Goal@home
Goal kızları için
bir aktivite kitabı

Yeni neslin öğrenmesi, kazanması ve gelişmesi için
güçlendirici aktiviteler
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Her zaman sahaya veya sokağa çıkıp
arkadaşlarımızla spor yapamayabiliriz.
Bir araya gelemediğimiz bu günlerde bu
aktivite kitabı spor yoluyla kız çocuklarının
becerilerini geliştirmeye yarayan Goal
programının Goal konularını öğrenmenin
ve aktif kalmaya devam etmenin
muhteşem bir yolu. Goal@Home Oyun
Kitabı’nda evde kendi başına, bir grup
arkadaşınla ya da aile üyelerinle birlikte
yapabileceğin eğlenceli birçok egzersiz var.
Onların da öğrenebilmesi için aktiviteleri
çevrendekilerle paylaşabilirsin. Goal
programı, Women Win Derneği tarafından
geliştirilmiş, bu kitabın Türkçe’ye çevirisi
BoMoVu derneği tarafından üstlenilmiştir.
Goal@Home Oyun Kitabı üç bölümden
oluşuyor:

CESUR OL
Bu bölümde boyama, hikaye anlatımı, çizim,
labirentler ve eğlenceli testlerle Goal konuları
hakkında bilgi edinmene yardımcı olacak
çeşitli aktiviteler var.
AKTİF OL
Bu bölüm eğlenceli yoga duruşlarını, kaslarını
esnetmenin yeni yollarını ve evindeki farklı eşyaları
kullanarak vücudunu nasıl güçlendireceğini göstererek
evde nasıl aktif kalabileceğini anlatıyor. Bu bölüm
ayrıca kendini gergin veya yorgun hissettiğinde
meditasyon egzersizleri ve sakinleştirici nefes alma
teknikleri sayesinde dikkatini toplamana ve zihnen
sakin kalmana da yardımcı olacak.  
YARATICI OL
Bu bölümde, Goal’ün uygulandığı tüm ülkelerden ünlü
kadın sporcularla tanışacaksın. Sporcular hakkında
bir şeyler okuyacak ve ardından, onları spor yaparken
gösteren bir resmi boyayacaksın. Bu bölümün en
güzel yanı ise buradaki sayfaları kesip ileride ilham
almak için saklayabilecek olman!

1NCİ AKTİVİTE

Ninemle dedemi her gün ziyaret ederim

Şunun arkadaşıyım

Şunun kızıyım

Annemle veya
babamla yaşıyorum

Şunun kız kardeşiyim
bilgisayar becerilerim var

Kendimizi çoğu zaman ırkımız,
milliyetimiz, dinimiz, etnik kökenimiz,
dilimiz, cinsiyetimiz, neler yapmaktan

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Boya malzemeleri/tükenmez kalem/kurşun kalem

alanlarımız gibi farklı birçok niteliğe,
özelliğe ve düşünceye başvurarak
tanımlarız. Sadece tek bir özelliğe
değil, aynı anda birçok özelliğe sahibiz
ve her birimizi eşsiz ve önemli kılan da
işte bu.
Kimliklerimizin kimi yönleri yaşamımız
boyunca tutarlılık gösterir; diğer yönleri
ise bizler beceriler kazandıkça ve
yaşamda farklı rollere sahip oldukça
değişir.
Kimliklerimizin kimi yönleri, nerede

Ben

iyi bir öğrenciyim

hoşlandığımız, yaptığımız spor, en
sevdiğimiz yemek ve diğer kişisel ilgi

Aralık ayında doğdum

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Gözlerini kapat ve seni sen yapan her şeyi
düşünmek için birkaç dakika ayır! Bu şeyler
memleketin, varsa inançların, ailenin ve senin bir
parçası olduğunuz kültürel gelenekler, yapmaktan
hoşlandığın sporlar olabilir.
2. Bu şeyler hakkında düşündükten sonra bir kimlik
haritası oluştur. Bu, hayatında seni sen yaptığını
düşündüğün tüm şeylerle ilgili bir çizim demek.
Bu kimlik şeması nasıl istiyorsan öyle görünebilir
ama istersen, aşağıda senin için oluşturduğumuz
şablonu da kullanabilirsin.

Müziği severim
kadınım
Utangacım
Ortaokul
öğrencisiyim  

futbol oynuyorum

Bir kentte
yaşıyorum

yarı zamanlı bir işte
çalışıyorum

Kim olduğunun veya kimliğinin
bir parçası olduğunu düşünüyorsan
şu kategorileri kullanabilirsin:
• Yer: Şu an yaşadığın yer, doğduğun yer

İFADE ET– NE DÜŞÜNÜYORSUN?

BAĞLAN

olursak olalım, kim olduğumuz

• Yaş/kuşak

açısından merkezi öneme sahiptir;

• Kişisel ilgi alanların: Yaptığın sporlar, sevdiğin
yiyecekler, sevdiğin müzik

Gözlerini kapatıp derin bir nefes al, nefesini 5 saniye tut ve ardından derin
bir nefes ver. Sonra, bu aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki soruları bu
Oyun Kitabının sonundaki Düşünce Defteri sayfalarında cevapla.

Kimlik haritanı bir
arkadaşınla veya
evdekilerden biriyle
paylaş. Yazdıklarının
onları şaşırtıp
şaşırtmayacağını gör.
Seni nasıl gördüklerine
dayalı olarak, eklemek
istedikleri bir şey olup
olmadığını sor.

diğer yönleri ise o kadar önemli
olmayabilir veya duruma göre değişir.

• Cinsiyet
• İlişkiler: Kız kardeş, anne, hala, kuzen, arkadaş
• Okul seviyesi, notlar ve/veya kazanılan ödüller
• Fiziksel görünüm: Boyun, saç veya göz rengin
• Kişilik: Utangaç, dışa dönük, eğlenceli, ciddi
• Dini veya manevi inançlar
• Siyasi veya felsefi fikirlerin

Ana Mesaj: Sadece tek bir özelliğe değil, aynı anda birçok
özelliğe sahibiz ve her birimizi eşsiz ve önemli kılan da işte bu.  
1. Kimliğimin, benim için önemli olduğunu düşündüğüm yanları neler?
2. Diğer insanlar beni nasıl tanımlıyor? Beni nasıl etiketliyorlar? Bu, benim kendimi
görme şeklimle aynı mı yoksa farklı mı?
3. Kimliklerimiz değişebilir mi? Büyüdükçe kendimi görme şeklim değişti mi?

KİMLİK HARİTAM

2NCİ AKTİVİTE

5 yıl içinde neye benzeyeceğini ve ne
yapıyor olacağını hiç düşünüyor musun?
Ya 10 yıl içinde? Yaşamımızda hedeflere

İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?

sahip olmak heyecan verici ve önemlidir.

Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesini 5
saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra, bu
aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki soruları
bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce Defteri
sayfalarında cevapla.

Hedefler, başarmak istediğimiz şeylere
odaklanmamıza yardımcı olur ve atmamız
gereken doğru adımları ve yapmamız
gereken doğru şeyleri belirlememize
rehberlik eder.
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER

Boya/tükenmez kalem/kurşun kalem
HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Hiç hayal panosu yaptın mı? Hayal panosu kendini
3 yıl, 5 yıl veya hatta 10 yıl içinde nasıl gördüğünü
çizerek ve yazarak anlatmanın yaratıcı bir yoludur.
2. Biraz zaman ayırıp kendini gelecekte nerede
gördüğünü düşün. Yardıma ihtiyacın olursa
aşağıdaki sorulardan bazılarını cevaplamayı
deneyebilirsin.
a. Hâlâ okulda olmak istiyor musun?

Ana Mesaj: Hedefler başarmak
istediğimiz şeylere odaklanmamıza
yardımcı olur ve atmamız gereken doğru
adımları ve yapmamız gereken doğru
şeyleri saptamamıza rehberlik eder.
1. Gelecekte kendimi nasıl gördüğüme dayalı olarak,
kendim için ne tür hedefler oluşturabilirim?
2. Hedeflerimi yakın bir arkadaşımla veya sana
yol gösterici olan (öğretmen, abla, vb.) rahatça
paylaşabilir miyim? Neden evet veya neden hayır?
Hedeflerimi paylaşırsam, başkaları bana yardım
edebilir mi?
3. Bazı hedeflerimi başarmaya yaklaşmak için şu an
atabileceğim adımlar neler?

b. Yeni bir beceri öğrenecek misin? Veya yeni bir
		 sporu denemeye ne dersin?
c. Arkadaşların kimler olacak?
d. Çalışacak mısın? Ne tür bir işin olsun istiyorsun?

BAĞLAN

e. Kendi işini mi kuracaksın?

Hayal panonun son halini evde duvarına, onu her
gün görebileceğin bir yere as. Bunu yaparken kendini
rahat hissetmiyorsan onu bir arkadaşınla veya
güvendiğin birisiyle paylaş.

3. Kendini 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıl içinde nasıl gördüğünü
çizerek veya yazarak anlatmak için sağdaki şablonu
kullan. Eğlen ve yaratıcı ol. Gelecekteki seni çizip
hayal ederken bu hedeflerini gerçekleştirmek için
atman gereken adımları düşün.

HAYAL SAYFASI

3NCÜ AKTİVİTE

3 yıl

5 yıl

Müzakere, herkes için yararlı bir sonuca ulaşmak
amacıyla, insanlar arasında gerçekleştirilen bir
diyalogdur. Müzakere, kaynaklara ulaşmamıza,
problemleri çözmemize, çatışmadan kaçınmamıza
ve daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olabilir.
Müzakere ayrıca hedeflerimize ulaşmamıza
yardımcı olan bir beceri de olabilir. Müzakere
etmek için kendi ihtiyaç ve arzularımızın yanı sıra
müzakere ettiğimiz kişinin ihtiyaç ve arzularını
da anlamamız gerekir. Bu, arzuladığımız sonucu
aklımızda tutmamıza yardımcı olmakla kalmayacak,
konuştuğumuz kişileri ve onların nasıl bir sonuç
istediğini de daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Aşağıda, bir durumda daha iyi müzakere etmek için
atabileceğimiz dört adım yer alıyor.

Kendini Anla
• Müzakere etmeye başlamadan önce kendi çıkarlarını
ve ihtiyaçlarını anla
• Var olan tüm seçenekleri bil

10 yıl

Diğer Kişiyi veya Diğer Grubu Anla
• Onların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını anlamak için
zaman ayır
• Müzakere ettiğin kişiye bağlı olarak, nasıl bir
yaklaşım sergileyeceğini seç

Birlikte
• Seninle diğer kişi arasındaki ortak çıkarı sapta
• Karşılaşabileceğiniz engelleri sapta

Yap
• Yaratıcı çözümler için beyin fırtınası yapın
• Gerçekten neyin önemli olduğuna karar verin

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Tükenmez veya kurşun kalem

HAYDİ BAŞLAYALIM
Aşağıdaki hikâyeyi oku. Kendini genç
kadının yerine koy ve onun yerinde sen
olsaydın bu duruma nasıl yaklaşacağını
düşün. Hikâyeyi kendi sözcüklerinle
yazarak, bu durumda senin nasıl
davranacağını veya nasıl müzakere
edeceğini açıklayarak bitir. Hikâyeyi
bitirirken dört adımı hatırla. İstersen,
Hikâyenin kalanını telefonuna kaydet
veya bu genç kadının babası ve annesiyle
sence nasıl müzakere etmesi gerektiğini bir
arkadaşına veya bir aile üyene anlat.

“Merhaba. On dört yaşındayım
ve seneye okula geri dönmeyi
gerçekten çok istiyorum. Ne
yazık ki bu sene annemin
manavı kapandı ve babam
şu an işsiz. Şu an ailemin
gelecek sene okul masraflarımı
karşılayamayacağını
biliyorum. Ama annemin ve
babamın eğitimin önemine
inandıklarını da biliyorum.
Annemle babama onIarla
konuşmak istediğimi söyledim
ve odaya giriyorum… …

Bu hikâyenin nasıl bittiğini aşağıya yaz:

İFADE ET– NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapatıp derin bir nefes al, nefesini 5 saniye tut ve ardından derin bir
nefes ver. Sonra, bu aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki soruları bu
Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce Defteri sayfalarında cevapla.  
BAĞLAN

Ana Mesaj: Müzakere kaynaklara ulaşmamıza, problemleri
çözmemize, çatışmadan kaçınmamıza ve daha iyi ilişkiler
kurmamıza yardımcı olan önemli bir beceridir.
  

1. Hayatımda tam şu an müzakere etmem gereken farklı şeyler nelerdir?
2. Müzakere etmenin zor tarafı ne? Her zaman bir kaybeden ve kazanan var mı?
3. Bir karar verildikten sonra herkesin istediği veya ihtiyacı olan şeyi alması
mümkün mü?

Müzakere becerilerini
evden birisiyle, mesela
kardeşinle birlikte çalış.
Rol yap, kardeşin veya
arkadaşın müzakere
ettiğin kişi rolünü
oynasın. Gerçek hayatta
müzakere etmeden
önce müzakere etme
pratiği yapmak her
zaman yardımcı olur.

Cevap seçenekleri
1. senaryo için;

4NCÜ AKTİVİTE:  

(1.senaryo): Arkadaşların sabah
evine geliyor ve okula gitmek yerine
onlarla çarşıya gitmeni istiyorlar.

Arkadaşlarınla gidersin ve annenin
öğrenmesini engellemeye çalışırsın.
Gerçekten çok çalışıyor ve her zaman
meşgul, bu yüzden muhtemelen fark
etmeyecektir.  

Onlarla gidersen, yeni şeyler öğrenme
ve sınavlardan daha iyi notlar alma
şansını kaçıracağını biliyorsun. Bunu
Grupça bir şey yaparken sık sık kendini rahat veya güvende hissetmediğin bir şekilde

onlara söylediğinde arkadaşların sana

bulabilirsin. Böyle hissetmene rağmen, arkadaşların yapıyor diye sen de öyle yaparsın.

gülüyor. Çok korkak olduğunu ve

Bazen arkadaşlarının seni sevmesini istediğin için onlara hayır demekte zorlanırsın.

onlarla gitmezsen seni kötü bir arkadaş

Ama böyle hissetmende bir sorun olmadığını ve doğru olmadığını düşündüğün bir şeye

olarak göreceklerini söylüyorlar.

her zaman hayır deme hakkına sahip olduğunu unutmamalısın. Çelişkili duygulara

Onlara bunun sana doğru gelmediğini

sebep olan durumlarda, gidişatı değiştirmen gerekebilir.

söylüyorsun ama aynı zamanda onları

Durup düşün ve kendine bazı soruları sor:

• Bu benim için bir takım sorunlar yaratır mı? Sonunda, evdeki kurallara
karşı veya yasal olmayan bir şey mi yapacağım?
• Hareketlerimin bir sonucu olarak, saygı duyduğum ve sevdiğim insanlar
incinecek veya kendilerini ihanete uğramış mı hissedecekler?
• Birisi incinecek mi –bedenen veya duygusal olarak? Güvende olacak mıyım?
• Bununla ilgili iyi mi hissediyorum?

Durumu değerlendir – yaşananlar hakkında düşün. Sana
iyi gelmeyen veya zor durumlara yol açabilecek akran
baskısını ayırt edebilmen gerekiyor. Başkaları seni şu gibi
ifadelerle etkilemeye çalıştığında iki kere düşün:
• “Bunu herkes yapıyor”
• “Kimse bilmeyecek”
• “Tam bir korkaksın”
• “Kimsenin ruhu duymaz”

BU AKTİVİTE İÇİN
İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER

arkadaş olarak kaybetmekten de
korkuyorsun.

Kurşun kalem veya
tükenmez kalem

(2.senaryo): Oradan geçen bir başka
kıza gülüp kaba şeyler söyleyen
bir grup arkadaşınla birliktesin.
Arkadaşların ondan hoşlanmadığı
hakkında dedikodu yapmaya, birçok
erkek arkadaşı olduğu ve itibarını
yerle bir ettiği gibi şeyler söylemeye

•

başlıyorlar. Bunun doğru olmadığını

Beladan uzak durmak için harekete geç. Hemen düşün.
• HAYIR demek için hangi stratejiyi kullanacağını düşün.

• Sana zorbalık yapılan veya tehlikede olabileceğin bir durum söz konusu
ise önce güvenliğini sağlamalısın. Bu önce onun üzerine düşünmeyi kabul
edip ardından, daha güvenli bir yerdeyken veya yalnız değilken HAYIR
demek anlamına gelebilir.

Arkadaşlarına okula gitmek istediğini
çünkü bunun senin için önemli olduğunu
söylersin ve eğer sana baskı yapmaya
devam ederlerse, o zaman bu onların iyi
arkadaşlar olmadığını gösterir.  

Sen de arkadaşlarına katılıp kıza gülersin
ve sen de onun hakkında incitici şeyler
söylersin.

Biraz gülersin ve alay edilen kız seni
görmesin diye arkadaş grubunun arasına
karışmaya çalışırsın  

için ona hakaret etmeye ve onun

• “Hiç eğlenceli değilsin”
“Haydi, yap da görelim”

Küçük kardeşinin hasta olduğunu ve bugün
ona bakman gerektiğini söyleyerek bir
bahane uydurursun.

2.senaryo için;

HAYDİ
BAŞLAYALIM
Bir sonraki sayfada
farklı seçenekler
sunan senaryolar
var. O senaryoda,
sen olsaydın
yapman gerektiğini
düşündüğün eyleme
çizgi çiz.  

Çarşıya gidersin ama arkadaşlarına bunu
bir kez daha yapmayacağını söylersin.

Arkadaşların kıza gülmeye ve yorum
yapmaya başlar başlamaz, tuvalete gitmen
gerektiğine ya da annenin seni evde
beklediğine dair bir bahane uydurursun ve
gruptan ayrılıp ortamdan uzaklaşırsın.

biliyorsun ve arkadaşlarını durdurmaya
çalışıyorsun. Ama bir şey söylediğinde
arkadaşların sana gülmeye başlıyor.
Onu savunduğuna göre, sen de onun
gibi olmalısın diyorlar.  

Arkadaşlarına yaptıklarının doğru
olmadığını söylersin. Diğer kızlar onlarla
dalga geçip zorbalık yapsa bu hoşlarına
gider miydi? Onlara buna son vermelerini,
aksi takdirde artık onlarla arkadaşlık
yapmayacağını söylersin.

5NCİ AKTİVİTE:

COVID-19 SIRASINDA

Notlar

COVID-19, toplumumuz üzerinde büyük
bir etki yaratmış olsa da güvende olmak
ve sağlıklı kalmak için atabileceğimiz çok
önemli ve basit adımlar var. Başkalarının
da güvenli ve sağlıklı kalabilmesi için bu
bilgiyi onlarla paylaşmalıyız.   
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Boya malzemeleri (tükenmez kalem, kurşun kalem,
pastel boya)
İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapatıp derin bir nefes al, nefesini 5 saniye tut ve ardından
derin bir nefes ver. Sonra, bu aktivitenin ana mesajını oku ve
aşağıdaki soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce Defteri
sayfalarında cevapla.

Ana Mesaj: Doğru olmadığını düşündüğün veya
yaparken kendini güvende hissetmediğin bir şeye
her zaman hayır demeye hakkın var.
1. Verdiğin cevabı seçme nedenin ne?
2. Her defasında bir grup arkadaşa karşı koymak zor mu? Bu tür
durumlardan sakınmak için bazen bir bahane bulmamız gerekir mi?
3. Arkadaşlarımızı ve etrafımızdaki yaşıtlarımızı nasıl olumlu
etkileyebiliriz?

HAYDİ BAŞLAYALIM

İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesini 5
saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra,
bu aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki
soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce
Defteri sayfalarında cevapla.

Ana Mesaj: Toplumumuzdaki her
insanla sağlıklı ve güvende olmakla
ilgili doğru bilgiyi paylaşmak önemlidir.
Herkesin atabileceği beş adım var.

1. COVID-19’u durdurmak için aşağıdaki beş adımı
ezberleyin. Bu adımlar Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından tavsiye edilmekte ve birçok
araştırma ile desteklenmekte. İşe yarıyor!

Çevremdeki diğer insanların bu 5 adıma uymasına
nasıl yardımcı olabilirim? Kendime bu kuralları
uymayı nasıl hatırlatabilirim?

2. Bu beş ana mesaj ile bir poster yap (istersen bu
aktiviteden sonraki boş sayfayı kullan). Posterine
renkler ekleyerek onu cazip ve eğlenceli hale getir.

BAĞLAN

3. Aile üyelerine bu beş adımın önemini hatırlatmak
için posteri evine koy. Posterinin fotoğraflarını çekip
arkadaşlarına gönder. Mesajı paylaş. Başkalarının
sağlıklı ve güvende olmasına yardımcı olabilirsin.

Bu posteri, herkesin görebilmesi için, evine koy.
Yapabilirsen, birden çok poster hazırla ve onların
da evlerine koyması için arkadaşlarına ver.

Eller: İlk adım ellerinle başlıyor. Ellerini sabun ve suyla veya alkol bazlı bir solüsyonla sık sık yıka.
Dirsek: Hapşırırken veya öksürürken dirseğini bükerek veya bir mendille burnunu ve ağzını kapat. Mendili
hemen at ve ellerini yıka.

BAĞLAN
Düşüncelerini bir arkadaşınla, güvendiğin bir yetişkinle ya da sana
yol gösterici olan (öğretmen, abla, vb.) paylaş. Olumsuz akran
baskısına karşı koyarken kullanabileceğin stratejiler önererek sana
yardımcı olabilirler.

Yüz: Virüsün vücudunuza girmesini önlemek için yüzüne, özellikle gözüne, burnuna veya ağzına dokunmaktan
kaçın.  
Mesafe: Sosyal etkileşim söz konusu olduğunda geri adım at. Diğerleriyle aranda en az bir ila iki metre mesafe
olsun.  
His: Kendini iyi hissetmiyorsan evde kal. Lütfen yerel sağlık yetkilileri tarafından verilen tüm talimatları izle.   

5 ADIM POSTERİ YAP

6NCI AKTİVİTE:

COVID-19 İLE İLGİLİ

Etrafımızda COVID-19 ile ilgili birçok
bilgi dolaşıyor. Bu bilgilerin bir kısmı
araştırmalarla desteklenmekte ve
gerçeklere dayalı, diğer bilgiler ise
yanlış. COVID-19 ile ilgili yanlış bilgiler

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Tükenmez kalem/kurşun kalem

HAYDİ BAŞLAYALIM

tüm çevremize zarar veriyor. Sağlıklı

1. Aşağıdaki teste katılıp cevabını işaretle:
Doğru ya da Yanlış

ve güvende kalmak ve COVID-

2. Cevapları ileriki sayfalarda bulabilirsin.

19’u durdurmak için haydi gelin,

3. Cevaplarını kontrol ettiğinde biri yanlış çıkarsa
sorun değil. Yanlış cevabı sil ve neyin doğru neyin
yanlış olduğunu öğrenmek için doğru cevabı işaretle.

gerçekleri efsanelerden ayıralım.  
İFADE

Doğru

Yanlış

2. COVID-19 kirli içme suyu ile yayılır

Doğru

Yanlış

3. COVID-19 önlenebilir

Doğru

Yanlış

4. COVID-19 sadece yaşlıları etkiler

Doğru

Yanlış

5. COVID-19, başka hastalıkları olan insanlar için büyük bir risktir

Doğru

Yanlış

6. Yüz maskeleri COVID-19’un yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir

Doğru

Yanlış

7. COVID-19’dan korunmanın en iyi yolu evde kalmaktır

Doğru

Yanlış

8. COVID-19 olan bazı insanlar kendilerini hasta bile hissetmezler

Doğru

Yanlış

9. COVID-19 hakkında okuduğun her şey doğrudur

Doğru

Yanlış

10. COVID-19 cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur (STI)

Doğru

Yanlış

11. Yüzümüze dokunmak COVID-19’un yayılmasına katkıda bulunur

Doğru

Yanlış

12. COVID-19’u yenmek için birbirimizi desteklememiz gerekir

Doğru

Yanlış

13. Korkmak veya gergin hissetmek normal

Doğru

Yanlış

14. Her şey daha iyi olacak

Doğru

Yanlış

1. COVID-19, grip ile aynı şeydir

CEVAPLAR

COVID-19, grip ile aynı şeydir YANLIŞ
Grip de koronavirüs (COVID-19) de öncelikli olarak
virüs taşıyan biriyle yakın temas yoluyla yayılan,
benzer semptomlara sahip hastalıklardır. Ancak,
COVID-19, gripten daha hızlı yayılır ve COVID-19
ile enfekte olmuş insanların ölme riski, grip
olanlarınkinden daha yüksektir.

COVID-19 kirli içme suyu ile yayılır YANLIŞ
Virüs çoğunlukla, enfekte bir kişi öksürdüğü veya
hapşırdığında üretilen respiratuar damlacıklar ile,
(yaklaşık 2 metre içinde) birbirine yakın temas
halindeki insanlar arasında yayılır.

Bir kişi, üzerinde virüs olan bir yüzeye veya nesneye
dokunup sonra ağzına, burnuna veya gözlerine
dokunursa da COVID-19’a yakalanabilir.

COVID-19 önlenebilir - Doğru
Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için fiziksel mesafe
yaratmak anlamına gelen “Sosyal mesafe” ile ilgili
devlet rehberlerini yakından takip et.
İnsanlar şunları yaparak kendilerini COVID-19’dan
ve diğer solunum yolu hastalıklarından kendilerini
korumayı kolaylaştırabilirler:
• Virüs taşıma ihtimali olan insanlarla yakın temastan
kaçınarak. Kalabalık yerlerden sakın ve halka açık
yerlerde diğer insanlarla aranda en az 2 metre
mesafe bırak
• Yıkanmamış ellerle gözlerine, burnuna ve ağzına
dokunmaktan kaçın.
• Ellerini sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıka. Ellerini yaklaşık olarak iki kez “İyi ki
doğdun” şarkısını söylemeye yetecek süre boyunca
yıka. Sabun veya su yoksa el antiseptiği kullanabilirsin.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi COVID-19
semptomların varsa, şunları yaparak solunum yolları
hastalığının yayılmasını engelleyebilirsin:
• Hastayken evde kal.
• Öksürürken veya hapşırırken mendille ağzını kapat
ve sonra mendili çöpe at. Öksürür veya hapşırırken
ağzını dirseğinle de kapatabilirsin.
• Sık dokunulan nesneleri ve yüzeyleri sık sık temizleyip dezenfekte et.

COVID-19 sadece yaşlıları etkiler - YANLIŞ  
60 yaşından büyük insanların COVID-19 nedeniyle
hasta olması ve hastalık nedeniyle hayatını
kaybetmesi daha olası. Ancak, virüs testi pozitif çıkan
ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden her yaştan
insan var.
Senin yaşındaki insanlar bile COVID-19 olabilir ve
hastalığı hafif veya orta şiddette geçirebilecekleri
gibi hastaneye yatırılmalarını gerektirebilecek ağır
semptomlar da gösterebilirler.

COVID-19, başka hastalıkları olan insanlar
için büyük bir risktir - DOĞRU
Altta yatan tıbbi hastalıkları olan insanlar COVID-19
nedeniyle daha ciddi komplikasyon riski taşıyabilirler.
Buna HIV, kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek
tansiyon, astım ve akciğer hastalığı olan insanlar
dâhildir.
Altta yatan tıbbi hastalıkları olan insanlar ilaçlarını
almaya, sağlık çalışanları ile görüşmeye ve onların
verdiği talimatlara sıkı sıkıya uymaya devam
etmelidir.

Yüz maskeleri COVID-19’un yayılmasını
önlemeye yardımcı olabilir DOĞRU
Bezden yapılma yüz maskeleri etkilidir. Maskeler
ağzın, burnun ve etrafındakiler arasında bir bariyer
oluşturur. Böylelikle öksürük, hapşırık ve konuşma

yoluyla koronavirüsü yayan damlacıkların diğer
insanlara ulaşması zorlaşır. Üç kat kumaştan yapılmış
bez maskeler en etkili olanlardır.
Bez maskeler her şeyden önce hastalığı bilmeden
başkalarına bulaştırmana engel olur ama bazı
çalışmaların gösterdiğine göre maskeler seni büyük
damlacıklardan korumaya da yarayabilir ve yüzüne
dokunmaktan kaçınman için dolaylı bir hatırlatıcı
olmaya hizmet edebilirler.

COVID-19’dan korunmanın en güvenli yolu
evde kalmaktır - DOĞRU
Evde kalmak, enfekte olmuş olabilecek diğerleriyle
daha az temasta bulunman demektir.

COVID-19 olan bazı insanlar kendilerini
hasta bile hissetmezler - DOĞRU
COVID-19 olan birçok insan kendini hasta hissetmez
veya sadece hafif semptomlar yaşayabilir.
Virüsü o kadar tehlikeli yapan da işte bu: Hiç
bilmeden onu başkalarına, mesela ailedeki yaşlılara
geçirebiliriz.

bu damlacıklar ağzımızdan geçerek vücudumuza
ulaşabilir.

COVID-19’u yenmek için birbirimize destek
olmalıyız - DOĞRU
COVID-19’u yenebiliriz ama bunun için hepimiz
katkıda bulunmalı ve beraber çalışmalıyız. Yaşlılara
ve hasta insanlara, evde kalmalarına yardımcı
olacak şeyleri, mesela market alışverişlerini ve
günlük işlerini onlar için yaparak destek ol. Gıda,
temizlik malzemeleri ve kâğıt ürünler gibi malzemeleri
istiflemekten kaçın. Yerel sağlık yetkililerinin tüm
yönlendirmelerini takip etmeleri için arkadaşlarını ve
aile üyelerini teşvik et.

KORKMAK VEYA GERGİN HİSSETMEK
NORMAL - DOĞRU  
Önümüzdeki birkaç ay boyunca korkabilir, kendini
sinirli veya gergin hissedebilirsin. Bu çok normal!
Birçok insan bu duyguları yaşayacak. Kendini daha
iyi hissetmek için aşağıdaki ipuçlarından yararlan:
• Kontrol edebileceğin şeylere, sözgelimi el yıkamaya
ve sosyal mesafeye odaklan

COVID-19 hakkında okuduğun her şey
doğrudur - YANLIŞ

• Telefon veya mesaj yoluyla ailene ve arkadaşlarına ulaş

COVID-19 ile ilgili yanlış birçok bilgi var. Güvendiğin
bir doktor veya yerel sağlık departmanı gibi doğru bir
kaynaktan bilgi aldığından emin ol. İnternet erişimin
varsa, güvenilir bir küresel bilgi kaynağı olan Dünya
Sağlık Örgütü’nden de bilgi alabilirsin.

• Haberleri takip etmeye veya sosyal medyaya çok
zaman ayırma

Yüzümüze dokunmak COVID-19’un
yayılmasına katkıda bulunur - DOĞRU

• İyi yemek ye, bol su iç ve bol bol uyu.

Evet, yüzümüze dokunduğumuzda virüs
ellerimizden burnumuz, ağzımız veya gözlerimiz
vasıtasıyla bedenimize geçebilir. COVID-19’a yol
açan koronavirüsün çoğunlukla, enfekte bir birey
öksürdüğü veya hapşırdığında serbest kalan
damlacıkların solunması yoluyla yayıldığına inanılıyor.
Ama bu damlacıklar ellerimizle dokunduğumuz
yüzeylere de inebilirler. Eğer yüzümüze dokunursak,

Sosyal mesafe sonsuza kadar devam etmeyecek.

• Koşmak veya yürümek gibi bireysel egzersizler yap

• 5 Nefes Alma Tekniğinı Uygula: 4 saniye boyunca
nefes al ve ardından 4 saniye boyunca nefes ver.
Bu şekilde 5 kez nefes alıp ver.

Her şey daha iyi olacak - DOĞRU

Doktorlar ve araştırmacılar virüs hakkında her gün
daha fazla şey öğreniyor, bu bilgiler hastalığı tedavi
edip virüsü engellememize yardımcı olacak.
Başkalarına destek ol ve kendine dikkat et.
Kaynak: GRS SKILLZ COVID Müfredatı

7NCİ AKTİVİTE:

Notlar
Ergenlik boyunca büyük değişiklikler yaşanır. Ergenlik, insan yaşamında genellikle 9 ila
17 yaş arasında kalan, vücudumuzun çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçtiği bir dönemdir.
Ergenlik sırasında, herkes biyolojik ve fiziksel değişimler yaşar. Bu değişiklikler kafa
karıştırıcı olabilir ve endişeye yol açabilir – ama son derece normaldirler! Bu değişimleri
anladığın zaman, bedenini dinlemeyi öğrenebilirsin. Fiziksel, duygusal, zihinsel

sağlığını dengede tutmak seni mutlu, güçlü ve kontrol sahibi hissettirecektir.
Vücutlarımızın tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini düşünüp bu konuda endişelenmek
yerine, haydi vücutlarımızın yapabildiği büyüleyici şeylere odaklanalım.
Adet görmeye başlamak ergenlik döneminde vücudumuzda yaşanan değişimlerden biri
olabilir. Adet görmeyi anlamak için ilk önce, vücudumuzun adet görme ile alakalı farklı
bölümlerini anlamamız gerekir.
İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapatıp derin bir nefes al, nefesini 5 saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra, bu aktivitenin
ana mesajını oku ve aşağıdaki soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce Defteri sayfalarında cevapla.

Ana Mesaj: Sağlığımız ve COVID-19 hakkında güvenilir kaynaklardan (örneğin yerel
sağlık yetkililerinden veya Dünya Sağlık Örgütü’nden bilgi almalıyız) çünkü dışarıda
birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Yanlış bilgileri yayarsak kendimize ve başkalarına zarar
verebiliriz.  

BU AKTİVİTE İÇİN
İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Aşağıdaki ve bir sonraki sayfada yer alan kadın üreme sistemi resmini
incele. Üreme sisteminin farklı bölümlerinin adlarını hatırlamaya çalış ve
her bölümün sahip olduğu rolü ve işlevi oku.  

Tükenmez kalem/kurşun
kalem

2. Her bölümü ezberlediğini düşündüğünde, sonraki sayfayı aç ve resimdeki
bölümleri doğru adıyla etiketleyerek ve her bölümün içini boyayarak
kendini test et.

Boya malzemeleri

fundus
Yumurtalık tüpü

1. Sadece doğru olduğunu bildiğimiz bilgileri yaymak neden önemli?
2. Yanlış bilgileri paylaşırsak neler olabilir?

Rahim
boşluğu

3. Güvenilir ve doğru bilgileri nereden bulabiliriz?

yumurta
yumurtalık

BAĞLAN
Bu testi arkadaşlarınla ve ailenle paylaş. Onların
testi nasıl yaptığını gör. Herhangi bir soruyu yanlış
cevapladılarsa, sağlıklı ve güvende olabilmeleri
için doğru bilgiyi onlarla paylaş.

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARI
Bulunduğun yerde COVID-19’la ve sağlıkla
ilgili farklı kurumların yerini ve iletişim
bilgilerini bu aktivite kitabının son sayfasında
bulabilirsin.

Rahim iç dokusu
(endometriyum)

rahim

Rahim ağzı

vajina

klitoris

İdrar yolu (idrar
torbasına bağlı)

dış dudaklar
Vajina
iç dudaklar

DEĞİŞEN BEDENİM- BOYAMA SAYFASI

Anüs (sindirim
sistemine bağlı)

İFADE ET - NE DÜŞÜNÜYORSUN?

BAĞLAN

Gözlerini kapatıp derin bir nefes al, nefesini 5
saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra,
bu aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki
soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce
Defteri sayfalarında cevapla.

Vücutlarımız, özellikle de üreme sistemimiz ve
ergenlik boyunca geçirdikleri değişimler hakkında
öğrenilecek çok şey var. Herkes her zaman doğru
bilgiye sahip değildir. Evinde veya çevrende
soruların için gidebileceğin birini bul. Bu kişi
güvendiğin bir yetişkin olabilir.  

Ana Mesaj: Vücutlarımızın tam olarak
nasıl görünmesi gerektiğini düşünüp
bu konuda endişelenmek yerine, haydi
vücutlarımızın yapabildiği büyüleyici
şeylere odaklanalım.
1. Fiziksel ergenliğime girdim mi? Bunu nasıl
anlarım?
2. İlk defa adet gördüğümde korktum mu?
Henüz adet görmediysem, adet görmekten/
görememekten korkuyor muyum?
3. Bedenim değişirken, farklı organlarımın
bedenimin değişimine nasıl ortak olduğunu
öğrenmek heyecan verici geliyor mu?

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –  
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARI
Çevrendeki sağlığınla alakalı farklı kurumların
yerini ve iletişim bilgilerini bulmak için, bu aktivite
kitabının son sayfasına git.

8NCİ AKTİVİTE:  

TEMİZ VE SAĞLIKLI KALMAK

Adet esnasında neler olur?
Dört aşamadan oluşan adet döngüsü sırasında bir
yumurta olgunlaşır ve yumurtlama diye adlandırılan
bir süreçte, yumurtalıklardan birini terk eder.
Yumurtalar mikroskobik (çok küçük) olduğundan
onların hareketini hissedemezsin. Her adet döngüsü
sırasında genellikle bir yumurtalıktan sadece bir
yumurta serbest bırakılır. Yumurta serbest bırakılmaya
hazırlanırken, dölyatağı iç zarı (dokusu) kalınlaşır ve
vücudun diğer bölgelerinden dölyatağına giden kan ve
besleyici öğelerin miktarı artar. Tüm bu değişikliklerin
yaşanması ve bizim bunu hissetmememiz büyüleyici
değil mi?

DEĞİŞEN BEDENİM- BOYAMA SAYFASI

Adet kanaması; adet döngüsünün bir parçası
olarak kan, rahim iç dokusu ve servikal (rahim
ğazı) mukustan oluşan yoğun bir akıntının vajina
yoluyla vücudumuzdan ayrılması sürecidir. Bazı
adet kanamaları 2 ile 3 gün sürer, diğerleri ise 6 ila 7
gün sürebilir. Gün sayısı aynı kadın için her ay farklı
olabilir. Kızlar ilk kez adet görmeye başladıklarında
bu genellikle sadece 2-3 gün sürer. Büyüdükçe, gün
sayısı artabilir. Diğer genç kadınlar başlangıçta 6 ila 8

gün süren daha uzun süreli adet kanamaları yaşar ve
yaşlandıkça adet görme süreleri kısalır.
Vajinadan gelen adet kanamasının miktarı çok gibi
görünebilir ama bir kadın aslında tüm adet günleri
boyunca sadece 50 ila 50 mililitre (4 ila 6 yemek
kaşığı) sıvı kaybeder. Genellikle adet kanaması,
adet boyunca vajinadan pat diye dışarı çıkmaz.
Birçok kanama bir leke olarak başlar, bu leke bir kan
damlasına dönüşür ve ardından kanama yine bir leke
olarak sonlanır. Adet kanamasının rengi genellikle
adet günleri boyunca değişir.
Birinci gün, adet kahverengi kırmızı yoğun bir leke
olarak başlar. Ardından adet kanaması koyu kırmızı
bir renk alır; bu, kanamanın en yoğun ve hızlı
olduğu dönemdir. Son günlerde, çok az kanama
veya sadece birkaç leke olabilir. Adet kanı hastalıklı,
toksik veya tehlikeli değildir. Adet kanı bir lanet
değildir. Aslında kadın olmanın normal, sağlıklı bir
parçasıdır.
Adet döneminde en önemli şeylerden biri temiz ve
sağlıklı kalmaktır. Aşağıdaki aktiviteye göz at ve temiz
ve sağlıklı kalmanın farklı yolları hakkında bilgilen.  

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER
Tükenmez kalem/kurşun kalem

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Hiçbir kalın siyah çizginin (labirent duvarlarının) üzerinden geçmeden, başlangıçtan bitişe kadar
tüm yol boyunca tek bir çizgi çizerek labirentte ilerlemeye çalış.
2. Bitişe doğru ilerlerken bazı çıkmazlara denk gelebilirsin. Bir başka yol bulana kadar çizgini
yeniden çiz.
3. Labirentte ilerlerken, adet görürken nasıl temiz ve sağlıklı olunacağı ile ilgili yazılanları oku.

KANAMANI YÖNETMEK
Adet kanamasını etkin bir şekilde
yönetecek doğru türde ürünlerle adet
görürken normal hayatlarımıza devam
edebiliriz. Satın alınabilecek ürünler
arasında vajinanın dışında kullanılan
pedlerin yanı sıra adet kanamasını
toplamak için vajinanın içine yerleştirilen
tamponlar, süngerler ve adet kapları yer
alıyor. Birçok kız çocuğu adet görmeye
başladığında ped kullanmaya başlar.
Pedler iç çamaşırın içine yerleştirilir
(pedlerin çoğunlukla bir tarafı çamaşırına
tutunması için yapışkanlıdır). Bazı pedler
tek kullanımlıktır (onları bir kez kullanır
ve atarsın), diğer pedler ise yeniden
kullanılabilir (yeniden kullanmak için yıkar
ve kurutursun). Ne kullanacağın hakkında
tavsiye almak isteyebilirsin. Ailendeki
yaşça büyük kadınlardan, arkadaşlarından
veya öğretmenlerinden yardım
isteyebilirsin. Sonunda, kendi vücudundan
sorumlu olduğunu hatırla . Adet döngünü
nasıl yöneteceğin senin seçimin.

YENİDEN KULLANILABİLEN PEDLERİ TEMİZ TUTMAK
• Sadece bez pedlerden değil, tüm malzemelerden kanı çıkarmak için ilk önce
soğuk suya batırmak esastır. İlk durulamada sıcak su kullanmaktan kaçınmak
önemlidir, çünkü bu kan lekelerinin daha kötü bir hal almasına yol açar. En az 30
dakika suda bırak.
• Kullanılan taraf aşağı bakacak şekilde yerleştirmek ıslatma rutinini kolaylaştırır.
Bu, kullanıcı deneyiminden gelen muhteşem bir ipucudur: Yukarı bakacak
şekilde ıslatıldığında beze daha derinine işleyecek olan kan, aşağı bakacak
şekilde ıslatıldığında aksine, bezden su kovasının dibine “düşer”. Dene ve farkı
gör!
• Islatma işleminden sonra (soğuk) su berraklaşana kadar durulandığında bezdeki
kanın çoğu çıkacaktır.
• Sabunla yıkamak kanın çıkmasına daha da yardımcı olur. Pedinizi elde
yıkayabilir veya diğer çamaşırlarla birlikte çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
• Islak bez pede çekiştirerek şekil vermek şeklini korumaya ve pamuğun
çekmesini önlemeye yardımcı olur.

SAĞLIKLI KALMAK
Vajinal bölgenizi suyla yıkamak adet sıvısını temizler. Temiz su kullan ve
vajinanın çevresinde sabun veya kimyasal madde kullanma, bu tahrişe ve
enfeksiyona yol açabilir.  
Ne yazık ki, dünya genelinde birçok kız çocuğunun temiz suya veya
güvenli ve kaliteli adet ürünlerine erişimi yoktur. Adetlerini yönetmek
için bez parçaları veya hatta gazete gibi kalitesiz ürünleri kullanıyorlar.
Bu çözümler enfeksiyonlara yol açabilir. Adet kanamanı yönetmek için
tavsiye veya desteğe ihtiyacın varsa, güvendiğin bir yetişkine sor!
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Notlar

Rıza sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musun? Rıza açık izin demektir, bu da
sadece evetin evet anlamına gelmesi demektir. Bu gönüllü bir anlaşmadır, yani bir kişinin
diğerine yaptığı bir şey değil, insanların yapmaya birlikte karar verdikleri bir şeydir. Rıza
ayrıca devamlılık arz eder. Yani her zaman hayır demeye hakkın vardır. Bir kişi sarhoşsa
veya uyuşturucu madde kullanmışsa rızası söz konusu olamaz, çünkü etki altındadır.
Rıza zora dayalı da olamaz; bu, sözgelimi, üzerinde baskı kurarak, suçlayarak veya
sarhoş ederek veya madde etkisi altına girmesini sağlayarak, hayır diyen birinden
evet cevabını almaya çalışmak demektir. Rıza; sormak, dinlemek ve saygı duymakla
alakalıdır. Bu üç adım olmaksızın rıza da olmaz.

İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesini 5 saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra, bu aktivitenin
ana mesajını oku ve aşağıdaki soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce Defteri sayfalarında cevapla.

Ana Mesaj: Adet kanı hastalıklı, zehirli veya tehlikeli değildir. Bir lanet değildir. Adet
kanı aslında kadın olmanın normal, sağlıklı bir parçasıdır.
1. Adet kanaması esnasında sağlıklı ve temiz kalmak senin için zor mu?
2. Adet görürken çeşitli aktivitelerde bulunmaktan çekiniyor musun? Neden evet veya neden hayır?
3. Adet kanaması ile ilgili kiminle konuşabilirsin?

BAĞLAN
Bu aktiviteden öğrendiğin bilgileri bir arkadaşınla
veya ailenden biriyle paylaş. Adet döneminde
sağlıklı ve temiz kalmanın ne kadar önemli
olduğunu anlamalarına yardım et.

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Tükenmez kalem/kurşun kalem

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Bu aktivitedeki senaryoları oku. Her
senaryoda sana bir dizi soru sorulacak. Bu
soruları yukarıda rıza hakkında edindiğin
bilgilere dayalı olarak cevaplamaya çalış.
2. Mümkünse, bir dahaki sefere güvendiğin bir
yetişkin ile cevapların hakkında tartış.
3. Mümkün değilse, okuyup her senaryo
hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı
çevir ve cevaplarını bu bilgilerle karşılaştır.

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARII
Çevrende sağlığınla ilgili farklı kurumların yerini
ve iletişim bilgilerini bulmak için bu aktivite kitabının
son sayfasına git.

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –  
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARI
Çevrende sağlığınla ilgili farklı kurumların yerini ve
iletişim bilgilerini bulmak için bu aktivite kitabının
son sayfasına git.

İFADE ET – NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesini 5
saniye tut ve ardından derin bir nefes ver. Sonra,
bu aktivitenin ana mesajını oku ve aşağıdaki
soruları bu Oyun Kitabı’nın sonundaki Düşünce
Defteri sayfalarında cevapla.

Ana Mesaj: Rıza; soru sormak,
dinlemek ve saygı duymakla alakalıdır.
Bu üç adım olmadan rıza da olmaz.
1. Bazen, yapmak istemediğin bir şeyi yapman
için birileri sana baskı yaptığında hayır demekte
zorlanıyor musun? Neden evet veya neden hayır?
2. Verdiğin cevabın bir diğer kişi tarafından
dinlenmediğini veya cevabına saygı
duyulmadığını hissetmen durumunda, yardım
isteyebileceğin birileri var mı?
BAĞLAN
Bu senaryoları güvendiğin bir yetişkin ile tartış.
Rıza önemli bir konudur ve halen kafanı karıştıran
şeyler varsa güvendiğimiz bize yol gösterici olan
bir yetişkin konuyu anlamamıza yardımcı olabilir.

10NCU AKTİVİTE:

ÖYKÜLER – RIZA NEYE BENZER?

Sara ve Roza yakın arkadaşlar
ve bir doğum günü partisinde
beraberler.Sara, Roza’nın çok
fazla içki içtiğini ve sarhoş
olmaya başladığını fark ediyor.
Partideki oğlanlardan Can
adındaki biri, Roza’ya yaklaşıyor.
Can, Roza’ya, onunla yalnız
kalabilecekleri bir yere gitmek
isteyip istemediğini soruyor.
Roza başını sallayıp onaylıyor
ve Can, Roza’nın elini tutarak
uzaklaşıyor. Sara, Roza’nın çok
sarhoş olduğunu görebiliyor.

Cemal ve Leyla 2 yıldır
sevgililerdir. Cemal cinsel ilişkiye
girmeye hazır olduğunu hisseder.
Cemal, bir gece annesi ve babası
dışarıdayken Leyla’yı evine davet
eder. Evde yalnızlarken Cemal,
Leyla’ya onunla cinsel ilişkiye
girmek istediğini söyler ve Leyla
ona hazır olmadığını söyler. Bir
süre sonra Cemal’in odasında
öpüşürlerken, Cemal ona tekrar
ilişkiye girmek isteyip istemediğini
sorar. Leyla kafasını sallar ve
uzaklara bakar. Cemal hayal
kırıklığına uğramıştır ama yeniden
sormaz ve birlikte film izlerler.

Samet ve Eleni kütüphanede
bir okul raporu üzerinde çalışıyorlar. Samet, Eleni’ye omuz
masajı yapmaya başlıyor. “Bu
araştırma sıkıcı,” diyor. Eleni,
omuzlarını Samet’ten uzaklaştırıyor. Samet daha sonra
kollarını arkadan ona dolayıp
onu kendine doğru çekiyor.
Eleni öne doğru eğiliyor ve
“Kes şunu, başımızı belaya
sokacaksın” diyor. Samet onu
köşeye sıkıştırıyor. Eleni ellerini göğsüne koyup onu itmeye
çalışırken, Samet onu kendine
doğru çekiyor ve öpüyor.

• Bu senaryoda rıza var
mıydı?

• Bu senaryoda rıza var
mıydı?

Geçmişte, birçok erkek, kadınlardan gebeliği önlemenin tüm sorumluluğunu
taşımalarını bekliyordu. Günümüzde, birçok erkek bu sorumluluğu paylaşıyor.

• Sara, arkadaşına yardımcı
olmak için ne yapabilirdi?

• Bunu kimin
davranışlarından veya
sözlerinden anladın?

• Bunu kimin
davranışlarından veya
sözlerinden anladın?

Örneğin, bir erkek bu sorumluluğu şu yollarla paylaşabilir:

• Can’ın arkadaşlarından biri
ne yapabilirdi?

• Leyla ve Cemal’in ilişkisi
hakkında ne düşünüyorsun?

• Eleni nasıl hissetmiş
olabilir?

• Bu durum hakkında ne
düşünüyorsun?
• Bu durumda onay mümkün
mü? Neden evet veya neden
hayır?

Heteroseksüel ilişkiye girmek isteyen ancak hamilelik
istemeyen bir kişi (veya çift) doğum kontrol hapı kullanabilir.
Doğum kontrolü, gebeliği önlemek için kullanılan herhangi
bir yöntem olarak tanımlanabilir. Farklı yollarla ve farklı
zamanlarda kullanılan farklı yöntemler vardır. Birçok hükümet
ve birçok insan doğum kontrolünün faydalarını ve onu kullanma
hakkını kabul ediyor.

• Doğum kontrolü olmaksızın cinsel ilişkiye girmekten kaçınarak;
• Kadın arkadaşı ile cinsel ilişki öncesinde bu konuda konuşarak;
• Farklı doğum kontrol yöntemleri hakkında kendini eğiterek;
• Prezarvatif doğru ve tutarlı bir şekilde kullanarak;

Notlar

• olduğunda, geri çekilme veya vazektomi gibi erkeklere özel diğer yöntemleri
kullanarak;
• Kadın arkadaşına eşlik edip bir aile planlama kliniğine giderek ve
• Kadın arkadaşının bir doğum kontrol yöntemi kullanmasını destekleyerek.
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER
Kurşun kalem/tükenmez kalem
Boya malzemeleri

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Gebeliği önlemek için farklı yöntemler kullanmak önemlidir.
Resimleri boyarken farklı yöntemleri ve nasıl etkili olduklarını öğren.
2. Bu yöntemlerin bazıları çevrende mevcut olmayabilir.

Samet ve Eleni: Bu senaryoda rıza var mıydı? Bu senaryoda rıza yoktu. Söz konusu kişi bilmemizi sağlamak için ne söyledi ya
da yaptı? Rıza olmadığını biliyoruz çünkü Eleni, Samet’e evet demedi ve onu öpmesini kabul etmedi ve Samet, onu kendine çekip öpmeye
çalıştığında elleriyle onu itti. Eleni nasıl hissetmiş olabilir? Sınırlarının ihlal edilmiş olduğunu, özgürlüğüne müdahale edildiğini, Samet ile
güç ilişkisinde bulunduğu için korku hissetmiş olabilir.
Cemal ve Leyla: Bu senaryoda rıza var mıydı? Leyla, Cemal’e hazır olmadığını söyleyerek, rıza göstermedi. Bunu kimin
davranışlarından veya sözlerinden anladın? Leyla açıkça hazır olmadığını söyledi ve daha sonra, yeniden sorulduğunda, kafasını
sağlayarak hayır dedi ve Cemal’den uzağa baktı. Leyla ve Cemal’in ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Cemal, onay istedi, Leyla’nın
cevabını dinledi ve cevabına saygı göstererek ısrar etmedi ve cinsel ilişkiye girmeye çalışmadı. Cemal, Leyla’ya saygı gösteriyor ve Leyla
kendini Cemal’in yanında, istemediği bir şeye hayır diyecek kadar rahat hissediyor.
Sara ve Roza: Bu durumda rıza mümkün mü? Neden evet veya neden hayır? Hayır, rıza mümkün değil çünkü Roza sarhoş ve açık
bir karar veremez. Kafasını “evet” anlamına gelecek şekilde sallasa da, sarhoş olduğu için rıza göstermesi mümkün değil. Sara arkadaşına
yardım etmek için ne yapabilirdi? Can’ın arkadaşlarından biri ne yapabilirdi? Sara, arkadaşının Cann ile yalnız kalacağı bir yere
gitmesini engelleyerek ona yardım edebilirdi. Can’ın arkadaşı Can’ı durdurabilir ve Roza’nın sarhoş olduğunu ve içinde olduğu durumda rıza
gösteremeyeceği için, onu bir yere götürmemesi gerektiğini gösterebilir.
Cevaplar

DAHA ETKİLİ Yılda 100 kadın başına 1’den az gebelik
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İmplantlar

Vazektomi

Kadın Kısırlaştırma

Spiral

İşlem tek seferlik. Vazektomi: İlk 3 ay bir başka bir korunma yöntemi kullanmaya devam et.

Enjekte edilen
kontraseptifler

LAM
(Doğum sonrası kısırlık)

enjeksiyonları zamanında yap

Haplar

Her gün bir hap al

(6 ay için) gece gündüz, sık sık emzir

Erkek kondomları / Kadın Kondomları / Diyafram
Cinsel ilişkiye her girişinde doğru şekilde kullan

Geri Çekilme

Doğurganlık Bilincine
Dayalı Yöntemler

Gebe kalma ihtimalin olan günlerde
ilişkiden kaçın veya kondom kullan

Sperm Öldürücü

Cinsel ilişkiye her girişinde doğru şekilde kullan

DAHA AZ ETKİLİ

Yılda 100 kadın başına yaklaşık 30 gebelik

DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Çevremde tüm bu korunma yöntemleri
mevcut muydu? Değilse, mevcut olanlar
hangileri?

Doğum kontrolü hakkında
konuşmak için güvenilir
yetişkinler bulmak önemlidir.
Hâlâ anlamadığın veya kafanda
soru işaretleri olan şeyleri
tartışmak için sana gösterici
olan biri (öğretmen, abla, vb.) ile
iletişime geç. Ayrıca aşağıda da
bazı yerel kurumlar var!

2. Gebelik önleyici yöntemler hakkında
soru sormaktan utanıyor muyum?
Neden evet veya neden hayır?
3. Doğum kontrolü hakkında
konuşabileceğim birilerini tanıyor muyum?

Dünya Sağlık Örgütü’nün
2006 yılı verilerinden uyarlanmıştır?

NASIL YARDIM
ALABİLİRİM
–  TOPLUMSAL
DESTEK
KURUMLARI
Çevrende sağlığınla
ilgili farklı kurumların
yerini ve iletişim bilgileri
bulmak için bu aktivite
kitabının son sayfasına
git.

Bu yeryüzünde yaşayan insanlar olarak,
tıpkı herkes gibi, kız çocukları da haklara
sahip. Ne yazık ki, dünya genelinde
milyonlarca kız çocuğu haklarını elde
etmek için mücadele etmeye devam
ediyor. Haklarımızı elde etmenin ilk adımı
onların neler olduğunu bilmekten geçiyor!
Yasada kız çocuklarının haklarını destekleyen, kadın
ve çocuk haklarına ilişkin iki sözleşme var: Kadına
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi (CEDAW) ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
(ÇHS). CEDAW kadınların ve kız çocuklarının
haklarını destekler ve ülkelerden cinsiyete dayalı
ayrımcılığı ortadan kaldırmalarını ister. ÇHSise
diğer yandan, hiçbir şekilde ayrımcılık olmaksızın,
tüm çocukların haklarını garanti altına alır. Ülkeleri,
kendi yetki sınırları içindeki her çocuğun –kız ya da
oğlan çocuğu- Sözleşme’de tanınan tüm haklara
sahip olmasını sağlamak zorunda bırakır. Kız çocuğu
hakları ayrıca, özellikle ÇHS’nin Avrupa muadili olan
İstanbul Sözleşmesi olmak üzere birçok bölgesel
belgede de ele alınmaktadır.
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Kurşun kalem/Tükenmez kalem
Boya malzemeleri

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Her ifadeyi oku. Üç ifade seç ve aşağıdaki boş
sayfalarda bu hakların gerçek hayatta nasıl
göründüğünü düşündüğünü temsil eden üç
poster oluştur!
2. Yaratıcı ol ve eğlen. Bu hakların kız çocukları
için ne kadar önemli olduğunu başkalarına
gösteren muhteşem posterler yapmak için
profesyonel bir sanatçı olman gerekmiyor!

Çocuk Evliliği/Erken Evlilik: Bir çocuk olarak,
yani ülkemin kanunlarında yazan reşit olma
(genellikle 18) yaşından önce evlenmeme hakkına
sahibim. Çok erken evlenmek beni eğitimimden
alıkoyabilir; şiddete, kötü muameleye uğrama
veya sağlığımı kaybetme riskimi artırabilir ve hatta
erken ölmeme yol açabilir.
Eğitim: Tıpkı çevremdeki oğlan arkadaşlarım
gibi, okula gitme hakkına sahibim. Kaliteli eğitim
almaya ve okulumu bitirmeye hakkım var.
Sağlık: Üreme ve cinsel sağlığım ve haklarımla
ilgili bilgi almaya hakkım var.  
Şiddet: Çevremde (cinsel, fiziksel, duygusal ve
sözlü) şiddet görmeme hakkına sahibim ve şiddete
maruz kalırsam yardım almaya hakkım var.
Ev içi şiddet: Ev içi şiddet görmeme hakkına
sahibim. Ev içi şiddet, bir kişinin bir diğer kişiyi
kontrol etmek için başvurduğu davranıştır. Buna
duygusal, fiziksel, cinsel ve maddi istismar dâhildir.
Ev içi şiddet örneklerinden bazıları şunlardır:
fiziksel saldırı veya fiziksel saldırı tehdidi, zorla
sosyal yalnızlaştırma, paradan veya işten
alıkoyma, taciz etme ve başka şeylerin yanı sıra
hakaret etmek.
Seks ticareti: İnsan ticaretine maruz kalmama
hakkım var. İnsan ticareti; bir kişinin başka
bir kişinin kâr elde etmesi için nesne olarak
kullanılmasıdır. Buna fuhuş, zorla çalıştırma veya
kölelik dâhildir.  

HAKLAR POSTERİ 1

HAKLAR POSTERİ 2

HAKLAR POSTERİ 3

HAKLAR POSTERİ 4
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Notlar

Hepimiz ister ailemizdeki ister mahallemiz veya binamızdaki, ister okulumuzda
veya spor programımızdaki insanlar olsun, bir topluluğun parçasıyız. Bu
topluluklardaki insanlarla ilişkiler de geliştiriyoruz. Annelerimizle, babalarımızla,
kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, diğer akrabalarımızla, öğretmenlerimizle.
Bazen bu ilişkiler sağlıklı ve kendimizi iyi, güvende hissettiren ilişkiler oluyor.
Bazen bu ilişkiler bize çok güvende değilmişiz ve saygı görmüyormuşuz gibi
hissettiriyor. Sağlıklı ilişkilerde ne tür özellikler aradığımız üzerine düşünmek ve
bu özellikleri anlamak önem taşıyor.
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER
Tükenmez kalem/kurşun kalem ve boyama malzemeleri
DÜŞÜNCE DEFTERİ
1. Çevremdeki başka herkesle eşit haklara sahip olduğumu
bilmek nasıl bir duygu?
2. Sence çevrendeki insanlara, özellikle kadınlara ve kız
çocuklarına gerçekten de her zaman eşit şekilde mi
davranılıyor?
3. Haklarımdan birinin ihlal edildiğini düşündüğümde nereye
gidebilirim?

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Hayatındaki insanlarla olan farklı türlerdeki tüm ilişkiler üzerine düşünmek için zaman
ayır. Bir ilişki haritası çıkaracaksın. Çevrendeki insanlara bağlı olduğun tüm yolları
göstermek için bu haritanın keyifli ve renkli olmasını sağla.
2. Sonraki sayfada bulunan boş dairelere göz at. En küçük daireye adını yaz (ya da kendi
resmini çiz).
3. Sonra, hayatındaki farklı insanları düşün. Küçük dairenin tam dışına, sana en yakın
olan insanların adlarını yaz (ya da basit resimlerini çiz).

BAĞLAN

4. Dış daireye, o kadar yakın olmayanların adlarını (veya resimlerini) koy.

Ailende güvendiğin birine kız çocuklarının sahip olduğu
haklardan bahset! Onlara posterlerini göster ve posterleri
boyamana ve asmana yardım etmek isteyip istemediklerini gör.  

5. Her adın yanına, bu kişiyle ne tür bir ilişkiye sahip olduğunu yaz (anne, amca, arkadaş,
akraba, kuzen, öğretmen, vs.).

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARI
Çevrende hakların ile ilgili çalışan farklı kurumların yerini ve iletişim
bilgilerini bulmak için bu aktivite kitabının son sayfasına git.

İLİŞKİLERİM

DÜŞÜNCE DEFTERİ
1. Haritanda, çevrendekilerle sahip olduğun farklı ilişkilerde değer verdiğin her şeyi düşün. Senin için en
önemlisi ne?
2. Sana göre bir ilişkinin sağlıklı ve sağlıksız özellikleri neler? Aşağıdaki listeye bakıp, katılıp katılmadığına
karar ver. Bu listeye kendi özelliklerini ekle.

Sağlıklı İlişkilerde

Sağlıksız İlişkilerde

Çift taraflı saygı

Hakarete maruz kalmak / hakaret etmek

Çift taraflı mutluluk ve güven duygusu

Fiziksel olarak zarar görmek/vermek

Her iki kişiye de eşit davranılır

Saygısızlığa uğramak / saygısızlık etmek

Çift taraflı eşitlik

Öteki adına onun rızası dışında veya onu tehlikeye
atacak şekilde kararlar verilmesi
Ötekini istemediği veya tehlikeli şeyler yapmaya
zorlamak

BAĞLAN
İlişki haritanı ailende güvendiğin biriyle veya iyi
bir arkadaşınla paylaş. Onlara bir ilişkide neye
değer verdiklerini sor ve senin neye değer verdiğini
onlarla paylaş.

NASIL YARDIM ALABİLİRİM? –
TOPLUMSAL DESTEK KURUMLARI
Çevrende şiddete karşı mücadele eden farklı
kuruluşların yerini ve iletişim bilgilerini öğrenmek
için bu aktivite kitabının son sayfasına git.

Ben

ÇEVREM
13NCÜ AKTİVİTE:  

Bir soruya cevap aradığında, sağlığınla, eğitiminle veya haklarınla alakalı bir konu
hakkında yardım istediğinde çevrende nereye (veya kime) gideceğini bilmek çok
önemlidir. Bu aktivitede, çevren hakkında ve yaşadığın bir sorunla ilgili yardıma
ihtiyacın olduğunda veya konuşmak istediğinde, hem insan hem yer olarak, mevcut
olan kaynaklar üzerine düşüneceksin.  
BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER

b. Çevrende şiddetle ilgili sorunlar hakkında yardım
almak için nereye gidebilirsin?

Çizim malzemeleri

c. Eğitiminle ilgili konularda yardım almak için nereye
gidebilirsin?

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Çevrende, bir sorunla karşılaştığında
yardım alabileceğin önemli yerlerin listesini
çıkar. Unutma, bu yerler fiziksel yerler
olabileceği gibi sana yardım edebilecek
veya senin için cevapları olabilecek,
tanıdığın kişiler de olabilir (örneğin sana
yol gösterici olduğunu düşündüğün bir
abla, en sevdiğin teyzen veya okuldan
öğretmenlerin). Aşağıda, karşılaşabileceğin
farklı sorunlar hakkında düşünmene
yardımcı olacak bazı sorular var.
a. Sağlıkla ilgili konularda (adet kanaması,
vücudundaki biyolojik ve fiziksel değişimler,
güvenli sağlık uygulamaları hakkındaki
sorular) yardım veya tavsiye almak için
nereye gidebilirsin?

d. Birisine mektup göndermek veya iletişime geçmek
istediğinde nereye gidersin?
e. Kimlik belgelerini güncellemek için nereye
gidersin?
f. Haklarına saygı gösterilmediğini düşündüğünde
nereye gidersin?
g. Bir kanunu ihlal eden veya bir başkasının haklarına
saygı duymayan birini görürsen nereye gidersin?  
2. Sonra, çevrenin bir haritasını çizmek için
Çevrem başlıklı boş sayfayı kullan. Bu haritada,
hayatımızda farklı sorunlarla karşılaştığımızda
çevremizde bizi destekleyen önemli yer ve kişiler,
kaynaklar yer almalı.
3. Haritan renkli ve eğlenceli olsun ve topluluğunda
bulunan tüm önemli yer ve kişileri içersin.

DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Çevrende birçok kaynak saptayabildin mi?

Sevdiğin bir ablan ya
da öğretmenin, bir
arkadaşın veya ailenden
biriyle haritanı paylaş.
Onlara haritaya eklemek
istedikleri bir şey olup
olmadığını sor.

2. Belli bir sorun için bir kişi veya yer belirleyemediğinde, kim sana
yardım edebilir? Sana yol gösterici birini (öğretmen, sevdiğin bir
abla, akraba) arayabilir misin? Belki o doğru kaynağı saptamana
yardımcı olabilir.
3. Söylediğin tüm yerler genç bir kızın güvenle gidebileceği yerler mi?
Cevabın hayır ise, biri seninle gelebilir mi? Kim seninle gelebilir?

14NCÜ AKTİVİTE:  

Tüm liderler aynı tipte kişiliklere veya kişilik özelliklerine sahip değildir – liderlerin
sahip olabileceği farklı birçok özellik vardır. Nobel Ödülü’ne sahip en genç kişi olan
Malala Yousafzai, genç bir kadın lider olarak cesaretiyle ünlüdür. Malala genç bir kız
çocuğuyken, Pakistan’da kız çocuklarının hakları ve eğitimin önündeki engellere karşı
mücadele etti. O dönemde, Malala’nın yaşadığı yerde yönetimi elinde tutan Taliban
örgütü, kız çocuklarının eğitim görmesini ağır şekilde cezalandırıyordu. Malala, bir
aktivist olarak tanındığı için Taliban örgütü tarafından hedef alınıp vurulduğunda sadece
15 yaşındaydı. Malala bu saldırıdan sağ kurtuldu ve önüne geçilemeyen cesareti ile,
dünya genelinde kız çocuklarının eğitimini ve haklarını savunmaya devam ediyor.

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER
Renkli kalem

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Sonraki sayfada aynı resmin iki kopyasını göreceksin. İki fotoğraf arasında 5 fark var.
2. 5 farkın her birini bulmaya çalış ve daire içine al.

Farkları bulup bulamayacaklarını görmek için bu
görevi ailenle ve arkadaşlarınla paylaş. Onlarla
müzakere edip, onların iyi bir lider olmak için neler
gerektiği hakkındaki düşüncelerini öğren.

2. Onları lider yapan özellikler neler?
3. Sence sen bu özelliklerinden hangilerini nasıl
sergiliyorsun?

CEVAPLAR

1. Hayran olduğun bazı liderleri düşün.

1. Benler kaldırılmış 2. Perdede ekstra pileler var 3. Sol kolundaki saat yok 4. Yousafzai küçük harfle yazılmış 5. Eşarbının altı sarı.

BAĞLAN

Orijinal Fotoğraf: Telif Hakkı World Economic Forum / Jakob Polacsek’e aittir (Creative Commons Lisansı 4.0 https://flic.kr/p/FDhtyE=

DÜŞÜNCE DEFTERİ

15NCİ AKTİVİTE:  

POZİTİF VE NEGATİF TEPKİLER

BU AKTİVİTE İÇİN
İHTİYACIN OLAN
MALZEMELER
Hiçbir şey

Stres ve kaygı, hayatlarımızdaki farklı birçok şeyden kaynaklanabilir. Kontrolümüzde
olmayan veya öngörülemez olaylarla çevrili olduğumuz durumlar, hissettiğimiz stres
ve kaygıyı artırabilir. COVID-19, hepimize hayatımız bir parça kontrolden çıkmış gibi
hissettirdi. Arkadaşlarımızı çok fazla göremiyoruz ve normal gündelik rutinlerimiz çok
değişti. Hayatımızda stresle başa çıkabilmenin birçok yolu var. Bunlardan bazıları
pozitif, bazıları ise negatif.  

STRES NEDENİ

Trafik nedeniyle geç kalmak

Olası durumlar:

Olası durumlar:

• Hızlı kalp atışı

• Genel kaygı duygusu

• El titremesi

• Bunalmış hissetme

• Bacakların titremesi

• Odaklanamama

• Yumruğunu sıkma

• Kaçınma davranışları

• Cildin kızarması

• Karar verememe

Ebeveynlerinle aynı fikirde olmamak

• Başağrıları

• Savaş ya da kaç tepkisi

• Gerginlik

• Taşkınlık yapma

Arkadaşlarının seni istemediğin bir şeyi
yapmaya zorlaması

Ailenden birinin veya yakın bir
arkadaşın ölümü
Nasıl yapacağını bilmediğin bir görev
verilmesi
Okulda zorbalığa maruz kalmak

• Kas spazmı

Kendinin ya da ailenden birinin virüs
kapmış olabileceğinden korkmak

Strese verilen bazı sağlıklı ve sağlıksız tepkiler nelerdir?

Çevrende şiddet görmek

Çevrenizdeki güvendiğiniz kişilerden yardım istemek

Kavga etmek

Yazarak duygularınızı yansıtmaya ve anlamaya çalışmak

Sağlıksız gıdalar tüketmek

Rahatlamanın yollarını bulmak (egzersiz, resim, meditasyon,
şarkı söyleme, dans, yaratıcı aktiviteler, dışarı çıkmak)

Uyuşturucu veya alkol almak

Mizah anlayışınızı korumak (şakalar yapmak ve
gülümsemek)

Kimseyle konuşmamak ve sessiz kalmak

Yapabiliyorsan harekete geçmek (strese neden olan
şeyden kaçman ya da kurtulman mümkünse, bunu yapmayı
denemek)

Çok uyumak ve yerinden kalkmamak

Evcil bir hayvanla oynamak

Arkadaşları görmeyi reddetmek

Gülmek veya ağlamak!

Etrafımızdakilere kaba davranmak

Müzik dinlemek

Eylemlerim – Strese Pozitif Tepkiler

Bir arkadaşının hakkında asılsız bir
dedikodu duymak

Stresin duygusal işaretlerinden bazıları nelerdir?

NEGATİF TEPKİLER

Hayatlarımızda strese verdiğimiz pozitif ve negatif tepkilere ilişkin
öğrendiklerini düşün ve bir dahaki sefere kendini stresli veya
kaygılı hissettiğinde pozitif özel eylemler geliştirmene yardımcı
olması için aşağıdaki tabloyu doldur.

Büyük bir sınava hazırlanmamış olmak

Stresin fiziksel işaretlerinden bazıları nelerdir?

POZİTİF TEPKİLER

HAYDİ BAŞLAYALIM

DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Stresi azaltmak için pozitif bir şekilde
mi yoksa negatif bir şekilde mi tepki
verdiğimizde daha iyi hissederiz? Negatif
bir şekilde tepki vermek bizi gerçekten
uzun vadede daha az stresli yapar mı?

Stratejilerini ailenle veya
bir arkadaşınla paylaş.
Bir dahaki sefere seni
stresli gördüklerinde bu
farklı stratejileri sana
hatırlatmalarını söyle. Hatta,
her gün kendine stresle
mücadelenin pozitif yollarını
hatırlatmak için bu stratejileri
odana koyabilirsin.

2. Stresliyken konuşabileceğiniz birilerini
tanıyor muyuz? Güvendiğin biri, sana
yol gösterici olduğunu düşündüğün
( sevdiğin bir abla ya da öğretmen)
yardımcı olabilir mi?

NASIL YARDIM
ALABİLİRİM? –
TOPLUMSAL
DESTEK
KURUMLARI
Çevrende stresle ve akıl
sağlığıyla alakalı farklı
kuruluşların yerini ve
iletişim bilgilerini bulmak
için bu aktivite kitabının
son sayfasına git.

16NCI AKTİVİTE:

Günlük hayatımızda, özellikle hayatımızın kontrolünün bizde olmadığını

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER

hissettiğimiz anlarda stresi azaltmak için atabileceğiniz adımlar var.

Hiçbir şey

Güvendiğin insanlarla konuşmak çok yardımcı olabilir.
Arkadaşların ve ailenle güvenli bir şekilde ve sosyal mesafeni
koruyarak iletişim kur. Şakalar yap, duygularını paylaş ve
hissedebileceğin stres ve kaygıyı tartış.

Evde kalman gerekiyorsa, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdür
– doğru diyet, uyku, egzersiz ve evde sevdiklerinle sosyal
temasta bulunmak, diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınla e-posta
ve telefon ile iletişim kurmak gibi.

Duygularınla başa çıkmak için sigara, alkol veya uyuşturucu
madde kullanma. Kendini boğuluyor gibi hissettiğinde bir
sağlık çalışanı veya danışmanı ile konuş. Gerekirse nereye
gideceğine ve fiziksel veya zihinsel sağlığın için nasıl yardım
alabileceğine ilişkin bir plan yap.

Gerçekleri öğren. Makul önlemler alabilmek için riski doğru
şekilde saptamana yardımcı olacak bilgileri topla. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) web sitesi veya yerel veya devlete ait bir halk
sağlığı kurumu gibi güvenebileceğin, inanılır bir kaynak bul.
Gerçekleri ve alabileceğin tedbirleri öğrendiğinde, harekete
geçebileceğin için, hissettiğin stres azalacaktır.

Haberleştirme biçimini rahatsız edici bulduğun medyaların sen
ve ailen tarafından izlenme süresini azalt. Bu sayede kaygını
ve gerginliğini sınırla.

Geçmişte hayatındaki zorlukları yönetmeni yardımcı olan,
geçmişte kullandığın becerilerinden yararlan ve bu becerilerini
bu zorlu salgın döneminde duygularını yönetmene yardımcı
olması için kullan.

HAYDİ BAŞLAYALIM
Labirentler, stresi ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak için tasarlanmış klasik
meditasyon teknikleridir. Birden çok çıkışı olan bir bulmacadan farklı olarak, bir
labirentte sadece bir yol vardır, böylelikle dikkat dağıtıcı şeylerden veya engellerden
kurtulabilirsin. Labirent yolunu takip etmek düşüncelerini ve nefes alıp verişini
odaklamana ve dikkatini dağıtan şeyleri kafandan atmana yardımcı olabilir.
1. Gevşemeye başlamak için derin nefes al ve labirentin girişine odaklan.
2. Sol elinin işaret parmağını labirentin girişine koy. Bu başlangıçta sana çok zor
geliyorsa sağ elini kullan. Ama zaman zaman sol elinle yapmayı dene. Bu,
sunduğu zorluk nedeniyle zihnin meditasyona odaklanmasına yardımcı olur.
3. Labirentin şeklini parmağınla yavaşça izle, zihninin ekstra düşüncelerden
uzaklaşmasına ve yalnızca labirentin yolunu izlemeye odaklanmasına izin ver.
Gözlerin veya parmağınla ileri atlamamaya çalış.
4. Labirentin merkezine “yürü” ve bir an dinlen, derin nefes alarak nasıl hissettiğini
gözlemle.
5. Labirentten çıkan yolun izini sür.
6. Arkana yaslan, derin nefes al ve gevşe. Bir kez daha, nasıl hissettiğini gözlemle.

DÜŞÜNCE DEFTERİ  
1. Labirentten önce nasıl hissettin? Sonra nasıl
hissettin?
2. Yalnızca bir görevi tamamlamaya odaklanmak
nasıl bir duyguydu?
3. Stresi ve kaygıyı azaltmanın diğer yolları
nelerdir?

BAĞLAN
Hızlı bir stres atma
aktivitesi için bu labirenti
arkadaşlarınla ve ailenle
paylaş.

LABİRENT

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Aşağıdaki yoga duruşları gibi başka spor
akitiviteleri ile alakalı videolar izlemek
ister misin? BoMoVu YouTube kanalındaki
Sen Neredeysen Hareket Orada
programının videolarını izlemek için bu
QR kodunu tarat.

1NCİ AKTİVİTE:  

1. ÇOCUK DURUŞU

İster genç ister yaşlı ol, hangi ülkede veya şehirde
yaşarsan yaşa, yoga zihnimizi sakinleştirme ve
vücudumuzu güçlendirme gücüne sahiptir. Yoga
gözünü korkutmasın. Yoga herkes içindir.
Özel nefes alma teknikleri ve meditasyon ilkeleri ile
birleştirilmiş, duruşlar denen bir dizi özel egzersiz
bir yoga dersinin yapı taşlarıdır. Yoga herkes için
tek tip değildir: Senin için en iyi yoga egzersizi senin
bireysel ihtiyaç ve hedeflerine göre değişir.
Düzenli yoga yapmak farklı birçok fayda sağlar.
Genel olarak, eksiksiz bir yoga egzersizi sırtını
ve eklemlerini sağlıklı tutmana, genel duruşunu
iyileştirmene, kaslarını esnetip güçlendirmene ve
dengeni geliştirmene yardımcı olabilir. Yoganın ayrıca
derinlemesine rahatlatıcı ve canlandırıcı, onarıcı bir
yanı vardır. Ek olarak, yoganın nefese odaklanışı
seni sakinleştirebilir ve vücuduna daha duyarlı olmayı

BU AKTİVİTE İÇİN
İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER
Düz bir alan ile bir
battaniye, halı veya geniş
bir havlu

HAYDİ BAŞLAYALIM
Bu 10 duruş eksiksiz bir
yoga egzersizidir. Her
duruşta yavaşça hareket et
ve hareket ederken nefes
almayı unutma. Bir duruş
sana zor geldiyse, özellikle
de nefesin kesildiyse
dur ve nefesin normale
döndüğünde yeniden başla.
Buradaki amaç, her duruşu
yavaşça birkaç defa nefes
alıp verdiğin süre boyunca
korumak ve sonra, sıradaki
duruşa geçmektir.

öğrenmeni sağlayabilir.

Ne zaman yapmalı: Boynunu, omurganı
ve kalçalarını nazikçe germek istediğinde.
Ne zaman yapmamalı: Dizin yaralıysa
veya ayak bileğinde sorun varsa. Yüksek
tansiyonun varsa veya hamileysen de bu
duruşu yapmaktan kaçın.
Değiştirmek için: Başını bir mindere
veya yastığa koyabilirsin. Rahat
hissetmiyorsan, bir havluyu kıvırıp ayak
bileklerinin altına yerleştirebilirsin.
Dikkatli ol: Nefes alıp verirken
omurganda ve belindeki kasları
gevşetmeye odaklan.
2. AŞAĞI BAKAN KÖPEK DURUŞU
Aşağı bakan köpek duruşu
hamstringi,baldırları (arka bacak kasları)
ve ayak tabanını gererken kolları,
omuzları ve sırtını güçlendirir. Sırt ağrını
hafifletmeye de yardımcı olabilir.
Ne zaman yapmalı: Sırt ağrını
hafifletmeye yardımcı olmak için.

Duruşlar yoganın yapı taşlarıdır. Bunları öğrenmek ve
sık sık yapmak iyidir.
DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Bu yoga duruşlarından bazılarını yapmak vücuduma
nasıl geldi? Favorim hangisiydi?

En sevdiğin yoga duruşunu
bir arkadaşına veya
ailenden birine öğret. Bir
duruşu her gün birkaç
dakika yapmaya kendine
söz ver.

2. Duruşlar dikkatimi odaklamama yardımcı oldu mu?
Nefesime odaklandım mı?

Bu sakinleştirici duruş iyi bir rahatlama
pozisyonudur. Çocuk duruşunu bir
sonraki duruşa devam etmeden önce
dinlenmek ve yeniden odaklanmak
için kullanabilirsin. Bu duruş sırtını,
kalçalarını, uyluklarını, dizlerini ve ayak
bileklerini nazikçe esnetir ve omurganı,
omuzlarını ve boynunu rahatlatır.

Ne zaman yapmamalı: Bileklerinde
problem varsa, yüksek tansiyonun varsa
veya gebeliğin son dönemlerindeysen bu
duruş önerilmez.
Değiştirmek için: Bu duruşu dirseklerini
yere koyarak yapabilirsin, bu da ağırlığı
bileklerinden alır.
Dikkatli ol: Ağırlığı avuç içlerine
eşit olarak dağıtmaya ve kalçalarını
omuzlarından uzaklaştırıp yukarı ve
geriye doğru kaldırmaya odaklan.

3. PLANK POZU

5. KOBRA DURUŞU

Yaygın bir egzersiz olan plank, üst
gövdenin, omuzlarının, kollarının,
bacaklarının ve boynunun güçlenmesini
sağlar.

Geriye doğru bükülerek yapılan bu duruş
sırt kaslarının güçlenmesine, omurga
esnekliğinin artmasına ve göğsünü,
omuzlarını ve karnını esnetmeye yardımcı
olabilir.

Ne zaman yapmalı: Plank duruşu karın
kaslarını ve üst gövdeni güçlendirmeye
çalışıyorsan iyidir.
Ne zaman yapmamalı: Bileklerin
ağrıyorsa plank duruşundan kaçın.
Bileklerin zorlanabilir. Belin ağrıyorsa da
bu duruşu atlayabilir veya değiştirebilirsin.
Değiştirmek için: Dizlerini yere koyarak
değiştirebilirsin.

Ne zaman yapmalı: Bu duruş sırtı
güçlendirmek için mükemmeldir.
Ne zaman yapmamalı: Boynun veya
omurgan ağrıyorsa, omurga, boyun veya
belinde yaralanma varsa
Değiştirmek için: Sadece birkaç cm
yukarı kalk ve kollarını düzeltmeye
çalışma.

Dikkatli ol: Plank yaparken boynunun
arkasının ve omurganın uzadığını hayal
et. Karnını sanki sırtına yapıştırıyor gibi
içeride sıkı tuttuğundan emin ol. Harekete
yardımcı olması için popo kaslarını sık.

Dikkatli ol: Duruşunu korurken karnını
yerden uzak tutmaya çalış. Aynı zamanda
omuzlarını kulaklarından uzaklaştır.

4. DÖRT KOLLU DÜZ DURUŞ

6. AĞAÇ DURUŞU

Bu şınav varyasyonu, güneşi selamlama
olarak bilinen yaygın bir yoga sekansında
plank duruşunu takip eder. Bu duruş,
sonunda kol denge duruşları veya ters
duruşlar gibi daha gelişmiş duruşları
çalışmak istiyorsan iyidir.

Bu duruş, dengeni geliştirmene yardımcı
olmanın ötesinde, gövdenin merkezini,
bileklerini, baldırlarını, kalçalarını ve
omurganı da güçlendirebilir.

Ne zaman yapmalı: Bu duruş da, plank
gibi, kollarını, bileklerini ve karnını
güçlendirir.
Ne zaman yapmamalı: Sırtın ağrıyorsa,
omzunda sorun varsa veya hamileysen.
Değiştirmek için: Yeni başlayanlar,
dizlerini yere koyarak duruşu
değiştirebilirler.
Dikkatli ol: Avuç içlerini eşit şekilde yere
bastır ve bu duruşu korurken omuzlarını
yerden kaldır. Belini korumak için gövdeni
uzattığından emin ol.

Ne zaman yapmalı: Bu duruş dengeni ve
postürünü geliştirmek için iyidir.
Ne zaman yapmamalı: Kan basıncın
düşükse veya dengeni etkileyen herhangi
bir tıbbi durumun varsa bu duruşu es
geçebilirsin.
Değiştirmek için: Destek almak için
ellerinden birini duvara koy.
Dikkatli ol: Duruşunu korurken nefes alıp
vermeye odaklan.

7. ÜÇGEN DURUŞ

9. YARIM KÖPRÜ DURUŞU

Birçok yoga sekansının bir parçası olan
üçgen duruşu bacakları güçlendirmeye
yardım eder ve kalçaları, omurgayı,
göğüsü, omuzları, kasıkları, hamstringleri
ve baldırları gerer. Ayrıca kalça ve boyun
esnekliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Sırtı esneterek yapılan bu duruş; göğüs,
sırt ve boyun kaslarını gerer. Aynı
zamanda sırt ve hamstring kaslarını
güçlendirir.

Ne zaman yapmalı: Bu duruş güçlenmek
ve dayanıklılığı artırmak için muhteşemdir.
Ne zaman yapmamalı: Başın ağrıyorsa
veya düşük tansiyon sorunun varsa (örn:
baş dönmesi) bu duruştan kaçın.
Değiştirmek için: Yüksek tansiyonun
varsa (örn: kalp çarpıntısı), son duruşta
başını aşağı doğru çevir. Boynunda
problem varsa, başını yukarı çevirme;
dümdüz ileriye bak ve boynun her iki
tarafını da uzat.
Dikkatli ol: Kaldırdığın kolunu tavana
doğru uzatmaya devam et. Bu, duruşu
canlı tutmana yardımcı olur.

Ne zaman yapmalı: Günün çoğunu
oturarak geçiriyorsan bu duruş göğsünün
üst kısmını açmana yardımcı olacaktır.
Ne zaman yapmamalı: Boynun ağrıyorsa
bu duruştan kaçın.
Değiştirmek için: Bacaklarını ve
ayaklarını doğru hizada tutmaya yardımcı
olmak için kasıklarının arasına bir yastık
yerleştir. Veya belinin alt kısmı seni
rahatsız ediyorsa, leğen kemiğinin altına
bir yastık yerleştirebilirsin.
Dikkatli ol: Bu duruşu muhafaza ederken
göğsünü yukarı kaldırmaya çalış.Buna
yardımcı olması için popo kaslarını sık.

10. SAVASANA POZU

8. YARIM BALIK KRALI POZU
Bu bükülme duruşu; omuzları, kalçaları
ve göğsü gererken sırtının esnekliğini
artırabilir. Ayrıca sırtının ortasındaki
gerginliği gidermeye de yardımcı olabilir.
Ne zaman yapmalı: Omuz çevresinde
ve sırtın üst ve alt kısmındaki kasılmış
kasları gevşetmek için.
Ne zaman yapmamalı: Sırtında sorun
varsa.
Değiştirmek için: Sağ dizini bükmek
rahatsızlık veriyorsa, dizini önünde
düz tut.
Dikkatli ol: Her nefes alışında gövdeni
kaldır ve nefes verirken bük.

Yoga dersleri tipik olarak bu duruşla biter.
Bu duruş bir an için gevşemeye izin verir
ama bazı insanlara bu duruşta kalmak
zor gelir. Ancak, bu duruşu ne kadar çok
denersen, rahatlatıcı, meditatif bir duruma
geçmen o kadar kolaylaşır.

Ne zaman yapmalı: Her zaman!
Değiştirmek için: Daha rahat
hissediyorsan, başının altına bir battaniye
yerleştir. Belin hassassa veya sana sıkıntı
veriyorsa bir battaniyeyi kıvırıp dizlerinin
altına koyabilirsin.
Dikkatli ol: Vücudunun her seferinde her
bir parçasının teker teker yere yayıldığını
hisset.

BoMoVu YouTube kanalındaki
Sen Neredeysen Hareket Orada
programının videolarını izlemek için bu
QR kodunu tarat.

2NCİ AKTİVİTE:  

Dizleri Karna Çekerek Sıçrama: Dik durarak başla. Yukarı sıçra ve ayaklarını ve dizlerini yukarı, içeri doğru
çek, ardından yumuşak bir iniş yap.

Vücudumuzu güçlendirmek için çok fazla ekipmana (veya aslında, bazen
hiçbir ekipmana) ihtiyacımız yok. Evlerimizde veya evimizin hemen dışarısında
yapabileceğimiz, kaslarımızı geliştirecek, dengemizi sağlamamıza yardımcı olacak
ve sağlıklı hissetmemizi sağlayacak birçok hareket ve egzersiz var!

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER

Güvenli Antrenman İçin İpuçları:

Hiçbir şey

• Ayakların kalça/omuz genişliğinde açık ve ayak
parmakların tam karşıya bakacak şekilde dur. Dizlerini
hafifçe bük ve kalçalarını omuzlarının altında aynı
hizada tut.

HAYDİ BAŞLAYALIM
Yeni Başlayanlar: Her birinden 10 kere
(durmadan), ardından birkaç hafta içinde
20’ye çıkana kadar çalış.

• Hareketlere başlamadan önce karın kaslarını
esnet. Bunu yaparken, göbek deliğini omurgana
doğru çekiyormuşsun gibi hissetmelisin. Sırtınının
incinmemesi için çok fazla geriye yaslanMA!

Orta ve İleri Düzey: Her egzersiz için
iki veya üç set, 20 tekrar. Her egzersizi
bir seferde 20 saniye boyunca de
yapabilirsin. Her egzersizi bir dakika
yapabilecek duruma kaç haftada
geleceğini gör!

• Boynunun incinmemesi için her zaman dümdüz karşıya
bak.
• Bacaklarını ve kollarını uzatırken her zaman hafifçe
bükülü tut.

DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Favori egzersizin hangisiydi? Neden?

Favori egzersizini bir arkadaşına veya ailenden
birine göster. Bir egzersizi 1 dakikada kaç kere
yapabileceğinizi görmek için yarış düzenleyin.

2. Vücudumuzu güçlü tutmak neden önemlidir?

Şınav: Ayak parmaklarının ve ellerinin üzerinde plank duruşu
ile başla. Vücudunu yavaşça yere doğru indir ve yukarı kalk.
Gövdeni düz tut.

Dağcı Tırmanışı: Şınav ile aynı pozisyonda başla. Bir bacağını göğsünün altına getir ve ardından geri götür.
Yerde ellerinin üzerinde koşmaya benzer şekilde, aynı hareketi diğer bacağınla yap. Gövdeni düz tut.

Kol Çevirme: Dik otur veya dik dur. Kollarını yana doğru uzat ve küçük daireler halinde
saat yönünde ve ardından saat yönünün tersine çevir.

Dizler Kırık Mekik: Başlangıçta yere uzanıp dizlerini kır. Karnını kas ve ardından dizlerine doğru mekik çekip
geri git. Buradaki amaç önce göğsü kaldırmak yalnızca başı değil ve karnını aktif tutmak.
Vücut Ağırlığıyla Çömelme(Squat): Üst bacakların yere paralel olana kadar yere çömel, sonra geri dön.
Poponu sandalyeye otururmuş gibi iyice geriye ver. Bu sayede dizlerini koruyabilirsin.

3NCÜ AKTİVİTE:  

Superwoman: Yüzüstü yat. Kollarını ve bacaklarını aynı anda yerden kaldır ve dur, ardından
yere geri dön.

Diyaframdan veya karından nefes almak tüm memeliler (insan dâhil)
için doğaldır. Bu, karnımızda diyafram adı verilen büyük bir kas
tarafından kontrol edilen, bir derin nefes alma durumudur. Burnundan
nefes aldığında, içine çektiğin hava ciğerlerine kadar gider. Gelişigüzel
nefes aldığında sadece göğüs boşluğun genişler. Derin nefes
aldığında vücudunun daha büyük bir kısmı işin içine girer -diyafram
kasılır ve hem göbek hem de göğüs boşluğu genişler. Karından nefes
alma ve strese veya kaygıya karşı “savaş ya da kaç” tepkisi (hepimizin
deneyimlediği iki duygu) aynı anda gerçekleşemez. Vücudumuz “savaş
ya da kaç” moduna geçtiğinde gelişigüzel nefes alırız. Savaşmaya
hazırızdır. Diğer yandan, karından aldığımız nefes kalp atış hızımızı
düşürür ve bir rahatlama tepkisini tetikler. Bu, bizi yavaşlatır.
Sandalye Hareketi: Ellerini bir sandalyeye koyup gövdeni düz tutarak başla. Vücudunu yavaşça
aşağı indir, ardından kollarının arkasını çalıştırmak için gövdeni yukarı kaldır.

4NCÜ AKTİVİTE:  

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN MALZEMELER

Vücut tarama, meditasyondan yararlanan

Hiçbir şey

bir aktivitedir. Meditasyon zihni eğitmenin

HAYDİ BAŞLAYALIM
Karından nefes alma egzersizine başlamak için en iyi zaman halihazırda rahatlamış olduğun
zamandır. Bu şekilde, sakin olmanın nasıl bir his olduğuna dair farkındalık oluşturabilirsin.
Karından nefes almaya hakim olduğunu hissettiğinde (her gün karından nefes alma egzersizi
yapıp) stresli zamanlarda ona başvurabilirsin.
1. Normal nefes alıp vererek başla. Herhangi bir şey fark ettin mi? Nefes aldığında
vücudunun hangi kısımları hareket ediyor? Bu nasıl hissettiriyor?
2. Şimdi sırt üstü uzan, kaslarını gevşet ve ellerini karnının üzerine koy.
3. Ağzın kapalıyken dört saniye veya tüm göğsünün, karnına kadar havayla dolduğunu
hissedene kadar nefes al.

bir yoludur. Zihinlerimiz çoğu zaman
dalgındır - gelecek hakkında düşünürüz,
geçmişe gideriz, endişeleniriz veya hayal
kurarız. Meditasyon bizi şimdiki zamana geri
getirir ve bize daha az stresli, daha sakin
ve kendimize ve başkalarına karşı daha
nazik olmamız için gereken araçları verir.

BU AKTİVİTE İÇİN İHTİYACIM OLAN
MALZEMELER

Meditasyon, dikkatimizin eğitilmesi demektir.

Hiçbir şey

Dağınık düşüncelerden uzaklaşmamızı

4. Nefesini dört saniye tut.

sağlar ve dengeli ve net bir şekilde, şimdiki

5. Hiç hava kalmayana kadar nefesini ağızdan veya burundan yavaşça üfle. Bu iki farklı
nefes verme tekniğinin hissi de başka olacak her ikisini de deneyimle. Yavaş nefes
almakta güçlük çekiyorsan pipetle nefes alıp ver.

zamana ulaşmamıza yardımcı olur.

6. Vücudun rahatlayana kadar tekrarla. Öncekinden farklı bir şey fark ettin mi? Nasıl
hissettiriyor?

ve duygusal semptomları değil, fiziksel

Karından nefes almayı, uyandığında veya yatmadan önce, rutininin düzenli bir parçası haline
getir. Alıştırma yaptıkça, bu yöntem gevşemek ve hayatındaki kaygı ve stresi azaltmak için
her yaşta kullanabileceğin bildik bir stratejiye dönüşebilir.

mide yanması stresle ilgili yaşayabileceğimiz

Çoğumuz için, stresin sadece zihinsel
semptomları da vardır: baş ağrısı, sırt ağrısı,
rahatsızlıklardan sadece birkaçıdır. İşin aslı,
bazen strese o kadar kapılırız ki, fiziksel

DÜŞÜNCE DEFTERİ

rahatsızlığımızın duygusal durumumuzla

1. Karnından yavaşça nefes almak nasıl bir histi? İlk başta zor muydu?

bağlantılı olduğunu bile fark etmeyiz.

2. Karnından nefes alıp vermeyi alışkanlık haline getirirsen ne olacağını düşünüyorsun?
3. Stresli ve kaygılı olduğunda bu teknik sana yardımcı olabilir mi?
BAĞLAN
Bir arkadaşına veya ailenden birine karından nefes almayı öğret. Her sabah veya öğlen
birlikte karından nefes almayı deneyin. Gün içinde, kendini daha stresli hissettiğin
zamanlarda, yavaşça karnından nefes alıp vermek için biraz zaman ayır ve stresini
azaltmaya yarıyor mu yaramıyor mu gör.

İşte bu gibi zamanlarda bir vücut tarama
meditasyonu özellikle yararlı ve etkili olabilir ve
vücudumuzu gözden geçirmemizi sağlayabilir.

HAYDİ BAŞLAYALIM
1. Rahat bir pozisyon al. Özellikle
uyumadan önce vücut tarama
meditasyonu yapıyorsan yatar
pozisyonda olmak tercih edilir. Bu
mümkün veya rahat değilse oturur
pozisyonda olmak da bir seçenektir.
2. Birkaç kere derin nefes alıp ver.
Nefesin yavaşlasın ve göğsünden
değil karnından nefes almaya başlayıp
her nefeste karnının genişlemesini
ve küçülmesini sağla. Omuzların her
nefeste yükselip alçalıyorsa, sanki
her nefeste karnında bir balon şişip
sönüyormuşçasına, karnından nefes
almaya daha çok odaklan. Daha fazla
pratik için, bu nefes alma egzersizlerini
dene.
3. Dikkatini vücuduna vererek başla.

Düşünce Defteri
4. Vücudunun ağırlığını hissetmeye çalışıp sandalyede ya da
yerde dikkatini ağırlığını bırakmaya getirebilirsin. Birkaç kez derin
nefes al.
5. Derin nefes alırken, daha fazla oksijen alarak vücudunu
canlandır ve nefesini verirken daha derin gevşeme hissi yaşa.
6. Ayağının yerde olduğunu hissedebilirsin, ayağının yere
dokunduğu hissini hissedebilirsin. Ağırlığı, basıncı, titreşim ve
ısıyı.

7. Sandalyede bacaklarını, basıncı, nabzını, ağırlığı, hafifliği
hissedebilirsin.
8. Sandalyede sırtını hisset.
9. Dikkatini karın bölgene ver. Karnın gergin veya sıkılmış ise
yumuşamasına izin ver. Nefes al.
10. Dikkatini ellerine getir. Ellerin gergin veya sımsıkı mı fark et.
Yumuşamasına izin ver.
11. Kollarına dikkatini ver. Kollarındaki her hissi hissetmeye çalış.
Omuzlarını gevşet.
12. Boynuna ve boğazına dikkat et. Yumuşamalarına izin ver.
Gevşe.
13. Çeneni yumuşat. Yüzünü ve yüz kaslarını gevşet.
14. En son tüm vücudunu başın tepesinden ayak parmaklarına
kadar hissetmeye çalış. Bir nefes daha al.

İpuçları
• Bu vücut tarama meditasyonunu
stresli olduğunda veya düzenli
bir uygulama olarak gün boyunca
birkaç kez yap.
• Çok zamanın yoksa, vücudunun
bir yerinden diğerine geçmek
yerine, sadece oturup
vücudunun gerilim taşıyan
herhangi bir yerine dikkatini
vererek bu vücut tarama
meditasyonunun kısa bir
versiyonunu yapabilirsin.
• Vücut tarama meditasyonu
beden farkındalığını, stres
farkındalığını ve rahatlamayı
destekleyebilir. Onu sık sık
uygula. Vücudundaki stresi ve
gerilimi azaltmak için aşamalı
kas gevşetme, nefes
egzersizleri veya gözünün
önüne getirme egzersizlerini de
deneyebilirsin.

DÜŞÜNCE DEFTERİ

BAĞLAN

1. Vücudunun her yerini düşünmek nasıl bir histi? Zihnini nasıl
hissettin?

Tanıdığın birini, bir arkadaşını, aile
üyelerinden birini bir vücut tarama
aktivitesine yönlendir. Onlardan
gözlerini kapatmalarını iste. Bu
aktivitenin adımlarını yüksek sesle
okuyarak, bedenlerini zihinsel olarak
tararken düşünmeleri için onlara
zaman tanıyabilirsin. Sonra nasıl
hissettiklerini sor.

2. Stresli veya kaygılı olduğunda bu tekniğin sana yardımcı
olabileceğini düşünüyor musun?

Tarih / Aktivite

Düşünce Defteri
Tarih / Aktivite

Birleşik Krallık

Tanni Grey-Thompson, tüm hayatı
boyunca sporla ilgili klişelere
meydan okudu ve birçok engeli
yıktı. Tanni, doğuştan spina bifida
hastası olmasına rağmen, Birleşik
Krallık’ın en iyi sporcularından biri
oldu. Bir Paralimpik olarak 30’dan
fazla dünya rekorunu elinde tutuyor,
16 Paralimpik madalyaya sahip (11

Ürdün

altın, 4 gümüş ve 1 bronz) ve Londra
Maratonu’nu altı defa kazanmış
bulunuyor.

Nadin Dawani küçüklüğünden beri dünya
şampiyonu bir sporcu olmanın hayalini
kuruyordu. Vietnam’da düzenlenen 2012 Asya
Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya
kazandıktan sonra Nadin, Asya Şampiyonu

Sıra Sende: Üstesinden
geldiğin bazı zorluklar
veya engeller neler?
Bu engelleri tanımla
veya çiz.

olarak adlandırılan ilk Ürdünlü Tekvandocu
oldu. Ürdün bayrağını taşıdığı Londra 2012
Yaz Olimpiyatları da dahil olmak üzere,
Olimpiyat Oyunları’nda Ürdün’ü temsil etmek
için birçok kez sahneye çıktı. Nadin, sporu
bıraktığı günden bu yana uluslararası alanda
etkili olmanın yollarını bulmaya devam ediyor
ve şu anda Ürdün Olimpiyat Komitesi’nde
uluslararası ilişkiler başkanı ve Uluslararası
Olimpiyat Komitesi Sporcular Komisyonu’nun
bir üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda
Dünya Tekvando Sporcuları Komitesi’nin eş
başkanlığını yürütmekte.

Sıra Sende: Hayallerinden
ve hedeflerinden bazıları
neler? Hayallarini temsil
eden bir resim çiz.

Sana Mir, eline kriket sopasını aldığından beri,
Pakistan’daki kadın sporcularla ilgili cinsiyet
klişelerini yıkıyor. Sana, dikkate değer 226
uluslararası maça çıktı ve bunların 137’sinde
kaptanlık yaptı. 2018’de Sana, Uluslararası
Kriket Konseyi ODI top atıcı sıralamasında 1nci
olan ilk Pakistanlı kadın kriket sporcusu oldu.
2010 ve 2014 Asya Oyunları’nda Pakistan’a iki
altın madalya götürdü ve 2008 Kadınlar Kriket
Dünya Kupası’nda (Women’s Cricket World Cup
Qualifier) Turnuvanın Sporcusu seçildi. Sana,
sporu bırakmadan önce, Uluslararası Kriket
Konseyi Sporcu Sıralamasında Kadın ODI Top
Atıcılar sıralamasında 1nci sıraya yerleşti ve
bundan önceki 9 yıl boyunca Uluslararası Kriket
Konseyi sıralamasında en iyi 20’de yer aldı.
Bangladeşli bir halterci olan Mabia
Akhter, sporunda başarılı olmak için,

Pakistan

Bangladeş

yoksulluk içinde büyümenin yarattığı
zorlukların üstesinden geldi. 2016
Güney Asya Oyunları’nda, Kadınlar
63 kg müsabakalarında altın madalya
kazandığında sadece 16 yaşındaydı.
Mabia ayrıca, bir önceki yıl düzenlenen
Commonwealth Halter Şampiyonası’nda
gençlik bölümünde bir altın ve iki gümüş
madalya kazanmıştı.

Sıra Sende: Elde etmiş olmaktan gururlandığın bazı başarıların neler?
Bu başarılarının seni neden seni gururlandırdığını anlat veya çiz!
başarılar

Sıra Sende: Ağırlık veya yük olabileceğini hissettiğin bazı şeyler neler?
Kendini Mabia gibi, bu ağırlıkları başarıyla kaldıran bir halterci gibi resmet!

Türkiye
Artistik patinajcı Kim Yuna’dan daha
başarılı çok az sayıda Güney Koreli
sporcu vardır. Birçok başarısının arasında
üç kez Grand Prix Finali Şampiyonu, altı
kez Güney Kore Milli Şampiyonu, iki kez
Dünya Şampiyonu ve 2010’da kazandığı
Altın madalya da dâhil olmak üzere iki kez
Olimpiyat madalyası sahibi olmak yer alıyor.
Kim, 2005 ve 2006’da Junior Grand Prix
Finali’ni ve Gençler Dünya Şampiyonası’nı
da kazanarak Career Super Grand Slam’i
tamamlayan ilk artistik patinajcıdır. Kim,
200, 210 ve 220 puanın üzerinde puan alan
ilk kadın artistik patinajcı olmak da dâhil
olmak üzere, birçok dünya rekorunu kırmış
bulunuyor.

Bahar Toksoy, Fenerbahçe ve Milli Takımı voleybol
oyuncusu. Sayısız maçta oynayan önemli başarılar elde
eden Bahar Toksoy UNDP (Birleşmiş Milletler Gelişim
Programı) ‘toplumsal cinsiyet eşitliği elçisi’ seçildi.
Doğrudan kız çocuklarının spor yoluyla güçlenmesi için
‘Yarının Sultanları’ projesini gerçekleştirdi ve kendi adını
taşıyan akademiyi kurdu. Kız çocuklarına, profesyonel
sporcu olmanın ötesinde, istedikleri her alanda, sanatta,
bilimde, doğa bilimlerinde ve iş hayatında başarılı

Sıra Sende: Nasıl tanınmak
isterdin? Bu, Dünyanın En
İyi Futbolcusu olmaktan
Başkalarını Gülümsetmede
En İyisi olmaya kadar
herhangi bir başarı olabilir!

olabileceklerini hissettirmek ve toplumsal önyargılar
ile nasıl mücadele edebilecekleri göstermek için
çalışmalarına devam ediyor. Bahar profesyonel sporcu ve
sosyal girişimci olmanın yanı sıra aynı zamanda bir kız
çocuğu annesidir.

Sıra sende:Sen de etrafındaki
kızları güçlendirmek için bir
akademi kursan içinde neler
olurdu? Akademinin resmini çiz:

Bu ödülün
verilme nedeni..

Güney Kore

Nepal

Vietnam

Mira Rai, bir ultra patika/dağ koşucusu
olarak koşmayı tamamen yeni bir seviyeye
taşıyor, ancak kayalık parkurları, yüksek
rakımları ve aşırı mesafeleri fethetmesi
kararlılığının bir kanıtı. Mira sadece
15 yaşındayken, ailesini maddi olarak

Sıra Sende: Bu yıl karşılaştığın en büyük zorluğu
ve bunun üstesinden nasıl geldiğini düşün. Kendini
bir dağa tırmanırken (meydan okuma) ve zirveye
ulaşmayı kutlarken resmet!

Nguyen Thi Oanh, 2019’daki Güneydoğu Asya
Oyunları sırasında Vietnam’da çığır açan bir yıldıza

desteklemek ve Nepalli bir kadın olarak

dönüştü ve kadınlar 1.500 metre ve 3.000 metre

kendisini etkileyen geleneksel, kısıtlayıcı

engelli koşusunun yanı sıra 5.000 metre engelli

engellerden kaçmak için, bir çocuk

koşusunda altın madalya kazandı. Alışılmadık bir

asker olarak Komünist Parti direnişçileri

şekilde, 5.000 metre engelli koşusunda SEA Oyunları

arasına katıldı. Asker olarak geçirdiği

rekorunu kırmanın yanı sıra aynı gün yapılan son iki

süre esnasında, koşmaya olan tutkusunu

yarışı kazandı. Oanh’ın hikâyesini daha da inanılmaz

keşfetti ve şimdi 14 ultra-maraton kazanmış

kılan şey ise, 2014 yılında kendisine glomerülonefrit

ve birden fazla dünya rekoru kırmış

teşhisinin konması ve böbreklerindeki iltihaplanmanın

uluslararası üne sahip bir ultrakoşucu.

çok artması nedeniyle bir süre antrenman yapmayı

Mira, Hong Kong Patika Koşucusu

bırakmak zorunda kalmasıydı. Nguyen, SEA

Kadınlar Teşkilatı ile işbirliği içinde,

Oyunları’ndaki başarılı gösterisinin ardından, 200’den

kendi tecrübelerinden yararlanarak, yeni

fazla Vietnamlı spor muhabiri tarafından 2019’da

nesil genç kadın sporcuların ve Nepalli

Yılın Sporcusu seçildi.

kadınların atletik eğitim, öğretim ve mesleki
gelişim olanaklarına erişmeleri için bir yol
oluşturmaya çalışıyor.

Sıra Sende: Kendini bir kitap
veya derginin kapağında
hayal et. Hikâyenin başlığı ne
olurdu? Resmini çiz.

Suriye

KKTC

Yusra Mardini, 2012’de Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na
Suriye adına katılmıştı. Ablası Sara ise, hukuk eğitiminin yanında
can kurtaran ve profesyonel yüzücüydü. 2015’te ailenin birlikte
yaşadığı Suriye’nin başkentindeki Şam’da çatışmalar yoğunlaşınca
iki kız kardeş kaçmak zorunda kalır ve Türkiye’ye geçerler.
Yunanistan’a geçmeye çalışırken 18 kişinin içinde olduğu bot
deniz ortasında birden batmaya başlar. 17 yaşındaki Yusra ve
ablası Sara denize atlayıp kilometrelerce açık denizde botu
çekerler ve herkesin canını kurtarırlar. Göç yollarına devam eden

Sıra sende: Hayatında yaşadığın en zor
deneyim seni güçlendirebilir mi? Bu
felsefi soruya cevap vermek için Mardini
kardeşlerine bir mektup yazsan ne
anlatırdın?

kızlar Almanya’da Berlin’e varırlar ve orada mülteci statüsüne
kavuşurlar. Yeniden profesyonel yüzücülüğe devam eden Yusra
2016 Rio Olimpiyatlarında, artık ülkesi adına yarışamayıp Mülteci
Takımı adına yarışır. 2017’de Yusra Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği tarafından İyi Niyet Elçisi seçildi, başka mülteci
kadınlara ilham olmaya devam ediyor.
Ablası Sara ise, yaşanan tüm acılara kayıtsız kalmayıp 2016’da
Yunanistan’ın Midilli adasındaki mülteci kampında yardıma geri
döndü. Ağustos 2018’de Sara Berlin’e geri dönmeyi çalışırken
Yunan polisi tarafından tutuklandı ve 3 buçuk ayını hapiste geçirdi.
Sara’nın tek suçu, ihtiyaç sahibi mültecilere yardım götürmekti. Af
Örgütü’nün ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yoğun eleştirisi
üzerine serbest bırakılır. Koca yürekli Sara’nın vicdanı rahat
durmadığı için kendi yürüdüğü yollara geri dönüp bu zorlu yolculuğu
yapan insanlara umut ışığı oldu. Mültecilerin haysiyetli bir yaşam
sürdürmesi için mücadele etmeye devam ediyor.

İstanbul’un Fatih semtindeki Sulukule mahallesi kentsel dönüşüm
adı altında birçok yaşam alanının yıkımına maruz kaldı. Bu
süreçte, kendini dans ile varedebilen bir kişi Gizem Nalbant.
Yıkım sürecinde mahallelinin birbirine tutunma ve destek olması
adına dans yeteneklerini çocukların güçlü durması için seferber
etti; birçok gönüllü atölye ve çalışma yürüttü.Toplumsal bir yıkıma
denk gelen binaların yıkımının insanlarda yarattığı duygusal
acıları dile dökmenin yolunu dans ve rap müziğinde bularak tüm
Türkiye’de duyarlılık yarattı. Gizem, 2019 yılında, Batı Balkanlar ve
Türkiye’deki Romanların Entegrasyonu “Bilinmeyen Kahramanlar”
AB ödülünü alan 14 kadından biri oldu. Kıbrıs’ta hayatına devam
eden Gizem Nalbant, Lefkoşa’da küçük bir toplum merkezi açmanın
hayaliyle dans etmeye ve etrafına umut saçmaya devam ediyor.

Sıra sende: Mahalleni etkileyen bir
sorun hakkında farkındalık yaratmak
istesen ne yapardın? Arkadaşlarınla
canlandır.

Hindistan

Sri Lan

ka

Yoksulluk içine doğmuş ve çocukluğunda birçok sağlık
sorunu yaşamış olsa da P.T. Usha, Hindistan’da
“Atletizmin Kraliçesi” olarak genel kabul görüyor.
Usha, 1980 yılında Moskova’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’na en genç Hintli kısa mesafe koşucusu olarak,
16 yaşında katıldı. 1985 Asya Oyunları’nda kariyerinin
zirvesindeyken, oyunların tarihinde tek bir etkinlikte en
çok altın madalya kazanan kişi olarak rekor kırdı.

Çocukken ortalamanın üzerindeki boyu nedeniyle her ne kadar alay edilip
ayrımcılığa uğramış olsa da, Tharjini Sivalingam, başkalarının zayıflık olarak
algıladığı bu durumu kendi avantajına çevirmeye karar verdi. Sivalingam bugün

Sıra Sende: Rahatlamak,
eğlenmek ve zihnini temizlemek
için ne yaparsın? Bunu anlatan
bir resim çiz.

dünyanın en iyi netball oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Boyunu güce
çeviren Sivalingam, Dünya’nın En İyi Şutörü ve Asya Şampiyonası’nda Turnuva
Sporcusu seçildi. 20’li yaşlarına kadar hiç netball oynamamış olsa da, netball
kariyerine 40 yaşına kadar devam etti ve artık, boyunun uzunluğunu en değerli
varlıklarından biri olarak görüyor.

Sıra Sende: Bir süper gücün olsaydı,
bu ne olurdu? Çizerek anlat.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin muhafazakâr
kültüründe büyüyen Nada Al Bedwani, kadın
olduğu için spor yarışlarına katılamayacağının
söylenmesine alışıktır. Kızların spora katılımını
sınırlayan kültürel faktörlere rağmen, Al
Bedwawi 14 yaşında yüzmeye başladı. Sadece
5 yıl sonra, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Rio de
Janeiro’daki Olimpiyatlarda yüzmede temsil
eden ilk kadın ve Açılış Töreni’nde Birleşik
Arap Emirlikleri’nin bayrağını taşıyan en genç
kadın oldu. Şimdi 2024 Olimpiyatları için
eğitim vermeye kararlı ve ülkesinde kızları
spor yapmaktan caydıran zihniyeti değiştirme
hareketinin liderliğini yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Sıra Sende: Sporcular
genellikle her gün veya her
hafta aynı rutini kullanarak
antrenman yaparlar. Günlük
rutinlerinden bazıları neler?
Rutinine eklemeyi umduğun
bir şey var mı?

Kenya

Günlük Rutinlerim

Kenya’daki Rift Vadisi’nde büyüyen Brigid Kosgei, okula çoğu kez
koşarak giderdi. Bu koşular sırasında, sık sık kendi toplumunda
sporcuların antrenman yaptığını görür ve kendi kendine “onlar gibi
olabileceğini” düşünürdü. Uzun mesafe koşu eğitimi için okuldan
ayrılmaya cesareti kırılsa da, Kosgei’nin bir hayali vardı ve bu
hayale ulaşmaya kararlıydı. Kosgei şu anda maratonda kadınlar
dünya rekorunun sahibi. Ayrıca, yakın tarihte 2018 ve 2019 Chicago
Maratonları’nı ve 2019 Londra Maratonu’nu kazandı.

Günlük Hedeflerim

Sıra Sende: Hayatında ilham kaynağı
olan kim? Neden sana ilham veriyorlar?

A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç
Beşiktaş kulübünde oynuyor. Çok küçük
yaşlarda futbol oynamak isteyen Didem, bir
süre kadın takımı olmadığı için erkeklerin
takımında oynadı ve onun için en zoru
kendini bir kadın olarak kabul ettirmekti.
11 yaşındayken erkek takımında maça
çıkıp gol atınca, onu izleyen bir antrenör
kız takımı kurmak istediğini söyledi. Annesi
onu her gün antrenmanlara götürerek en
büyük destekçisi oldu. Futbolda lisans
aldığında 6 sezon içinde 70 maç oynadı
32 skor yaptı. 2013 yılında ilk kez UEFA
kadınlar şampiyonlar liginde üniforma
giydi. 25 yaşında Beşiktaş’a transfer oldu.
Didem, tüm kulüplere çağrıda bulunarak
kız takımları kurmalarını gerektiğini
söylüyor. Didem, kız çocuklarının futbol
oynayamayacağı algısını kırmak için ilham
olmaya devam ediyor. Genç futbolcu,
profesyonel spor kariyerinin yanında
üniversite okuyor. Futbol dünyasında
kadınlara ayrılan yerin eşitsizliğine her
röportajında vurgu yapan Didem, daha eşit
bir spor için bir futbolcu olarak mücadele
etmeye devam ediyor ve bir gün hayalinin

Türkiye

kız çocukları için bir futbol okulu kurmak

Türkiye

olduğunu söylüyor.

2003 doğumlu Sümeyye Boyacı doğuştan engelli, iki kolu yok ve

Sıra sende: Didem’in
annesi gibi, seni en çok
destekleyen kişi kimdir?
Onun resmini çiz:

kalçası çıkıktır. Dört buçuk yaşındayken Sümeyye ayağında fırçayı
tutarak resim çizmeye başlar. Yaptığı sulu boya resimleri arasında
Rus yazar Puşkin’in Altın Balık adlı öyküsünün illüstrasyonunu
Rus First Lady’sine hediye etti. Ebru sanatında da eserlerini
sergileyen Sümeyye aynı zamanda bir yüzücü; serbest stilde S5
engelli kategorisinde yarışıyor. 2016’da kariyerinin ilk uluslararası
yarışması olan 30. Uluslararası Alman Şampiyonası’nda mücadele
etti. 2019 ‘da Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme
Şampiyonası’ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde yarışan
Sümeyye dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 2018
Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’ndaki aynı kategoride ise
altın madalya kazanmıştı. Sümeyye Boyacı 2020’de Barbie’nin
“Hayali Duvarlar”ı yıkmak amaçlı geliştirdiği seride yer alarak başka
kızlar için rol model olmaya devam ediyor. Sümeyye “kollarım
olmayabilir ama kimsenin görmediği kanatlarım var!” diyor.

Sıra sende: Senin de kimsenin görmediği
kanatların var mı? Kanatlı halini çizmek
ister misin?

Türkiye

Yasemin güreş ve gülle atma sporcusudur. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar,
daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Yasemin Adar ilk uluslararası başarısını,

Güney Afrika
Caster Semenya, günümüzün en ünlü Afrikalı sporcularından biri. Orta mesafe koşucusu olarak, birden fazla
Olimpiyat altın madalyası ve Dünya Şampiyonası kazandı ve atletizm yarışmalarında birden fazla dünya rekoru
kırdı. Semenya, ortalamadan daha yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle uluslararası bir atletizm federasyonunca
verilen”cinsiyet gelişimi” kararının da merkezindeydi. Bu karar, Semenya’nın geleneksel olarak rekabet ettiği üç
yarışmada belirli kısıtlamalara yol açarak onu yarışlardan alıkoydu. Bu ayrımcılığa rağmen, Semenya artık diğer
yarışları takip etmeye kararlı ve en üst düzeyde antrenman yapmaya devam ediyor.  

Sıra Sende: Başarmış olmaktan gurur duyduğun bazı şeyler neler?
Bunlardan 5’ini listele veya çiz.
1
2
3
4
5

2013 yılında Mersin’de düzenlenen Akdeniz oyunlarında, 72 kiloda kazandığı altın
madalya ile elde etti. 2016 yılında, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenenlenen Avrupa
Güreş Şampiyonası’nda, 75 kiloda Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 yenerek, altın
madalyanın sahibi oldu. Yasemin Adar, Türkiye’de Kadınlar Serbest Stilde ilk Avrupa Güreş
Şampiyonudur. Yasemin “Güreş her zaman erkek egemen bir spor olarak görülüyor. Bana
kadından güreşçi olmaz, sen güreşçi değilsin yapamazsın diyorlardı ancak başardıklarımla
bu algıyı değiştirdim” diyor ve güç kelimesini “Emek vermek net bir hedef belirlemek ve
başarabileceğine inanmaktır.” olarak tanımlıyor.

Sıra sende: Sen de güç
kelimesinin kendi tanımını
yap:

Zimbabwe

Nijerya

Yüzmede yedi Olimpiyat madalyasına sahip olan Kirsty Coventry, en çok madalya kazanan
Afrikalı Olimpiyat sporcusu ve 2000-2016 yılları arasında Zimbabwe’nin kazandığı Olimpiyat

Asisat Oshoala, büyürken, ailesi onaylamasa da, onunla futbol

madalyalarının biri hariç tümü ona ait. Havuzdaki muazzam başarısına rağmen, Kirsty’nin

oynaması için erkek kardeşine yalvarırdı. Oshoala, önünde bir kadın

spora ve özellikle kız çocuklarının katılımına olan adanmışlığı, sporu bırakmasından bu

rol model olmamasına rağmen, yine de futbola duyduğu tutkunun

yana devam ediyor. Halen Zimbabwe Kabinesi’nde Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon

peşinden gitti. Barselona ve Nijerya Milli Takımı’nda forma giyen

Bakanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak hizmet veriyor. Kirsty ayrıca, dünya

profesyonel bir futbolcu olarak Oshoala, bugün Nijerya’da ve tüm

çapındaki tüm Olimpik sporcuları temsil eden kuruluş olan IOC Sporcular Komisyonu

dünyada kızlar için bir kadın rol model.

Başkanı seçildi.

2014 FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası’nda en iyi oyuncu seçildi ve
turnuvanın en çok gol atan oyuncusu oldu. 2015’te BBC Yılın Kadın
Futbolcusu seçildi.

Sıra Sende: Çevrendeki tüm kızlara tek cümleyle
seslenebilseydin, ne söylerdin?

Sıra Sende: Rol modellerin kimler?
Aşağıda, bu rol modellerine neden
saygı duyduğunu yaz.

En büyük hayali en başta çocuklar olmak

Türkiye

üzere başkalarının da dans etmesi için
ilham olmak olan Aydan, henüz bir genç
kızken sokakta, parklarda erkeklerin
bir araya gelerek başının üstünde
döndüğünü, elleri üstünde çeşitli akrobatik
hareketler yaptığını görür. Bunları bir

Zambia

çember etrafında hünerlerini sergileyerek
eğlenmek için yaptıklarını fark eder. Bu
olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra
aralarına karışıp bu hareketleri ona da
öğretmelerini ister. Ona kız olduğu için
yapamayacağını söylerler. Aydan orada
breakdans ile tanışır. Bu dansı çok
sever ve evde, parkta kendi kendine bu
hareketleri deneyerek becermeye çalışır.
Başının üstünde dönebildiği ilk gün
hemen erkeklerin buluştuğu alana gider
ve sıra ona geldiğinde ortaya geçip tüm
hünerlerini sergiler. Aydan, breakdans gibi
erkeklerin hakimiyet alanı olan bir dans
türünde kadınların da gücünü göstermek
için o gün yaşadığı deneyimden sonra
kısa sürede birçok yarışmaya katılıp
Türkiye şampiyonu oldu. Hip hop dansı
kadın kategorisinde uluslararası çapta
başarılar elde etti. Birçok sanatçı ile
dansçı/koreograf olarak çalıştı. En son
düzenlenen Red Bull Dance Your Style
yarışmasında Türkiye şampiyonu olup
Türkiye’yi Paris’te temsil etti. 15 senedir
eğitmenlik yaparak, Türkiye’de şehir şehir
gezip çocuklara ve büyüklere dans dersleri
veriyor.

Esther Phiri, genç bir kızken, boks dünyasında şöhreti yakalamadan önce, Lusaka
sokaklarında annesinin çeşitli ürünler satmasına yardım ederek, ailesinin geçimini
sağlamasına yardımcı oluyordu. Phiri 16 yaşındayken okulu bıraktı ve ailesinin maddi olarak
zor bir dönemden geçmesinin ardından bekâr bir anne olarak yaşamına devam etti. HIV
bilinçlendirme spor programının bir parçası olarak boksa başladığında programdaki tek
kızdı. 2006 yılında, Kadınlar Uluslararası Boks Federasyonu’nun Kıtalararası Gençler Hafif
Sıklet unvanını kazandığında Phiri’nin şampiyon olma hayalleri gerçeğe dönüştü. Phiri, aynı
spor salonunda antrenman yapmaya devam ediyor ve ülkesindeki kız çocukları için bir rol

1
Sıra sende: Erkek hakimiyeti altında
olan bir alana dahil olmaya çalıştığın
zaman karşılaştığın zorluklar nedir?
Listesini yapmaya çalış:

2
3
4
5

model olmaktan gurur duyuyor.

Sıra Sende: Henüz sahip
olmadığın ama öğrenmek
istediğin bir beceri nedir?
Kendini bu beceriye
sahipken resmet.

Türkiye’deki ilk Kürt çağdaş dans grubu
Mezopotamya Dans’ın öncüleri arasında
yer aldı. 2005-2020 Mezopotamya Dans’ta
bulunduğu yıllar içerisinde birçok projeye

Düşünce Defteri

dansçı olarak dahil oldu. Alevi bir aile
geleneği içinde büyürken etkisi altında
kaldığı Cem’leri anlatmanın bir yolu olarak
2011’de “4kapı 40makam” eserinin hem
koreografisini hem de dansçılığını üstlendi.
9 yıl aralıksız sahnelenen bu eser, bir çok
ülke ve sahnede yer buldu.
2020 yılı itibariyle yoluna bağımsız
koreograf ve dansçı olarak devam etmeye
karar verdi. 2019 yılı yüksek lisans tezini
ilham aldığı ve idol olarak gördüğü ilk Kürt
kadın dansçı Leyla Bedirxan’ı araştırarak
tamamladı. Aynı yıl, kişisel atölyesini
yürüttüğü dans atölyesinden dansçı

Tür

kiy

olmayan 9 kadınla Clarissa Pinkola Estes’in

e

Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabından
esinlendiği “La Loba” adlı bir dans eseri
sahneye koydu. Kadınlarla çalışmanın
ayrıcalığını bu çalışmanın özgünlüğü ile fark
etti. Gelecekle ilgili büyük cümleler kurmayı
sevmiyor. Hedefleri arasında yeni insanlar
yeni kadınlarla ortaklaşmak heyecanı var.
Bununla birlikte, “gerçekte pratik karşılığını
alamadığı hiç bir siyasi ya da sanatsal
söyleme inanmıyorum” diyor.

Sıra sende: Ailenin ve
senin sahip olduğun
kültürü ve geleneklerini
anlatmanın yaratıcı bir
yolunu düşünsen hangi
yolu seçerdin? O anın
resmini çiz:

Tarih / Aktivite

Ben De Böyleyim

Ben De Böyleyim

programının

programının

koçlarından…

koçlarından…

Nilay, 11 yaşına kadar kâbuslar görüp, altına

Türkiye

yapıyordu. İşin aslı babasından, annesinden,
ablasından ve hatta öğretmenlerinden
gördüğü şiddet onu günün her saati çok
tedirgin ediyordu. Mahalledeki kızlarla
atletizm takımı kurmaya çalışan bir kadın
antrenör onun hızlı koştuğunu görünce
birden bambaşka bir insan haline dönüştü.
Artık spor yapıyordu, ders çalışıyordu ve
, topluluk önünde korkmadan konuşmalar
yapabiliyordu. 14 yaşında futbola başladığında onun
tam olarak mutlu hissettiği alanı buldu: kalede durunca
tüm sahayı görebiliyor, takım arkadaşlarına destek olabilmekten
çok keyif alıyordu. Ama aynı yıl takımın antrenmanları uzağa
taşınınca annesi futbol oynamasını yasakladı. Tekrar mutsuz,
umutsuz yıllarına geri döndü, ta ki annesi bir TV programında top

Türkiye

sektiren bir kız çocuğu görene kadar. Nilay 16 yaşına gelmişti
ama futbol tutkusu onu asla terk etmemişti. Lisanslı sporcu oldu,
spor akademilerine başarıyla kabul edildi ve antrenörlük bölümünü
bitirdi. Yetişkin yaşına gelen Nilay, yavaş yavaş çocukluğunun
kabuslarını ve sırtında taşıdığı nesil nesil travmaları üzerinden
atmaya başladı. Anneannesinin mezarının başındaki Alevi
kadınlar Kürtçe ağıt yaktıklarında, kendi acısının anlayamadığı,
unutturulduğu bir dilde aktarmaları onu başka bir gerçeklikle
yüzyüze bıraktı. Kimliğiyle ilgili zorlu ama sağaltıcı derin bir
sorgulamaya girdi. Aynı dönemde Nilay gerek futbolda, gerekse
hayatının tüm alanlarında cinsiyetiyle ilgili kendini bastırmasını
koşullayan çeşitli davranış ve kullanılan dilde yanlış giden

Film yıldızı olma hayalinin peşine düşen Nazlı Durak, 17 yaşında doğduğu küçük kasabayı
terk edip bir başına koca şehir İstanbul’a taşınır. Ekonomik zorluklarla mücadele ederken
kalbinde büyüttüğü hayalini film setlerinde dekor taşımak, ışık takmak, tiyatro biletleri
gişelerinde durmak, sokaklara afiş asmak gibi birçok işi yaparak tutunabildi. Genç yaşından
dolayı birçok da suistimale uğraması, kalbini biraz daha iyi dinlemesine vesile oldu. Nazlı

birşeyler olduğunu fark etti. Edebiyata meraklı Nilay okuduğu

aslında dans etmek istiyordu! Kendi başına sınavlara hazırlanıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar

bir öyküde iki kadının birbirini sevebilmesinin gayet doğal

Üniversitesi’ndeki Çağdaş Dans bölümüne kabul aldı. Kendisi gibi genç kızların hayallerini

olabileceğini anlayınca kendini lezbiyen olarak tanımlamaya karar

gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu bilen Nazlı, 2019 yılında “Ben De Böyleyim” adıyla

verdi. Şimdi ise, profesyonel olarak çalıştığı Barça Academy’de

hip-hop projesini geliştirdi. Nazlı, kız çocukları ve ergenlik çağındaki genç kızların bedenlerine

veya gönüllülük yaptığı BoMoVu’da onu bu kadar özel kılan

dair yöneltilmiş toplumsal baskı ve yargıları kırmak için kızlarda var olan potansiyel gücü

tüm kimlikleriyle var olabilmenin keyfini çıkarıyor ve tam da bu

ortaya çıkarmak için en sevdiği şeyi dans dilini kullanıyor. Klasik ve elitist dans eğitimi anlayışı

sebepten herkesin alkışladığı ve sevdiği bir futbol antrenörü oldu.

yerine kapsayıcı, dayanışmacı ve güçlendirici yöntemlerle dans etmenin, buna imkan veren

Nilay’ın en çok önem verdiği nokta, kız çocuklarının velilerine vakit

ortamlar yaratmanın hayalini taşıyor.

ayırarak çocuklarını desteklemeleri için elinden geleni yapmak.

Sıra Sende: Spor yaparken korkularının
üstesinden gelebileceğini hisseder misin?
Korkularını yenmene neler yardımcı
oluyor? Resmini çiz:

Sıra Sende: Sen de kalbini
dinlemene vesile olan
zorluklarla karşılaştın
mı? Kalbindekini hayata
geçirirken seni nelerin
güçlendirdiğini resmet….

Cevaplarını paylaş!
1. Cesur Ol bölümünden çıkarılabilecek en önemli ders neydi? Neden?

• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) - T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Sosyal Destek Hatta - Alo 183
• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Telefon :(212) 292 52 31-32
Mor Çatı’ya hafta içi 09.30-17.00 saatleri arasında ulaşılabilmektedir. Acil durumlar için lütfen 155, 183 ve 0212 656
96 96’yı arayınız.
Adres: Kocatepe Mah. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı No.:17 Kat 5 – D: 11, Beyoğlu İstanbul
• TAPV - Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Telefon: 0 (212) 257 79 41
Cinsel Sağlık Danışma Hattı’na hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında 444 65 39 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.
Adres: Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/
İstanbul
• Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

2. Bu aktivite kitabıyla ilgili en az hoşlandığın şey neydi? Neden?

Telefon: +90 312 434 04 90
Adres: Meşrutiyet Mah. Ziya Gökalp Cad. Nurettin Bey İşhanı No: 6 Daire 703 Kızılay
Ankara Çankaya
• Mor Dayanışma
Telefonlar: İstanbul: 0534 912 44 96, Kocaeli: 0542 482 67 80, İzmir: 0538 359 13 36, Ankara: 0534 912 44 96,
Balıkesir: 0538 359 13 36, Çanakkale: 0538 359 13 36, Sakarya: 0553 958 05 58, Aydın: 0537 998 10 84, Hatay:
0536 271 65 72, Denizli: 0534 736 88 60, Adana: 0536 963 31 05, Antalya: 0538 359 13 36, Mersin: 0507 036 78
15, Muğla: 0538 359 13 36, Edirne: 0534 912 44 96, Diyarbakır: 0536 963 31 05, Gaziantep: 0552 558 67 02, Bursa:
0538 729 50 95, Samsun: 0534 912 44 96, Şırnak: 0538 359 13 36 , Yalova: 0538 729 50 95
E-posta: bilgi@mordayanisma.org
Adres: Beşiktaş Mor Dayanışma Derneği: Cihannuma mah. Hüsnü Savman sok. No: 46/16 Beşiktaş/İstanbul, Kartal
Mor Dayanışma Derneği: Spor cad. Karlıktepe Mah. Üzümcü İş Merkezi 18/8 Kartal/İstanbul
• Konuşmamız Gerek - Regl yoksulluğuna ve bu konudaki tabu kültürüne karşı dernek

3. Bu aktivite kitabıyla ilgili en sevdiğin şey neydi? Neden?

E-posta: weneedtoktalkinitiative@gmail.com
• Havle Kadın Derneği - Havle Kadın Derneği, kadınların ve bilhassa kendini Müslüman kimliğiyle tanımlayan kadınların
hayatın her alanında karşılaştıkları zorluk ve engelleri tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek amaçlı dernek.
E-posta: havlekadin@gmail.com
• BoMoVu - Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği
Bu kitapçığın Türkçe versiyonunu hazırlayan BoMoVu derneği ile kız çocukların spor hakkının savunusu konusunda
iletişime geçip ziyarete gelebilirsin!
Adres: Osmanağa Mah., Mürverçiçeği sk., 11/3, Kadıköy, İstanbul
E-posta: iletisim@bomovu.org

Goal programı, ergen kızları topluluklarında lider olmaları için
donatmak üzere spor ve yaşam becerileri eğitimini kullanır.
Goal, gelecek nesli öğrenmek, kazanmak ve gelişmek üzere
güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir girişim olan Futuremakers
by Standard Chartered bir parçasıdır.
Bu kitabın çevirisi BoMoVu Derneğinin Ben De Böyleyim programının parçası olarak yapılmıştır.
Kitabın Türkçe çevirisini Nil Kıvılcım Erdoğan yapmıştır. Bu versiyonun uyarlaması Nazlı Durak, Feyza Emiroğlu ve Nil Delahaye
tarafından, İlknur Hacısoftaoğlu ve Nilay Ateşoğlu’nun katkılarıyla
yapılmıştır. Bu versiyona eklenen rol modellerin portre çizimlerini
ise Mustafa Göngördü yapmıştır.
Ben De Böyleyim programı, eril sistem tarafından özgüvenleri
kırılan, ifade becerileri kontrol ve baskı altında olan, bedenleri
üzerinde yargılar oluşturulan ergenlik çağındaki kızlar ve genç
kadın antrenörler için var edildi.
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Goal, şunlarla ortaklık halinde sağlanmaktadır:

