–3 litre 
suya ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir kadının günde 
10 bardak, erkeğin ise 14 bardak su içmesi 
önerilmektedir. Kilo fazlası olan kişilerin bu 
miktara her fazla 5 kg başına 1 bardak daha su 
eklemeleri gerekmektedir.

•	 Hamileler, ağır işte beden gücüyle çalışanlar ve 
sporcuların sıvı ihtiyacı günde ortalama 3–3,5 
litredir.

Su Mucizesi
•	Su dengesi sağlanırsa bağışıklık sistemi ve 

metabolizma düzgün çalışır.

•	Vücut ısısının denetiminde (ortalama 
vücut ısısı 36-37 derecedir) su dengesi 
çok önemlidir.

•	Vücuttaki kan, mide sıvısı, tükürük, 
amniyotik sıvı (gebelikte) ve idrar 
gibi vücut sıvılarının büyük bir kısmı 
sudur. Bu nedenle su hücrelere oksijen 
ve besin ögelerinin taşınmasını, ayrıca 
atık ürünlerin taşınarak böbreklerden 
atılmasını sağlar.

•	Su ağız, göz ve burun gibi vücut 
dokularının nem dengesini korur.

•	Oksijen olmadan hiçbir madde yanamaz, vücutta 
da besinlerin yakılması buna bağlıdır. Suyu yeterli 
tüketen kişilerde kandaki oksijen dokulara yeteri 
kadar taşınabilir ve dolayısıyla yağ yakışı hızlanır.

A i l e  Y a ş a m  B e c e r i l e r i46

basının boşanacağını öğrenen çocuğun 
ven duygusu sarsılmaktadır. Çocukla-

şanma kararından ne kadar etkilenecekleri, 
rına, ebeveynleriyle olan ilişkilerine, kişi-
ine, anne babanın boşanma olayını nasıl 

larına ve algıladıklarına, boşanma 
endilerinin ve çocuklarının hayatlarını 

nasıl düzenlediklerine bağlı olarak değişebilmek-
tedir. Boşanma kararını alan çiftin boşanma öncesi, 
boşanma esnası ve boşanma sonrası süreçleri önce-
den planlamaları ve sağlıklı şekilde yürütebilmeleri, 
zararı en aza indirmek açısından önemlidir.

yumlu bir anne baba ilişkisi, aile boşanmış olsun 
lmasın, bir çocuğun sağlıklı gelişimi için son derece 
nemlidir. 

Boşanma kararı çocuğa anne baba tarafından bera-
berce açıklanmalıdır. 
Ayrı yaşama veya boşanma kararında, her iki kavra-
mın da tam olarak ne anlama geldiği, çocuğa yaşına 
uygun olarak izah edilmelidir.
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek 
anlamına gelmediği özellikle vurgulanmalıdır.
Boşanma kararı karşısında çocukların duygusal 
tepkilerini boşaltmalarına izin verilmelidir.
Boşanma açıklamasından sonraki günlerde konu 
üzerinde düşünmeye başlayan çocuğun kafasında 
oluşabilecek her türlü soru, cevaplanmaya çalışıl-
malıdır. Çocuğun anne babasının neden boşandığı, 
bundan sonra ne olacağı, boşanma sonrasında nele-
rin değişeceği, boşanmalarının kimin suçu olduğu 
gibi sorularına, anne babanın mümkün olduğu 
kadar dürüst ve gerçekçi cevaplar vermesi önemlidir.
Çocuklar çoğu zaman içinde bulundukları durumu, 

aile yasam becerileri

• İshal ve kusma ile seyreden
hastalıklarda su içilemiyorsa bir 

sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
• Su kaybı sıcak bir ortamda oluşmussa 
sıcak çarpması veya sıcaklık şoku gibi 

ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
• Vücuttaki su miktarının %10’luk bir 

kısmını kaybetmek bilinç kaybına 
neden olur.

• Su kaybı toplam su miktarının 
%20’sine ulaşmıssa hayati riskler 

ortaya çıkar.
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•	Su,  kabızlığın önlenmesine katkıda bulunur.  
Özellikle sabah aç karnına, kahvaltıdan bir saat önce 
içilen ılık iki su bardağı su, kabızlığın önlenmesinde 
çok faydalıdır.

•	Vücutta oluşabilecek ödemlerin önlenmesinde suyun 
önemli rolü vardır. 

•	Su dengesinin sağlanması soğuk algınlığı, idrar yolu 
enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri 
riskini düşürür.

Besin Çeşitliliği
•	 Hiçbir besin, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli 

olan besin öğelerinin hepsini birden içeremez. 

•	 Birkaç tür besinle yetinmek, bazı besin öğelerinin 
yetersiz alınmasına neden olur.

•	 Bir iki besin türünden çok yemek yerine, farklı 
türlerden vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda 
yenmelidir. 

•	 Farklı renklerde besinlerin yer aldığı bir sofra, besin 
çeşitliliğinin iyi bir göstergesidir. 

•	 Her öğünde besin gruplarının hepsinden olmasına 
dikkat edilmelidir.

B e s l e n m e 151

fazlası olan kişilerin bu miktara her fazla 5 kg başına 
1 bardak daha su eklemeleri gerekmektedir.
Hamileler, ağır işte beden gücüyle çalışanlar ve spor-
cuların sıvı ihtiyacı günde ortalama 3–3,5 litredir.

Hijyenik Beslenme
Yiyeceklerin güvenli, mikropsuz, sağlıklı bir ortam-
da üretilmesi ve tüketilmesi ana beslenme hedefidir. 
Tüketicinin besleyici, kullanımı kolay ve satın alma 
gücüne uygun besin beklentilerinin yanı sıra, ilk ve en 
önemli beklentisi gıdanın güvenli olmasıdır. 

Besin sanayisi için gıdanın tüketicinin beklentilerini 
karşılayabileceğinin ve kaliteli olduğunun ispatlanmasına 
yarayan iki belge vardır: 

-
 Bu belgeler birbirini tamamlayıcı niteliktedir. ISO 

9001 belgesi genel amaçlı bir kalite belgesiyken HACCP 
standardı, besin maddesi üreten tesislerin, makinelerin ve 
ürünlerin temizliği ile ilgilidir.

 gıda endüstrisinde 
olması gereken standartları içerir. HACCP standart-
larının gıda üreticisi bir firmaya uygulanmasıyla olası 
sağlık risklerinin üstesinden gelmek, üretim sürecinde 
ve tesis içerisinde gerekli hijyeni oluşturmak amaçla-
nır. HACCP belgesinin varlığı gıda tesisinde çalışan 
personelin temizliğinden, hammadde temizliğine ka-
dar pek çok konuda sağlıklı bir üretim sürecinin tesiste 
olduğunu gösterir.

Besin sanayisinde uygun işleme tekniklerinin ve 
HACCP ilkelerinin uygulanması, tüketicilerin güvenli 
ve kaliteli besin beklentilerinin karşılanmasındaki 
başlıca etmenlerdir. 

Su içmek 
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Böbreklerin görevini yerine getirebilmesi ve dolayı-
sıyla vücuttaki yağ akımının dengeli olabilmesi için 
bol su tüketilmelidir. Çünkü karaciğerin görevini 
yapabilmesi, böbreklerin yeterli çalışmasına bağlı-
dır. Karaciğerin başlıca görevlerinden biri, vücutta 
depolanmış yağları bedenin kullanabileceği enerjiye 
çevirmektir. Yeterince su içilmediği takdirde böbrek-
ler yeterince çalışamaz ve süzme işlemini gereği gibi 
gerçekleştiremez. Karaciğer de böbreklerin görevini 
üstlenmeye başlar, kendi görevi ikinci plana düşer 
ve daha az yağ yakmaya başlar. Yakılmayan yağlar 
vücutta birikmeye başlar ve kilo artar.
Oksijen olmadan hiçbir madde yanamaz, vücutta da 
besinlerin yakılması buna bağlıdır. Suyu yeterli tüke-
ten kişilerde kandaki oksijen dokulara yeteri kadar 
taşınabilir ve dolayısıyla yağ yakışı hızlanır.
Su, dışkının yumuşamasını sağlayarak kabızlığın 
önlenmesine katkıda bulunur. Yeterli su alınmadığı 
zaman beden ihtiyacı olan suyu bağırsaklardan çek-
tiği için kabızlık oluşur. Özellikle sabah aç karnına, 
kahvaltıdan bir saat önce içilen ılık iki su bardağı su 
kabızlığın önlenmesinde çok faydalıdır.
Vücutta oluşabilecek ödemlerin önlenmesinde suyun 
önemli rolü vardır. Dışarıdan yeteri kadar su alınmadı-
ğında hücreler suyu bünyelerinde tutar ve ödem oluşur.
Su dengesinin sağlanması soğuk algınlığı, idrar yolu 
enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri 
riskini düşürür.
Su dengesi sayesinde selülit oluşumu azalır.

Bebek ve çocukların, vücudun harcadığı her kalori 
başına 1,5 mililitre suya ihtiyaçları vardır (günde 
ortalama 1–1,5 litre).
Yetişkin bireylerin günde ortalama 2–3 litre suya 
ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir kadının günde 10 bardak, 
erkeğin ise 14 bardak su içmesi önerilmektedir. Kilo 
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Hijyenik Beslenme ve Gıda Hijyeni
Yiyeceklerin güvenli, mikropsuz, sağlıklı bir ortamda 
üretilmesi ve tüketilmesi ana beslenme hedefidir. 
Tüketicinin besleyici, kullanımı kolay ve satın alma 
gücüne uygun besin beklentilerinin yanı sıra, ilk ve 
en önemli beklentisi gıdanın güvenli olmasıdır.  Gıda 
hijyeni ise herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle 
hastalık yapan etmenlerden arındırılmış olması 
demektir.

Gıdaları Satın Alırken ve Hazırlarken 
Dikkat!
•	 	 Yıkanarak yenebilecek olanlar dışında açıkta satılan 

gıdalar alınmamalıdır.

•	 	 Kutu veya ambalaj içinde bir ürün satın alınıyorsa 
kutu ya da ambalajı dikkatle incelenmeli, üretim 
ve son kullanım tarihlerine bakılmalıdır. Özellikle 
konservelerin üst kapakları yukarı doğru 
bombeleşmiş ise alınmamalıdır.

•	 	 Et, süt, yoğurt gibi çabuk bozulacak gıdalar yazın 
bir saat, kışın iki saat içinde muhakkak buzdolabına 
konulmalıdır.

•	 	 Donmuş besinleri eve getirirken özel donmuş 
besin taşıma poşetinde getirip en kısa zamanda 
dondurucuya yerleştirilmelidir.

•	 	 Yumurta buzdolabında satışa sunulan bir yerden 
alınmalıdır. 

•	 	 Yumurta alınır alınmaz buzdolabına konmalı, 
buzdolabının kapısında değil karton kutularda ve 
raflarda saklanmalı ve bir hafta içinde tüketilmelidir.

•	 	 Besinler kuru, nemsiz, serin ve güneş almayan 
yerlerde saklanmalıdır.
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•	 	 Derin dondurucudan çıkarılan et, dışarıda en fazla 
iki saat bekletilmelidir. Etlerin buzu çözüldükten 
sonra dondurucuya tekrar konmamalıdır.

Pratik Beslenme Bilgileri
•	 	 Kahvaltı etmeden güne başlanmamalı, öğün 

atlanmamalıdır.

•	 	 Mümkün olduğu kadar çok çeşitle beslenmeye özen 
gösterilmelidir.

•	 	 Bol miktarda ve değişik renklerde sebze, meyve 
tüketilmelidir.

•	 	 Sağlıklı beslenmek için doğal ve taze besinler tercih 
edilmelidir.

•	 	 Huzurlu ve rahat bir ortamda yemek yenmelidir.

•	 	 Et, yumuşak pişmesi için kısık ateşte yavaş yavaş 
pişirilmelidir. 

•	 	 Balık mevsimine ve cinsine göre buğulama, fırın, 
ızgara ve kızartma olarak yenmelidir. Kışın balıklar 
yağlanıp fırın, ızgara veya buğulama yöntemleriyle 
pişirilebilir. Yazın balıklar az yağlı olur. Bu nedenle 
bu tip balıklar kızartma yöntemiyle pişirilebilir. 

•	 	 Nohut, kuru fasulye ve mercimeğin haşlama 
suyunun atılmaması gerekir. Atıldığı takdirde kuru 
baklagillerin besin değeri kaybolur.

•	 	 Yemeklerde sıvı bitkisel yağlar kullanılmalıdır.

•	 	 Kızartma yağlarının bir kez kullanılması ve 
daha sonra atılması gereklidir. Ancak birkaç kez 
kızartılmaya uygun yağlarda önerilen sayıda 
kullanım mümkündür.
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•	 	 Beyaz ekmek yerine tam buğday unundan ekmek 
tercih edilmelidir.

•	 	 Daha az tuz içeren besinler tüketilmelidir. 

•	 	 Hazır meyve suları, gazoz ve gazlı içecekler yerine 
meyvenin kendisi ve ayran tercih edilmelidir.

•	 	 Yağ satın alırken şeffaf cam veya plastik şişelerde 
satılan yağlar yerine koyu renkli şişeler veya teneke 
içindeki yağlar tercih edilmelidir. Yağlar cam kap 
içinde bile olsa güneş alan yerlere konulmamalıdır.

•	 	 Sebzeler yıkandıktan sonra doğranmalıdır. Az suda 
pişirilmeli suyu dökülmemelidir. 

•	 	 Salatalar az yağlı ve taze olarak hazırlanmalıdır.

•	 	 Yoğurdun suyu oldukça yararlıdır, atılmamalıdır. 

•	 	 Alkollü içki tüketilmemelidir.

•	 Tuzlu kuruyemiş, cips, fast food  türündeki 
besinlerden uzak durulmalıdır.

Beslenme Sorunları
•	 Fast-food beslenme

•	 Zayıflama diyetleri

•	 Kansızlık

•	 Diş çürümesi

•	 Guatr sorunları 

•	 Obezite (şişmanlık)

•	 Anoreksiya Nervoza 

•	 Blumiya Nervoza

•	 Tıkınırcasına Yeme (Binge-Eating) Bozukluğu
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Fast-Food Beslenme
Düzensiz öğün ve öğün aralarında atıştırma örüntüsü, 
ev dışında yemek yeme alışkanlığı ve ayaküstü 
beslenme (fast-food) biçimi beslenme alışkanlıklarının 
tipik özelliklerindendir. Bu alışkanlıkları genellikle 
arkadaş grupları, medya ve toplumdaki birçok unsur 
etkilemektedir. 

Fast-food sistemi ile tüketilen besinlerin enerji ve 
bazı besin öğeleri yönünden dengeli olmaması, 
uzun dönemde bazı sağlık problemlerine neden 
olabilmektedir. Bu sağlık problemlerinin başında 
şişmanlık gelmektedir. Fast-food ürünlerindeki en 
önemli sorun, yüksek enerji içermeleridir. Fast-
food’larda orta düzeyde yenen bir öğünün enerji 
içeriği, 400 kaloriden başlayıp 1.500 kaloriye kadar 
yükselebilmekte ve enerjinin çoğu yağ ve şeker kaynaklı 
olmaktadır. Bu da kilo alımına yol açabilmektedir. Fast-
food ürünlerindeki yağın çoğu hayvansal kaynaklıdır. 
Bu ürünlerin sodyum, kolesterol ve özellikle doymuş 
yağ miktarı, diğer besin öğeleri yoğunluğuna göre daha 
fazladır. Bu durum başta koroner kalp hastalıkları ve 
kanser olmak üzere, birçok kronik hastalık için risk 
faktörüdür.

Ayaküstü beslenmede gazlı içecekler, çay ve kahve 
sıklıkla tüketilmektedir. Bu tür içecekler fazla miktarda 
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tüketildiğinde, vücutta demir emilimi azalmakta ve 
demir eksikliğine yol açmaktadır. Fast-food ürünlere 
renklendirici, tatlandırıcı ve aroma artırıcı katkı 
maddeleri eklenebilmekte, bu ürünlerin uygun 
kullanılmamaları ve sık tüketimleri uzun dönemde 
kanser riskini artırmaktadır.

Zayıflama Diyetleri
Bu dönemde yanlış uygulanan zayıflama diyetleri 
yetersiz ve dengesiz beslenme nedenidir. Genç 
kendisini filmlerde, gazete ve dergilerde gördüğü 
kişilere benzetme özlemi içinde, onların öğütlerini 
uygulama hevesine kapılabilir. Bedensel hareketler 
artırıldığı, yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edildiği 
sürece kasların gücü artar ve şişmanlık önlenir, kemik 
mineral yoğunluğu artar. 

Kansızlık
Yetersiz beslenme sonucu gençlerde artan besin öğeleri 
ihtiyaçlarının karşılanamaması, sağlık kurallarına 
uyulmaması sonucu bağırsak parazitlerinin varlığı, 
diyette C vitamininin yetersiz düzeyde alınması, 
kızlarda menstürasyon kansızlığın nedenleri 
arasındadır. Demir eksikliği anemisi, özellikle ilk 
adetten sonra genç kızlarda daha sık görülebilir. 
Beslenmeye bağlı anemi, özellikle sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük bölgelerde yaygın olabilir.

Diş Çürümesi
Diş çürükleri gençlerde önemli sağlık sorunlarındandır. 
Ülkemizde yapılan araştırmalara göre diş çürüklerinin 
görülme sıklığı %55-70 arasındadır. Nedeni ise aşırı 
şeker tüketimi, sularda flor azlığı, yetersiz beslenme, diş 
bakımı ve temizliğinin yeterince yapılmamasıdır. 
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Guatr Sorunları
Basit guatr, besin ve su ile iyodun yetersiz alınması 
sonucu çocuklarda ve gençlerde önemli bir sağlık 
sorunudur. Bu nedenle iyotlu tuz kullanılmalıdır. 

Obezite (şişmanlık)
Obezite (şişmanlık), vücuttaki yağ miktarının sağlığı 
bozacak düzeyde artmasıdır. Besinlerle alınan enerji 
miktarı, metabolizma ve fizik aktiviteyle tüketilen 
enerji miktarını aştığında ortaya çıkar. Yağ dokusunun 
oranı yetişkin erkeklerde %12-15, yetişkin kadınlarda 
%20-27 arasındadır. Bu oranların artması obezitenin 
belirtisidir. 

Obeziteye neden olan faktörler şunlardır:

•	 Aşırı yemek yeme

•	 Fiziksel aktivite azlığı

•	 Psikolojik bozukluklar

•	 Metabolik ve hormonal bozukluklar 

Obezite, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir 
hastalıktır. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler ve 
yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü, kalp-damar 
hastalıkları, solunum yetersizlikleri, felç, diyabet, eklem 
hastalıkları, bazı kanser türleri gibi pek çok sağlık 
problemine zemin hazırlar. Yapılan araştırmalara göre, 
obezite özellikle son yıllarda bütün dünyada hızla 
artmaktadır. Obezite için en yaygın kullanılan ölçümler 
“beden kitle indeksi” ve” bel çevresi”dir.

Beden Kitle İndeksi:  Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu 
ölçülür. Boy uzunluğunun karesi alınıp, aşağıdaki 
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formülde yerine konarak hesaplanır. Formülün 
sonucuna göre;

 18,5 kg/m²’nin altında olanlar “zayıf ”, 

18,5 - 24,9 kg/m² arasında olanlar “normal kilolu”,

25 - 29,9 kg/m² arasında olanlar “fazla kilolu”

30 - 39,9 kg/m² arasında olanlar “obez (şişman)”,

40 kg/m² üzerinde olanlar “ileri derecede obez”dir. 

Vücut ağırlığı (kg)                                                    
BKİ = -------------------------------------    

Boy uzunluğu (m²) 

75
Örnek: BKİ = ------------------- = 27,6 (fazla kilolu) 

1,65 x 1,65

Bel Çevresi: Bel çevresi erkeklerde 94, kadınlarda 80 
cm’nin üzerine çıkmamalıdır. Bel çevresinin erkeklerde 
102 cm’nin, kadınlarda 88 cm’nin üzerine çıkması, 
sağlık riskini artırır.

Anoreksiya Nervoza
Özellikle genç kadınlarda görülebilen yemek yememek, 
çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren 
psikolojik bozukluktur. Bu hastalık genellikle ergenlik 
döneminde başlar. Aşırı zayıflama tutkusu ile kendini 
gösteren hastalıkta, genellikle kişinin çok şişmanladığı 
kanısı ile paralel bir şekilde diyet uygulaması ile başlar. 
Önceleri kontrol edilebilen iştah, bir süre sonra yok 
olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar. Çağın hastalığı 
olarak adlandırılan yeme bozukluğu sendromu olan 
“Anoreksiya Nervoza”, sadece genç kadınlarda değil, 
erkeklerde de görülebimektedir. Tedavisi zor olan 
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vakalarda hayatî tehlike söz konusudur.

•	 Anoreksikler, yaş ve boylarına uygun kiloda olmayı 
kabul etmezler.

•	 Anoreksikler, çok zayıf olmalarına rağmen kilo 
almaktan korku duyarlar.

•	 Anoreksikler, çok zayıf olmalarına rağmen, 
kendilerini kilolu olarak algılarlar, vücut imajları 
bozuktur.

•	 Kadın anoreksiklerde menstruasyon yani adet 
döngüsü bozuktur.

Blumia Nervoza
Kişilerin yoğun ve tüketebileceklerinden fazla yiyecek 
alarak tüketmeye çalışmaları, yiyemediklerinde, kusup 
tekrar yemeğe çalışmaları ile karakterize edilen bir 
yeme bozukluğudur. Doyumları yediklerinin tadından 
değil, kendilerini doldurmaktan ileri gelir. Tüm 
yiyecekleri tüketene kadar bu döngü sürer. Bu davranış 
örüntüsünden çok ciddi sıkıntı hissederler. 

•	 Blumikler, düzenli yemek yerlerse kilo alacaklarına 
dair gerçek dışı bir inancı kendilerinde 
pekiştirmişlerdir. Açlıklarını bastırmak için 
yemediklerini kendileri de ifade ederler. 

•	 Blumiklerin özellikle belirgin çaresizlik duyguları 
vardır. Gün içerisinde yaşadıkları hayal kırıklıkları 
yeme krizlerini aktive eder. 

•	 Öz saygılarında belirgin düşüklük gözlemlenir. 

•	 Blumiklerin yemelerini kontrol edemeyişleri, 
depresyon yaşamalarına neden olabilir. “Blumia 



aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I102

Nervoza” yaşayanların, bu sorunlarının yanı sıra, 
sıkıntılarına eşlik eden kaygı bozuklukları yaygın 
olarak görülür. 

•	 Kadın blumiklerde sıklıkla adet döngüsü 
düzensizlikleri ortaya çıkar. 

•	 Yinelenen, tıkınırcasına yeme krizlerinin 
bulunması, kilo almaktan duyulan korku nedeniyle 
kendini kusturma, laksatif (barsak yumuşatıcı) veya 
diüretiklerin (idrar söktürücü) uygun olmayan 
tarzda kötü kullanımı ve

•	 Kendini değerlendirmede, vücut biçiminden aşırı 
etkilenme görülür.

Tıkınırcasına Yeme (Binge-Eating) 
Bozukluğu
Tıkınırcasına yeme bozukluğu, kişinin yeme davranışı 
üzerindeki kontrolünü kaybettiği, belli bir zamanda 
ve koşulda normalde yiyebileceğinden çok fazla 
yediği, tekrarlayan aşırı yeme dönemlerinin olduğu 
ve yeme nöbetlerinin etkisini giderebilmek için farklı 
yöntemlere başvurmadığı bir yeme bozukluğudur. 
Tıkınırcasına yeme bozukluğunu bulimia nervozadan 
ayıran özellik, aşırı yeme davranışından sonra kişinin 
kusma, laksatif (ishale yol açan ya da idrar söktürücü 
ilaç) kullanma, yeme alışkanlığını uzunca bir süre 
dinginleme veya yorucu beden hareketlerine başvurma 
gibi tedbirleri almamasıdır. 

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerde aşağıdaki 
davranışlar görülür:

•	 Belli bir zaman diliminde (örneğin, 2 saatlik 
aralarla) çoğu insanın benzer zaman aralığında ve 
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benzer koşullarda yiyebileceğinden çok fazla yeme

•	 Yeme nöbeti geldiğinde yeme davranışı üzerindeki 
kontrolünü kaybetme (örneğin, yemeyi 
durduramayacak veya ne kadar yiyeceğini kontrol 
edemeyecek duygusu)

•	 Normalden çok daha hızlı yeme

•	 Rahatsız olacak şekilde doyana kadar yeme

•	 Fiziksel olarak aç hissetmiyorken büyük miktarlarda 
yeme

•	 Yediği miktardan utandığı için yalnız yeme

•	 Aşırı yeme sonrası kendinden tiksinme, çökkünlük 
yaşama veya suçlu hissetme

•	 Aşırı kilolarından dolayı beden görünümünden 
hoşlanmama

•	 Sosyal ilişkilerde sıkıntılar

Tıkınırcasına yeme bozukluğu obeziteye bağlı tıbbi 
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komplikasyonların gelişmesine, yaşama kalitesinin 
azalmasına ve bireyin toplum hayatına ayak 
uyduramamasına sebep olur. 

Beslenme Sorunlarının Çözümünde 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı 

kazanılmalıdır. 

•	 Porsiyonlar kişinin gereksinimlerine ve yaşına 
uygun olarak hazırlanmalıdır.

•	 Düzenli beslenmeli, öğün atlanmamalıdır. 

•	 Yağlı ve şekerli besinler seyrek ve az tüketilmelidir. 

•	 Kızartma ve kavurma yerine, haşlama, buğulama, 
fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir. 

•	 Besinlerden alınan enerji ile harcanan enerji 
dengelenmelidir. 

•	 Bol su içilmelidir. 

•	 Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır. 

•	 Gelişigüzel diyetler uygulanmamalı, mutlaka bir 
diyetisyenden yardım alınmalıdır. 

•	  Öğünler 4 besin grubu ile çeşitlendirilerek 
hazırlanmalıdır.

•	 Hızlı büyümeye ek olarak gençlerin sporla uğraşması 
enerji ve besin öğelerinin tüketiminde artışa neden 
olur. Hangi spor dallarının ne miktarda ek enerji 
gerektirdiği ve bunu karşılamak için diyetin özelliği 
konusunda bilgi alınmalıdır.
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E T K i N L i K L E R

Her öğünde tüm besin gruplarına yer vermek dengeli beslenme açısından şarttır. 
Dört yapraklı yoncada dört besin grubu yerleştirilmiştir. Her bir besin grubu için 
üçer örnek yazın.

Süt ve süt ürünleri

Ek
m

ek
 v

e 
ta

hı
lla

r Et, yum
urta ve 

kuru baklagiller

Sebze ve 
meyveler

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma

S a ğ l ı k l ı  Y a ş a m a  v e  H a s t a l ı k l a r d a n  K o r u n m a156

leri kayba neden olmaktadır. Bu nedenle sebzeler 
ayıklanıp yıkanmalı, sonra doğranmalıdır. Az suda 
pişirilmeli ve haşlama suyu dökülmemelidir. 
Salatalar az yağlı ve taze olarak hazırlanmalıdır.
Yoğurdun suyu oldukça yararlıdır, atılmamalıdır. 
Izgara, tencere yemeği, haşlama ve fırında pişirme 
yöntemleri kullanılarak besinler yemeye hazır hâle 
getirilebilir.
Alkollü içki tüketilmemelidir.
Tuzlu kuru yemiş, cips türündeki besinlerden uzak 
durulmalıdır.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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6

Yaşam Biçimi ve Sağlık
Yaşam biçimi kavramı günümüzde oldukça 
yaygın kullanılan bir ifadedir. Sağlıklı yaşam tarzı 
anlamına gelen yaşam biçimi, kişinin hastalıklardan 
korunmasının ve sağlık halini sürdürmesinin ilk 
adımıdır.

Bu bölümde;

•	 	 sağlıklı bir yaşam biçiminin temel unsurları,
•	 	 sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dikkat edilecek 

hususlar,
•	 	 sağlıklı yaşam biçimini devam ettirmenin yolları, 
•	 	 egzersiz programlarının sağlığımız için faydaları 

ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken 
hususlar 

hakkında bilgi verilmektedir.

G E N Ç L E R  İ Ç İ N  Y A Ş A M  B E C E R İ L E R İ - I  .......................................................................................ünite



aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I108

Yeterli Uyu
Yaşam biçimi yeterli uykuya izin verecek şekilde 
planlanmalıdır. Gereğinden az veya çok uyumak sağlık 
açısından sakıncalıdır.

Uyku ihtiyacı kişiler arasında farklılık gösterebilir. 
Kimisi 4 ila 6 saat uyuduğunda dinlenmiş olarak 
uyanırken kimisine 10 saat yetmeyebilir.

İnsan, hayatının farklı evrelerinde daha az veya daha 
çok uykuya ihtiyaç duyar.

Uyku saatleri günlük işlere göre düzenlenebilir. 
Ancak ideal olanın gece uykusudur.

Uyku aynı zamanda ruh sağlığına dair bir göstergedir. 
Uykusuzluk bazı hastalıklara yol açabileceği gibi, stres 
veya bazı psikolojik rahatsızlıkların belirtisi de olabilir. 
Uyuyamayan veya uyuduğu hâlde dinlenemeden 
uyananların doktora başvurmaları gerekir.

Yaşam Biçimi ve SağlıkYaşam Biçimi ve Sağlık
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Hareket Et, Sağlıklı Kal 
Enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel 
hareketlere fiziksel aktivite denir. Örneğin yürümek, 
koşmak, spor yapmak, dans etmek, oyun oynamak, 
ev işlerini yapmak birer fiziksel aktivitedir. Gündelik 
yaşamında herkes yürümek, ayakta durmak, araba 
kullanmak, ev işleri yapmak gibi fizik aktivitelerde 
bulunur ve enerji harcar. Ancak beslenme ile alınan 
enerji gün içinde harcanandan fazlaysa bu fazla enerji 
yağa dönüştürülerek depolanır ve şişmanlık ortaya 
çıkar. 

Sağlıklı bir yaşam ve vücudun sahip olduğu imkânları 
geliştirmek için zaman zaman gündelik rutin aktiviteler 
dışında planlı olarak fizik aktiviteler yapılır. Gündelik 
rutin fizik aktiviteler dışında zindeliği ve sağlığı 
geliştirmek için planlı olarak yapılan, 
tekrarlanan ve belirli bir süre devam eden 
hareketlere egzersiz adı verilir. Egzersizde 
egzersizin süresi, şiddeti ve tekrarı önemli 
hususlar olarak gündeme gelir.

S a ğ l ı k l ı  Y a ş a m a  v e  H a s t a l ı k l a r d a n  K o r u n m a168

Egzersizde amaç, 
tükenircesine yorulmak değil 

kısa, orta ve uzun vadede daha 
sağlıklı yaşamaktır. “Ne kadar yorulur-

sam o kadar iyi.” mantığı yanlıştır. Egzersiz 

kalır. Haftanın en az beş günü, günde yarım 

edir. Daha uzun süreli 
egzersizler  mutlaka bir uzman 
eşliğ yapılmalıdır.

egz
eş
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yorucudur ve bu yorgunluğa katlanamayan
 kişi egzersizin faydalarından mahrum 

saat orta şiddetli fiziksel egzersiz yapılması
 önerilmekt

inde 
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Egzersiz Programına Başlarken…
Günlük hayatta yapılan ev temizliği, araba yıkama 
alışverişe gitme, bahçe işleri ile uğraşma gibi etkinlikler 
birer fiziksel aktivitedir. Ancak zinde ve sağlıklı bir 
yaşam için günlük fiziksel aktiviteleri daha düzenli bir 
egzersiz programı ile değiştirmek gereklidir. Bunun 
için şu adımları takip edebilirsiniz:

Sevdiğiniz ve Şartlarınıza Uygun Bir Aktivite Seçin: 
Aksi takdirde bunu sürdüremezsiniz. Yürüyüş 
maliyetsiz ve en kolay yapılabilir egzersizlerden 
birisidir. Yürüyüşten hoşlanmıyorsanız bisiklete binme, 
yüzme gibi şartlarınıza uygun, sürdürebileceğiniz ve 
hoşlanacağınız başka bir aktivite seçin.

Fiziksel Aktiviteyi Önceliğiniz Hâline Getirin: Günde 
en az 30 dakikalık orta şiddette bir fiziksel aktiviteyi 
hedefiniz olarak belirleyin. Eğer zamanınız kısıtlı ise 
aktivitenizi gün içinde 10’ar dakikalık seanslara bölün.

Zaman İçinde Küçük Değişiklikler Yapın: Aktivite 
seviyenizi dereceli olarak arttırın. Başlangıçta kolay ve 
yavaş tutun, dayanıklılığınızı dereceli olarak günde en 
az 30 dakikaya ulaşıncaya kadar artırın. Kas ağrıları ve 
yaralanmalarını önlemeye yardımcı olmak için yavaş 
yavaş aktivite düzeyinizi artırın.

Değişik Tip Fiziksel Aktiviteleri Birleştirin: Üç farklı 
aktivite tipi vardır. Bunlar;

1) Aerobik aktivite kalp ve akciğerleri kuvvetlendirir. 
Bolca oksijen kullanılmasını sağlar ve kalori yaktırır. 
Yürüyüş, bisiklet, yüzme ve tenis bu gruptaki 
aktivitelerdendir. 

2) Kuvvetlendirme ve ağırlık aktiviteleri, bacaklar, 
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Günlük hayatta birçoğumuz e  
yıkarız, alışverişe gideriz, bah
ilgileniriz. Bütün bunlar fiziks  
ve sağlıklı bir yaşam için günl  
düzenli bir egzersiz progra
Bunun için şu adımları takip 

1. Sevdiğiniz ve şartların
Aksi takdirde bunu sürdür
yetsiz ve en kolay yapılabi
Yürüyüşten hoşlanmıyorsa
gibi şartlarınıza u
cağınız başka bir ak

2. Fiziksel aktivitey
en az 30 dakikalık 
hedefiniz olarak be
aktivitenizi gün 

3. Zaman içinde kü
viyenizi dereceli ola
yavaş tutun, daya
az 30 dakikaya  
yaralanmalarını ön
yavaş aktivite düze

4. Değişik tip fizikse
aktivite tipi vardır: 
leri kuvvetlendirir
ve kalori yaktırır. Y
bu gruptaki aktivite
ağırlık aktiviteleri, 
gesine ait geniş kas 
Ağırlık aletleri ile 
Denge ve germe ak
boyunu uzatan, ek
gerginliğini azaltan
lerdir. Örneğin y
planlanmış bir pr
sizleri içermelidir.

Yüksek 
şiddette egzersizin 

kalp problemi ve kas 
yaralanmaları riskini 
artıracağını unut-

mayınız.

riskini 
nut-

Orta Şiddette Fizik-
sel Aktiviteler

(saatte yaklaşık 5 
km) 

km den az)

çalışma 

Şiddetli Fiziksel 
Aktiviteler

8 km) 

km den fazla) 

(saatte 7 km hız ile) 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel hareket-
lere fiziksel aktivite denir. Örneğin yürümek, koşmak, 
spor yapmak, dans etmek, oyun oynamak, ev işlerini 
yapmak birer fiziksel aktivitedir.

Gündelik yaşamında herkes yürümek, ayakta durmak, 
araba kullanmak, ev işleri yapmak gibi fizik aktiviteler-
de bulunur ve enerji harcar. Ancak beslenme ile alınan 
enerji gün içinde harcanandan fazlaysa bu fazla enerji 

yağa dönüştürülerek depolanır ve şişmanlık 
ortaya çıkar. Sağlıklı bir yaşam ve vücudun 

sahip olduğu imkânları geliştirmek için 
zaman zaman gündelik rutin akti-

viteler dışında planlı olarak fizik 
aktiviteler yapılır. Gündelik rutin 
fizik aktiviteler dışında zindeliği 
ve sağlığı geliştirmek için planlı 
olarak yapılan, tekrarlanan ve be-
lirli bir süre devam eden hareket-

lere egzersiz adı verilir. Egzersizde 
egzersizin süresi,  şiddeti ve tekrarı 

önemli hususlar olarak gündeme gelir.

Hareket Et, 

Egzersizde amaç, 
tükenircesine yorulmak değil 

kısa, orta ve uzun vadede daha 
sağlıklı yaşamaktır. “Ne kadar yorulur-

sam o kadar iyi.” mantığı yanlıştır. Egzersiz 
elbette yorucudur ve bu yorgunluğa katlana-
mayan kişi egzersizin faydalarından mahrum 
kalır. Haftanın en az beş günü, günde yarım 
saat orta şiddetli fiziksel egzersiz yapılma-

sı önerilmektedir. Daha uzun süreli 
egzersizler  mutlaka bir uzman 
eşliğinde veya gözetiminde 

yapılmalıdır.

sı öne
egz
eş

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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kollar, göğüs ve karın bölgesine ait geniş kas 
gruplarını çalıştıran aktivitelerdir. Ağırlık aletleri ile 
yapılan aktiviteler bu gruptandır. 

3) Denge ve germe aktiviteleri, daha az kalori yakan, 
kas boyunu uzatan, eklemlerin hareketlerini 
arttıran, kas gerginliğini azaltan ve yaralanmaları 
önleyen etkinliklerdir. Örneğin yoga bu gruptaki 
aktivitelerdendir. İyi planlanmış bir program her 
hafta bu üç tipteki egzersizleri içermelidir.

Sizin İçin Uygun Olan Seviyede Egzersiz Yapın: Orta 
şiddette egzersiz yaparken kolaylıkla konuşabilirsiniz. 
Egzersiz sırasında konuşurken zorlanıyorsanız, nefes 
nefese kalıyorsanız aktivite seviyeniz şiddetli demektir. 
Ayrıca kalp atım hızına bakarak da uygun 
seviyede egzersiz yapıp yapmadığınızı kontrol 
edebilirsiniz.
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basının boşanacağını öğrenen çocuğun 
ven duygusu sarsılmaktadır. Çocukla-

şanma kararından ne kadar etkilenecekleri, 
rına, ebeveynleriyle olan ilişkilerine, kişi-
ine, anne babanın boşanma olayını nasıl 

larına ve algıladıklarına, boşanma 
endilerinin ve çocuklarının hayatlarını 

nasıl düzenlediklerine bağlı olarak değişebilmek-
tedir. Boşanma kararını alan çiftin boşanma öncesi, 
boşanma esnası ve boşanma sonrası süreçleri önce-
den planlamaları ve sağlıklı şekilde yürütebilmeleri, 
zararı en aza indirmek açısından önemlidir.

yumlu bir anne baba ilişkisi, aile boşanmış olsun 
lmasın, bir çocuğun sağlıklı gelişimi için son derece 
nemlidir. 

Boşanma kararı çocuğa anne baba tarafından bera-
berce açıklanmalıdır. 
Ayrı yaşama veya boşanma kararında, her iki kavra-
mın da tam olarak ne anlama geldiği, çocuğa yaşına 
uygun olarak izah edilmelidir.
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek 
anlamına gelmediği özellikle vurgulanmalıdır.
Boşanma kararı karşısında çocukların duygusal 
tepkilerini boşaltmalarına izin verilmelidir.
Boşanma açıklamasından sonraki günlerde konu 
üzerinde düşünmeye başlayan çocuğun kafasında 
oluşabilecek her türlü soru, cevaplanmaya çalışıl-
malıdır. Çocuğun anne babasının neden boşandığı, 
bundan sonra ne olacağı, boşanma sonrasında nele-
rin değişeceği, boşanmalarının kimin suçu olduğu 
gibi sorularına, anne babanın mümkün olduğu 
kadar dürüst ve gerçekçi cevaplar vermesi önemlidir.
Çocuklar çoğu zaman içinde bulundukları durumu, 

aile yasam becerileri

Egzersizde 
1. Bireysel farklılıklar: Her egzersiz 

türünün herkesi aynı sonuçlara 
ulaştırmayacağı bilinmelidir.

2. Bedenin limiti: Her bedenin bir limiti 
vardır ve bu sınırlar asla aşılmamalı, 

hatta zorlanmamalıdır.
Futbol sahalarında veya vücut 

geliştirme salonlarında meydana 
gelen genç ölümlerinin arkasında 
çoğunlukla bu iki noktaya dikkat 

edilmemesi yatmaktadır.
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Bir Uzmandan Yardım Almadan 
Egzersiz Yapacaksanız…
•	 Daha önce hiç egzersiz yapmamış olanlar gün 

aşırı 10 dakika gibi sürelerle başlamalı ve bunu 
zaman içinde en az 30 dakika olacak şekilde 
arttırmalıdırlar.

•	 Egzersiz öncesinde yumuşak ve yavaş hareketlerle 
gererek kaslar ısıtılmalıdır.

•	 Ani hareketlerden ve aşırı yüklenmeden 
kaçınılmalıdır. Ani hareketler ve aşırı yüklenme 
özellikle daha önceden alışık olmayan bireylerde 
spor yaralanmalarına neden olabilir.

•	 Açık havada yapılacak sporlar için hava kirliliğinin 
yoğun olmadığı ortamlar seçilmelidir.

•	 Bilinen bir kronik hastalığı olanlar, egzersiz 
programlarına başlamadan önce kendilerini 
izlemekte olan hekime başvurmalıdırlar.

•	 Egzersizle birlikte gelen şiddetli göğüs ağrısı ve 
nefes darlığı, kalp hastalığının belirtisi olabilir. 
Böyle bir durumla karşılaşılırsa mutlaka bir hekime 
başvurulmalıdır.

Egzersizin Faydaları
•	 Hareket sisteminin güç ve koordinasyon kabiliyetini 

arttırır.

•	 Eklemlerin esneme kabiliyetini destekler.

•	 Eklem ağrılarında ciddi azalma ve hayat kalitesinde 
artma sağlar.
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apmamış olanlar gün aşırı 
10 dakika gibi sürelerle başlamalı ve bunu zaman 
içinde en az 30 dakika olacak şekilde arttırmalıdırlar.

gererek kaslar ısıtılmalıdır.
-

lıdır. Ani hareketler ve aşırı yüklenme özellikle daha 
önceden alışık olmayan bireylerde spor yaralanmala-
rına neden olabilir. 

yoğun olmadığı ortamlar seçilmelidir.
-

ramlarına başlamadan önce kendilerini izlemekte 
olan hekime başvurmalıdırlar. 

darlığı, kalp hastalığının belirtisi olabilir. Böyle bir 
durumla karşılaşılırsa mutlaka bir hekime başvurul-
malıdır.

Hareket sisteminin güç ve koordinasyon kabiliyetini 
arttırır.
Eklemlerin esneme kabiliyetini destekler.
Özellikle eklem ağrılarında ciddi azalma ve hayat 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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•	 Vücudun hem darbelere hem de hastalığa neden 
olabilecek olumsuz koşullara karşı direncini arttırır.

•	 Reflekslerin gelişmesini sağlar.

•	 Menapozun ve andropozun olumsuz etkilerini 
hafifletmeye yardımcı olur.

•	 Kan basıncını ve damar esnekliğini düzenler; damar 
esnekliğini arttırır ve kan basıncını düşürür.

•	 Özellikle düşük şiddette uzun süre yapılan 
egzersizler vücudu güzelleştirir.

•	 Vücut dokularının beslenmesini arttırır. Yorgunluğu 
azaltır.

•	 Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolünde 
yardımcı olur.

•	 Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler.

•	 Damar hastalıkları riskini azaltır.

•	 Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

•	 Solunum kapasitesinde artış sağlar.

•	 Düşünme, iletişim kurma, hafıza, yorumlama ve 
karar verme gibi entelektüel işlevler daha iyi olur. 
Bütün bu faydalar kişisel öz güven ve zekâyı da 
destekler.

•	 Erken demans (bunama) ve unutkanlık riskini 
azaltır.

•	 Var olan ancak tespit edilmemiş olan 
rahatsızlıkların ortaya çıkmasını ve böylece erken 
tedbir alınmasını  sağlar.
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Özellikle düşük şiddette uzun süre yapılan egzersiz-
ler vücudu güzelleştirir.
Vücut dokularının beslenmesini arttırır. 
Yorgunluğu azaltır.
Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolünde 
yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler.
Damar hastalıkları riskini azaltır.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Solunum kapasitesinde artış sağlar.
Düşünme, iletişim kurma, hafıza, yorumlama ve karar 
verme gibi entelektüel işlevler daha iyi olur. Bütün bu 
faydalar kişisel öz güven ve zekâyı da destekler.  
Erken demans (bunama) ve unutkanlık riskini azaltır.

E T K i N L i K L E R

Kişinin yapacağı egzersiz şiddet eşiğini aşmamalıdır. Bu da MKAH (maksimum 
kalp atım hızı) göz önünde bulundurularak uzman tarafından belirlenir. Kendi 
kalp atım hızınız hakkında yaklaşık bir fikir edinmek için aşağıdaki işlemi yapa-
bilirsiniz.

220
–  Yaşınız

MKAH

Bulduğunuz 
sonuç kalbinizin bir 

dakikada ulaşabileceği 
azami atım sayısını yak-

laşık olarak göster-
mektedir. 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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apmamış olanlar gün aşırı 
10 dakika gibi sürelerle başlamalı ve bunu zaman 
içinde en az 30 dakika olacak şekilde arttırmalıdırlar.

gererek kaslar ısıtılmalıdır.
-

lıdır. Ani hareketler ve aşırı yüklenme özellikle daha 
önceden alışık olmayan bireylerde spor yaralanmala-
rına neden olabilir. 

yoğun olmadığı ortamlar seçilmelidir.
-

ramlarına başlamadan önce kendilerini izlemekte 
olan hekime başvurmalıdırlar. 

darlığı, kalp hastalığının belirtisi olabilir. Böyle bir 
durumla karşılaşılırsa mutlaka bir hekime başvurul-
malıdır.

Hareket sisteminin güç ve koordinasyon kabiliyetini 
arttırır.
Eklemlerin esneme kabiliyetini destekler.
Özellikle eklem ağrılarında ciddi azalma ve hayat 
kalitesinde artma sağlar.
Vücudun hem darbelere hem de hastalığa neden 
olabilecek olumsuz koşullara karşı direncini arttırır.
Reflekslerin gelişmesini sağlar.
Menapozun olumsuz etkilerini hafifletmede yardım-
cı olur.
Libidoyu (cinsel isteği) arttırır.
Kan basıncını ve damar esnekliğini düzenler; damar 
esnekliğini arttırır ve kan basıncını düşürür.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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•	 Olumlu düşünme ve stresle başa çıkabilme 
yeteneğini geliştirir.

Sigara ve Alkolden Uzak Dur!
Sigara ve alkol kullanmanın, hatta sigara ve 
alkol kullanılan mekânlarda bulunmanın birçok 
zararı olduğu bilinmektedir. Sigara bilinen bütün 
kanser türlerinde etkilidir. Birçok solunum yolu 
rahatsızlıklarının da en temel önlenebilir nedenidir. 
Alkolse merkezî sinir sisteminden başlayarak 
başta karaciğer olmak üzere tüm vücudu etkiler. 
İnsanı utanabileceği durumlara düşürmesi bir yana 
trafik ve iş kazaları gibi facialara da neden olabilir. 
Gebelik döneminde alınan sigara ve alkol ise erken 
doğum, düşük ağırlıklı bebek ve bir takım sistemsel 
rahatsızlıklara sebep olur.

Yeterli ve Düzenli Beslen!
Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir tarza oturtulması 
mümkündür. Sağlıklı beslenmenin en temel prensibi 
sürdürülebilirlik ve istikrardır. Öğünlerin miktarlarının 
azaltılarak içeriklerinin düzenlenmesi ve bu düzenin 
sürdürülmesi pek çok açıdan faydalıdır. Enerji verici, 
yapıcı, onarıcı ve düzenleyici besin gruplarının uygun 
oranda tüketilmesi sağlıklı bir hayat tarzı için önemli 
bir adım ve temel bir prensiptir.
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Kaliteli Yaşam 
Kaliteli bir yaşam için fiziksel sağlık ve yeterlilik, 
zihinsel sükûnet ve duruluk ile yaşanan anın farkında 
olabilmek gerekir. Zira kaliteli bir yaşamın ve hatta 
kaliteli bir ölümün tek bileşeni tıbbi hadiseler değildir.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece 
hastalık ve sakatlık olmaması değil, aynı zamanda 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hâlidir. 

Yüksek yaşam kalitesinin ilk adımları sağlığı 
korumaktan, koruyucu sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaktan geçer. Örneğin dünyada ve ülkemizde 
yaşam kalitesinin düşmesine ve ölüme sebep olan 
hastalıkların arasında kanserler ve kalp damar 
hastalıkları ilk iki sırada yer almaktadır. Bunların 
yanında mikrobik hastalıklar da bölgesel olarak ölüm 
veya sakatlık sebebi olabilir. Sayılan bu örnekler gerekli 
koruma önlemleri alınarak ortaya çıkmadan önce 
engellenebilir.

Sağlıklı Yaşam Biçimi İçin…
Zor da olsa kararlılıkla korun! Kanser dâhil bütün 
hastalıklardan korunmak basit ancak sıkıcıdır. İnsan 
genellikle aceleci davranır ve somut sonuçlar görmek 
ister. Bu sebeple de korunmaya gereken özeni göstermez. 

Güç gelse de gerekli kararları al ve uygula! Yaşam 
biçimi değişikliği çoğu zaman alışkanlıklarla oluşmuş 
engeller sebebiyle sekteye uğrar.. Bu gerçeklik ışığında 
yapılacak en isabetli şey çocukluktan itibaren, henüz 
alışkanlıkların esiri olmadan tutum ve davranışların 
sonuçları üzerinde farkındalık kazanmak, irade sahibi 
olmaya çalışmak ve sağlıklı alışkanlıklar edinmektir. 
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Yüksek yaşam kalitesinin ilk adımları sağlığı korumak-
tan, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan 
geçer. Örneğin dünyada ve ülkemizde yaşam kalitesinin 
düşmesine ve ölüme sebep olan hastalıkların arasında 
kanserler ve kalp damar hastalıkları (kardiyovasküler 
hastalıklar) ilk iki sırada yer almaktadır. Bunların ya-
nında mikrobik hastalıklar da bölgesel olarak ölüm veya 
sakatlık sebebi olabilir. Ülkemizde trafik kazaları bir 
diğer önemli ölüm sebebidir. Sayılan bu örneklerin her 
birinde kişinin karşı karşıya kalacağı sorunlar sağlıklı 
bir yaşam tarzı oluşturularak ve gerekli koruma önlem-
leri alınarak ortaya çıkmadan önce engellenebilir.

Hayat anne karnında başladığına göre sağlık da orada 
başlar. Bebeklerin sağlığı anne ve babaların tutumla-
rından etkilenir. Gebelikte, uzman gözetiminde takip 
ve tıbbi tavsiyelerin uygulanması çok önemlidir. El-
bette her şey usulüne uygun yapılsa dahi genetik bazı 
hastalıklardan korunmak mümkün değildir. Ancak 
bebeğin beslenmesi ve yeterli oksijen alması gebelik 
sürecinde annenin sağlığıyla yakından ilişkilidir. Anne 
adayı sağlığına itina göstermezse normal ve sağlıklı 
doğması beklenen bebeğin dahi sağlığını bozabilir. 

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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Sigara içmenin bireye ve çevresine zararı sigara içen 
bir anne adayı üzerinden örneklenirse sorunun boyutu 
daha net görülebilir:
Sigaradan bir nefes çekildiğinde o nefeste normalde 
olması gereken %21’lik oksijen oranı neredeyse sıfıra 
iner. Dakikada ortalama 12 nefes alındığı düşünülürse 4 
nefeste bir sigara çekilmesi oksijen tüketiminin dakika-
da yaklaşık %15’e inmesi anlamına gelir. Böylece anne 
adayı bebeğini sigara içtiği dakikalar boyunca âdeta 
yangın dumanına maruz bırakır. Tüm bu hesapların 
sigaranın temiz ve açık havada, yani ideal oksijene sahip 
bir ortamda içildiği varsayılarak yapıldığı da unutulma-
malıdır. Zira kapalı ve sigara içilen veya hava kirliliğinin 
olduğu mekânlarda oksijen oranı hayli düşmektedir.

Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir tarza oturtulma-
sı mümkündür. Sağlıklı beslenmenin en temel prensibi 
sürdürülebilirlik ve istikrardır. Öğünlerin miktarlarının 
azaltılarak içeriklerinin düzenlenmesi ve bu düzenin 
sürdürülmesi pek çok açıdan faydalıdır. Enerji verici, 
yapıcı, onarıcı ve düzenleyici besin gruplarının uygun 
oranda tüketilmesi sağlıklı bir hayat tarzı için önemli 
bir adım ve temel bir prensiptir.

Kaliteli bir yaşam için fiziksel sağlık ve yeterlilik, 
zihinsel sükûnet ve duruluk ile yaşanan anın farkında 
olabilmek gerekir. Zira kaliteli bir yaşamın ve hatta 
kaliteli bir ölümün tek bileşeni tıbbi hadiseler değildir.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sade-
ce hastalık ve sakatlık olmaması değil, aynı zamanda 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hâlidir. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tanım 
üzerinden yürüyen sağlık politikalarında bütüncül bir 
yaklaşımla biyopsikososyal model (biyolojik, psikolojik, 
sosyal) esas alınmaktadır.

Her türlü 
bağımlılık kötüdür. 

Ancak en kötüsü alkol 
ve sigara bağımlılı-

ğıdır. 
ve sigar

Daha fazla bilgi için 
bk. Ye, İç, Sağlık 
Bul! bölümü.
b
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Sıkıntı verse de kendine göz ol! Genel olarak her yaştan 
insan çevresinden etkilenir. Birtakım alışkanlıklar bu 
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emniyetli ve daha sürdürülebilirdir.
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Özellikle düşük şiddette uzun süre yapılan egzersiz-
ler vücudu güzelleştirir.
Vücut dokularının beslenmesini arttırır. 
Yorgunluğu azaltır.
Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolünde 
yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler.
Damar hastalıkları riskini azaltır.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Solunum kapasitesinde artış sağlar.
Düşünme, iletişim kurma, hafıza, yorumlama ve karar 
verme gibi entelektüel işlevler daha iyi olur. Bütün bu 
faydalar kişisel öz güven ve zekâyı da destekler.  
Erken demans (bunama) ve unutkanlık riskini azaltır.

E T K i N L i K L E R

Kişinin yapacağı egzersiz şiddet eşiğini aşmamalıdır. Bu da MKAH (maksimum 
kalp atım hızı) göz önünde bulundurularak uzman tarafından belirlenir. Kendi 
kalp atım hızınız hakkında yaklaşık bir fikir edinmek için aşağıdaki işlemi yapa-
bilirsiniz.

220
–  Yaşınız

MKAH

Bulduğunuz 
sonuç kalbinizin bir 

dakikada ulaşabileceği 
azami atım sayısını yak-

laşık olarak göster-
mektedir. 
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apmamış olanlar gün aşırı 
10 dakika gibi sürelerle başlamalı ve bunu zaman 
içinde en az 30 dakika olacak şekilde arttırmalıdırlar.

gererek kaslar ısıtılmalıdır.
-

lıdır. Ani hareketler ve aşırı yüklenme özellikle daha 
önceden alışık olmayan bireylerde spor yaralanmala-
rına neden olabilir. 

yoğun olmadığı ortamlar seçilmelidir.
-

ramlarına başlamadan önce kendilerini izlemekte 
olan hekime başvurmalıdırlar. 

darlığı, kalp hastalığının belirtisi olabilir. Böyle bir 
durumla karşılaşılırsa mutlaka bir hekime başvurul-
malıdır.

Hareket sisteminin güç ve koordinasyon kabiliyetini 
arttırır.
Eklemlerin esneme kabiliyetini destekler.
Özellikle eklem ağrılarında ciddi azalma ve hayat 
kalitesinde artma sağlar.
Vücudun hem darbelere hem de hastalığa neden 
olabilecek olumsuz koşullara karşı direncini arttırır.
Reflekslerin gelişmesini sağlar.
Menapozun olumsuz etkilerini hafifletmede yardım-
cı olur.
Libidoyu (cinsel isteği) arttırır.
Kan basıncını ve damar esnekliğini düzenler; damar 
esnekliğini arttırır ve kan basıncını düşürür.

saglikli yasama ve hastaliklardan korunma
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7

Ev Kazaları
İnsanların başına gelen kazaların içinde ev kazaları 
önemli bir yoğunluğa sahiptir. Ev kazalarında en 
riskli gruplar çocuklar ve yaşlılardır. 

Bu bölümde; 

•	 belli başlı ev kazalarının neler olduğu,
•	 ev kazalarına karşı alınacak önlemler,
•	 kaza zamanlarına yönelik alınacak önlemler,
•	 evde kaza oluşumuna sebep olacak faktörler ve 
•	 ev kazası sonrasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar

hakkında bilgi verilmektedir.

G E N Ç L E R  İ Ç İ N  Y A Ş A M  B E C E R İ L E R İ - I  .......................................................................................ünite
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Kazalar insan iradesi dışında, ne zaman, nerede, nasıl 
olacağı bilinmeden meydana gelir ve yaralanma, 
can kaybı, mal kaybı gibi istenmeyen sonuçlara yol 
açar. Kazaların büyük çoğunluğu, evlerde ve evlerin 
yakınlarında meydana gelmekte, bu tür kazalardan en 
çok çocuklar ve yaşlılar zarar görmektedir. Ev kazaları 
içinde en büyük oranı şunlar tutmaktadır: Solunum 
yollarına yabancı cisim kaçması, boğulma, düşme, 
çarpma, suyla haşlanma, ateşle yanma, başta temizlik 
maddeleri ve ortada bırakılan ilaçlar nedeniyle olmak 
üzere zehirlenmeler.

Ev KazalarıEv Kazaları
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Kazanın “Geliyorum” Dediği 
Zamanlar
Ev kazaları yorgunluk, huzursuzluk, stres vb. 
nedenlerle oluşan dikkatsizlikler sonucunda meydana 
gelmektedir. Ayrıca açlık, uykusuzluk gibi sebeplerle 
dikkatin dağılması da kazaların sebeplerindendir. 
Dikkatsizlik veya dikkatin dağılması, çoğunlukla tepki 
yavaşlaması sonucunu doğurduğu için kazalara sebep 
olmaktadır. Kazaların yoğunlaştığı “o an”lar arasında 
şunlar da önemli bir yer tutmaktadır:

•	 Kadınların hamilelik veya âdet dönemlerinin 
başlangıç günleri

•	 Çocukların yalnız başına kaldıkları zamanlar

•	 Ev halkı, iş veya okul için hazırlanırken hızlı hareket 
ettikleri için sabahları

•	 Günün yorgunluğu sebebiyle akşam saatleri

Kaza Zamanlarına Yönelik Alınabilecek 
Tedbirler
•	 Kahvaltı, giyinip hazırlanma gibi insanı telaşa boğan 

işleri planlayın ve gerekli hazırlıkları önceden yapın.

•	 Giysilerinizi, okul ya da iş hazırlıklarınızı akşamdan 
yapın.

•	 Sabah kahvaltıdan önce giyinmenizi, kişisel 
temizliğinizi vb. yaparken acele etmenize gerek 
kalmayacak kadar erken uyanın.

•	 Giyinmek, dişleri fırçalamak, diğer kişisel temizliği 
yapmak, yemek yemek, çalışmak, uyumak gibi 
günlük işleri kendiniz ve çocuğunuz için bir 
programa oturtun ve bunu titizlikle uygulayın.

•	 İnsan günün sonunda yorgun olur. Zamanında yatıp 
yeterince dinlenin.
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Acil merkezlerle 
ilgili telefon numara-

larını telefonun yanında 
görünebilir bir yerde bulun-

durun!
155 Polis İmdat

110 İtfaiye

Unutmayın! 
Bir anlık dalgınlık 
tehlikeli sonuçlar 

doğurur.rur.

ilk yardim

112 Acill

E v  K a z a l a r ı 37

Ev kazaları yorgunluk, huzursuzluk, stres vb. ne-
denlerle oluşan dikkatsizlikler sonucunda meydana 
gelmektedir. Ayrıca açlık, uykusuzluk gibi sebeplerle 
dikkatin dağılması da kazaların sebeplerindendir. 
Dikkatsizlik veya dikkatin dağılması, çoğunlukla tepki 
yavaşlaması sonucunu doğurduğu için kazalara sebep 
olmaktadır. Kazaların yoğunlaştığı “o an”lar arasında 
şunlar da önemli bir y

Kadınların ha
langıç günleri
Çocuklar
Ev halkı, iş veya ok
ettikleri için sabahla
Günün yorgunluğu s

Kahvaltı, giyini
boğan işleri planla
den yapın.
Giysilerinizi, ok
yapın.
Sabah kahvaltıdan ö
ğinizi vb. yapark
kadar erken uyanın.
Giyinmek, dişleri fırçalamak, diğ
yapmak, yemek yemek, çalışmak, u
lük işleri kendiniz ve çocuğun
oturtun ve bunu titizlikle uygulayın.
İnsan günün sonunda yorgun olur
yeterince dinlenin.

Acil merkezlerle 
ilgili telefon numara-

larını telefonun yanında 
görünebilir bir yerde bulun-

durun!
155 Polis İmdat

110 İtfaiye

Unutmayın! 
Bir anlık dalgınlık 
tehlikeli sonuçlar 

doğurur.rur.

ilk yardim

112 Acill



aile yasam becerileri

G e n ç l e r  İ ç i n  Y a ş a m  B e c e r i l e r i  I122 İ l k  Y a r d ı m38

Yatak odasında…

Aydınlatma araçları (abajur, avize, 
lamba vb.), ayna, biçki dikiş malze-
meleri (iğne, firkete, makas vb.), cam 
eşyalar, elektrik anahtarları, elektrikli 
ev aletleri (saç kurutucusu, epilasyon 
cihazı vb.), ev bitkileri, ısınma araçları 
ve ekleri (kalorifer tesisatı ve radya-
tör, soba, soba borusu, ısıtıcı vb.), 
kablo, kozmetik malzemeleri, perde 
ipleri, prizler, sabun, şifonyer, üst üste 
dizilmiş ağır nesneler (yüklük, yedek 
halı, sandık vb.), yatak ve ekleri (yastık, 
yorgan, elektrikli battaniye vb.).

Çocuk odasında…

Aydınlatma araçları (abajur, avize, lamba, masa lambası 
vb.), elektrik anahtarları, elektrikli ev aletleri (televizyon, 
bilgisayar, printer, müzik seti vb.), eşyalar (ayna, ranza, 
masa, gardrop vb.), ev bitkileri, fişek, ısınma araçları 
(kalorifer petek ve boruları, soba ve boruları, ısıtıcı, su 
torbası vb.), kablo, kozmetik malzemeleri, küçük parçalı 
oyuncaklar, makas, paten, patlayıcı oyuncaklar (may-
tap, çatapat vb.), perde ipleri, plastik torba, prizler, saç 
kurutucusu, top, tüm elektrikli ev aletleri, tüm elektrikli 
hobi aletleri, üst üste dizilmiş ağır nesneler (kütüphane, 
sandık, yüklük vb.), vurucu oyuncaklar (ucu sivri oklar, 
dart vb.), yatak ve ekleri (yastık, yorgan, elektrikli batta-
niye vb.), yayla kurulan oyuncaklar vb.

Depo, garaj ve iş odasın-
da…

Atıl eşyalar (dolap, vitrin 
vb.), av malzemeleri (fişek, 
tüfek, ağ, barut vb.), ay-
dınlatma araçları (abajur, 
avize, lamba vb.), bahçe 
ve tarım araçları (orak, bel, 
tırpan, tırmık, kürek vb.), 
bahçe ve tarım ilaçları, bal-
ta, bıçak, boya, elektrikli 
el aletleri (matkap, hızar, 
spiral vb.), solvent (tiner, 
gazyağı vb.), tamir bakım 
malzemeleri (burgu, çekiç, 
çivi, keser, rende vb.), tüm 
elektrikli hobi aletleri, üst 
üste dengesiz dizilmiş ağır 
nesneler (odun, paletler 
vb.).

Evdeki 
Kaza 
Nedenleri

ilk yardim
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Oturma odasında…

Ampul, avize, ayna, bazı 
zehirli ev bitkileri, cam 
eşyalar, elektrik anahtar-
ları, elektrikli ev aletleri 
(televizyon, bilgisayar, 
müzik seti, klima vb.), 
eşyalar (kanepe, koltuk, 
dolap, vitrin vb.), ısınma 
araçları (kalorifer petek ve 
boruları, soba, şömine vb.), 
kablo, perde ipleri, prizler, 
seramik eşya vb.

Mutfakta…

Aydınlatma araçları, bıçak, 
çatal, çöplük, deterjan, elekt-
rik anahtarları, elektrikli ev 
aletleri (tost makinesi, bulaşık 
makinesi, buzdolabı, blender 
vb.), eşyalar (masa, sandalye, 
tezgâh, vitrin vb.), fayans, 
gazlı ev aletleri (kombi, fırın, 
ocak vb.), ısınma, ısıtma ve 
havalandırma araçları (şofben, 
kalorifer petek ve boruları, 
soba ve borusu, davlumbaz, 
aspiratör vb.), ıslak bez, kablo, 
perde ipleri, plastik torba, 
prizler, rende, sabun, sıcak su, 
tabak çanak, tencere, tirbü-
şon, tüp gaz, yakma araçları 
(kibrit, çakmak vb.), zücaciye 
eşyaları vb.

Banyo ve tuvalette…

Aydınlatma araçları (abajur, avize, lamba vb.), cam eşyalar (duşa kabin, ayna, kavanoz vb.), elekt-
rikli ev makineleri (çamaşır makinesi, kurutma makinesi, saç kurutma makinesi vb.), deterjan, 
elektrik anahtarları, elektrikli tıraş makinesi, eşyalar (dolap, vitrin vb.), fayans ve seramik eşyalar, 
ıslak bez, jilet, kablo, kozmetik malzemeleri, makas, perde ipleri, plastik torba, prizler, sabun, sıcak 
su, solvent (tiner, gazyağı vb.), şampuan, tıraş bıçağı vb.

ilk yardim
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Yatak odasında…

Aydınlatma araçları (abajur, avize, 
lamba vb.), ayna, biçki dikiş malze-
meleri (iğne, firkete, makas vb.), cam 
eşyalar, elektrik anahtarları, elektrikli 
ev aletleri (saç kurutucusu, epilasyon 
cihazı vb.), ev bitkileri, ısınma araçları 
ve ekleri (kalorifer tesisatı ve radya-
tör, soba, soba borusu, ısıtıcı vb.), 
kablo, kozmetik malzemeleri, perde 
ipleri, prizler, sabun, şifonyer, üst üste 
dizilmiş ağır nesneler (yüklük, yedek 
halı, sandık vb.), yatak ve ekleri (yastık, 
yorgan, elektrikli battaniye vb.).

Çocuk odasında…

Aydınlatma araçları (abajur, avize, lamba, masa lambası 
vb.), elektrik anahtarları, elektrikli ev aletleri (televizyon, 
bilgisayar, printer, müzik seti vb.), eşyalar (ayna, ranza, 
masa, gardrop vb.), ev bitkileri, fişek, ısınma araçları 
(kalorifer petek ve boruları, soba ve boruları, ısıtıcı, su 
torbası vb.), kablo, kozmetik malzemeleri, küçük parçalı 
oyuncaklar, makas, paten, patlayıcı oyuncaklar (may-
tap, çatapat vb.), perde ipleri, plastik torba, prizler, saç 
kurutucusu, top, tüm elektrikli ev aletleri, tüm elektrikli 
hobi aletleri, üst üste dizilmiş ağır nesneler (kütüphane, 
sandık, yüklük vb.), vurucu oyuncaklar (ucu sivri oklar, 
dart vb.), yatak ve ekleri (yastık, yorgan, elektrikli batta-
niye vb.), yayla kurulan oyuncaklar vb.

Depo, garaj ve iş odasın-
da…

Atıl eşyalar (dolap, vitrin 
vb.), av malzemeleri (fişek, 
tüfek, ağ, barut vb.), ay-
dınlatma araçları (abajur, 
avize, lamba vb.), bahçe 
ve tarım araçları (orak, bel, 
tırpan, tırmık, kürek vb.), 
bahçe ve tarım ilaçları, bal-
ta, bıçak, boya, elektrikli 
el aletleri (matkap, hızar, 
spiral vb.), solvent (tiner, 
gazyağı vb.), tamir bakım 
malzemeleri (burgu, çekiç, 
çivi, keser, rende vb.), tüm 
elektrikli hobi aletleri, üst 
üste dengesiz dizilmiş ağır 
nesneler (odun, paletler 
vb.).
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Evimizdeki Ajanlar
Evlerde bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlar 
birtakım hastalıklara ve kazalara neden olabilmektedir. 
Zararlarından korunmak için bu ürünler öncelikle etiket 
bilgilerine dikkat edilerek kullanılmalı, çocukların ve ev 
hayvanlarının ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.

Deterjan: Yutulmasından, ciltle ya da gözle doğrudan 
temasından kaçınılmalıdır. Tahriş edici etkiye sahiptir.

Dezenfektan: Tahriş edici, yanıcı ve koroziftir. Fazla 
tüketilmemelidir, mutlaka kullanılması gerekiyorsa 
dikkatle kullanılmalıdır. Göz ve ciltle temasından 
kaçınılmalıdır. Buharı solunmamalıdır.

Fırın Temizleyicisi: Cilt, göz ve iç organlar için oldukça 
koroziftir. Sprey tüpü şeklindeki temizleyicilerin 
kullanımından kaçınılmalıdır. Eldivenle kullanılmalıdır. 
Kullandıktan sonra ortamın iyice havalanması 
sağlanmalıdır. Fırının henüz yeni kirlenmişken 
temizlenmesi, daha az miktarda temizlik maddesi 

kullanılmasını sağlar. Ayrıca temizlik için karbonat, 
çelik bulaşık teli veya tuz tercih edilebilir. Fırındaki 

kir kurumuşsa suyla biraz nemlendirildikten 
sonra tuzla temizlenebilir. Fırın temizlenmeden 

önce temizleme bezi, yağların daha kolay temizlenmesi 
için sirkeli su içinde bekletilebilir.

Güve Yok Edici: Güveleri yok etmek amacıyla kullanılan 
uçucu katılardır. Farklı bir kokusu vardır. Şeker gibi 
görünür, yenilmesi hâlinde zehirlenmelere neden olur. 
Alerji problemi olan kişilere zarar verebilir. Uzun süre 
buharının solunması hâlinde karaciğeri, burnu, solunum 
yollarını ve boğazı tahriş eder.

Oda Spreyleri / Hava Temizleyicileri: Uzun süre 
solunması hâlinde akciğerlere zarar verir. Katı hâldeki 
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hava temizleyicileri çocuklar ya da evcil hayvanların 
yeme ihtimalleri nedeniyle tehlikelidir. Oda spreyleri 
kullanmak yerine kapı ve pencereleri açarak ortamı 
havalandırmak tercih edilmelidir.

Ojeler/Oje Çıkarıcılar: Yanıcı maddelerdir. Buharı 
kolayca solunur. Cildi tahriş eder. Özellikle hamileler 
bu ürünleri kullanmamalıdır. Tolüen içermeyen ojeler 
daha az tehlikelidir.

Piller: Yüksek ısıya maruz kaldığında ya da 
yakıldığında patlayabilir. Civa gibi toksik ağır 
metaller içermesi nedeniyle yakılması ya da depolama 
alanlarında diğer atıklarla birlikte depolanması 
hâlinde su ve hava kirliliğine neden olur. Isıdan uzak 
ortamlarda saklanmalıdır. Atık piller çöpe atılmamalı, 
atık pil toplama noktalarına ulaştırılmalıdır. Şarj 
edilebilir piller tercih edilmelidir.

Saç Boyaları: Gazı gözlerde ve akciğerde iritasyona 
neden olur. Yutulması hâlinde çok tehlikelidir.

Saç Jölesi: Ciltte döküntüye, cilt altında ise kılcal damar 
kanamalarına neden olabilir.

Saç Spreyi: Yoğun kullanıldığında akciğer ve böbrek 
rahatsızlıklarına neden olabilir.

Yapıştırıcılar ve Tutkallar: Solvent bazlı yapıştırıcılar 
en tehlikeli tip olup etiketlerinde “yanıcı”, “kolaylıkla 
tutuşabilir” ya da “petrol distileleri içerir” bilgileri 
bulunur. Yanıcı, patlayıcı, cildi tahriş edici, ciğerlere 
zarar verici, korozif, cilt ve gözleri yakıcı etkileri 
vardır. Beyaz yapıştırıcı, stik yapıştırıcılar ya da 
mümkünse sarı yapıştırıcılar kullanılabilir. Solvent 
bazlı yapıştırıcıların kullanımı esnasında lens 
kullanılmamalıdır. Yapıştırıcı tamamen tüketilmelidir. 
Kapağı sıkıca kapatılarak ateşten uzak, çocukların 
ulaşamayacakları kapalı bir ortamda saklanmalıdır.
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Bu kitaptan faydalandıysanız ve bu konuda daha fazla bilgiye 
ulaşmak istiyorsanız  bölümündeki eserleri de inceleye-
bilirsiniz.  Ayrıca AEP (Aile Eğitim Programı)’in diğer kitaplarını 
da okuyabilirsiniz ve bu kitapların içeriklerinin daha kapsamlı 
bir şekilde ele alındığı AEP eğitimlerine katılabilirsiniz.

Hayatın İlk Çeyreği (0–18 Yaş Gelişimi)
Evlilik ve Aile Hayatı
Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma
Aile Hukuku
Kişi Hakları
Yaşlı Sağlığı

-

Aşağıda isimleri listelenen kurumlar bu kitabın konusuyla ilgili 
alanlarda faaliyet göstermektedir. Yardım almak istediğinizde 
bu kurumlarla bağlantıya geçip yetkililere danışabilirsiniz:

Evlilik ve aile odaklı çalışan terapi ve danışmanlık 
kurumları
Evlilik ve aile odaklı çalışan sivil toplum kuruluşları
Yerel yönetimlere bağlı aile danışma merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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1. Aile Yaşam Becerileri

2. Aile Hukuku

3. Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma

4. İlkyardım 

5.Enerji Tasarrufu

1- Evlilik ve aile odaklı çalışan danışmanlık kurumları
2- Evlilik ve aile odaklı çalışan sivil toplum kuruluşları
3- Gençlik ve Spor Bakanlığı
4- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü
5-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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Bu kitaptan faydalandıysanız ve bu konuda daha fazla bilgiye 
ulaşmak istiyorsanız  bölümündeki eserleri de inceleye-
bilirsiniz.  Ayrıca AEP (Aile Eğitim Programı)’in diğer kitaplarını 
da okuyabilirsiniz ve bu kitapların içeriklerinin daha kapsamlı 
bir şekilde ele alındığı AEP eğitimlerine katılabilirsiniz.
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Teşekkür ve İzinler
Bu ders kitabı ile içeriğindeki bilgiler, Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü  tarafından, titiz ve büyük bir çaba gösterilerek 
hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı 
bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını 
taşımaktadır. Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, 
profesyonel ve akademik bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. 
Materyallerin ve içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda ortaya 
çıkabilecek her türlü risk okuyana ve kullanana aittir. Bu kullanımdan 
kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen okuyan 
ve yararlanan tarafından üstlenilmektedir. Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkârlık kaynaklı 
olanlar da dâhil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya 
haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 
tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.


	Yaşam becerileri 1 Kitabı Kapak
	Yaşam Becerileri 1

