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• Stres, bireyleri rahatsız eden 
ve başa çıkma becerilerini 
zorlayan durum ve olaylara, 
yani stres kaynaklarına 
verilen tepkidir. 



• Bu sıralarda Korona virüs adıyla 
bilinen COVİD-19 tipi virüs hastalığı, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
küresel bir salgın olarak ilan 
edilmiştir. Bir salgın, bireyler ve 
topluluklar için baş edilmesi oldukça 
zor ve stresli bir olaydır.

• COVİD-19 salgını hakkında çok 
sayıda bilinmeyenin ve belirsizliğin 
olmasıyla ve çelişkili açıklamalarla 
beraber, hayatımızda yarattığı çok 
fazla değişiklik, birçoğumuz için 
çevremizdeki olaylar hakkında 
tedirgin hissetmemize neden 
olmaktadır. 



• Bireyi zorlayan bir durum ya da olay sırasında ve 
sonrasında kişinin stres, endişe, üzüntü, 
çaresizlik ve kaygı hissetmesi beklenebilir ve 
bunlar doğal tepkilerdir. 

• Bundan dolayı kendinizi zayıf ya da güçsüz 
görmeniz böylesi dönemlerde oldukça 
normaldir; ancak stresinizi daha şiddetli endişe 
ve paniğe dönüşmeden yönetmeyi öğrenmeniz 
önemlidir. 



• Stres yaratan bir durumun birey 
tarafından algılanma biçimine göre 
bireyin stres düzeyi etkilenmektedir. 

• Ayrıca salgına ve onun yarattığı strese 
nasıl yanıt verileceği, kişinin geçmişine, 
bireyi diğer insanlardan farklı kılan 
özelliklerine, kişiliğine ve yaşadığı 
topluluğa bağlı olarak değişebilir. 

• Böyle bir salgın durumunda duygusal 
sağlığınıza dikkat etmek ve onu korumak, 
daha iyi düşünmenizi sağlayacağı gibi 
kendinizle birlikte ailenizi de korumanıza 
yardımcı olacaktır. 



• Öte yandan insanlar kendileri için belirli ve kesin olan 
şeylerden hoşlanırlar, buna karşın belirsiz ve kesin 
olmayan şeylerden de pek hoşlanmazlar. 

• Örnek verirsek, her gün yürüdüğünüz yolu gece geç 
saatlerde yürümek ile gündüz yürümek arasında bir fark 
vardır. Gece yürüyünce etrafın karanlık olması, her şeyi 
rahat görememeniz, sizde belirsizliğe neden olacak ve bu 
nedenlerden dolayı kontrol ve güven hissiniz 
zayıflayacak ve bu durum endişelenmenize neden 
olacaktır.

• Korona virüs ve onunla ilgili belirsizliğe de bu açıdan 
bakıldığında, bunların çoğunun aslında kontrol 
edemeyeceğiniz ve sizin etki alanınız dışınızda olan 
şeyler olduğu görülecektir. 



Örneğin, virüslerin nerede 
bulunduğu, kimlere bulaştığı gibi 
durumları bilebilmek bizim 
kontrol alanımız dışındadır ve 
buna rağmen gün içerisinde sürekli 
bunlarla ilgili bilgi toplamaya 
çalışmak, sosyal medyayı takip 
etmek ve haber takibinde olmak 
gibi davranışlarla bir kontrol 
çabası içinde olmaya çalışmak, kişi 
için her açıdan yorucu ve yıpratıcı 
olacağı gibi buna ilişkin sürekli 
alarm halinde olmanıza ve kaygı 
duymanıza neden olabilir.



• Salgının çok yüksek düzeyde 
görülmeye başlandığı şu günlerde, 
salgınla ilgili ve bundan nasıl 
korunacağımız ile ilgili televizyon, 
internet, sosyal medya gibi 
yerlerden bilgi almak yarar sağlasa 
da çok fazla ek bilgi almak ve 
sürekli bununla ilgili içerikleri takip 
etmek, bu haberlere maruz kalmak 
bireylerde adeta bir bilgi 
zehirlenmesine neden 
olabilmektedir. 

• Bu durum aynı zamanda kişinin 
bilgiyi anlamlandırma sürecine 
zarar verebilir. 



• Bir benzetme yaparsak eğer, bu durum 
bir kişiye yiyeceğinden çok daha fazla 
besini aynı anda yemesi için vermek ve 
onu yemeye zorlamak gibi 
düşünülebilir. 

• Zihinsel olarak da kişinin alamayacağı 
yani anlamlandıramayacağı düzeyde 
bilgiye maruz kalması da aynı sonuca 
neden olacaktır. 

• Bu durum kişinin tehdidi olduğundan 
daha abartılı olarak algılamasına, 
travmatize olmasına, kaygı düzeyinin ve 
çaresizlik duygularının artmasına yol 
açarak, baş etme sistemini felce 
uğratma gibi bir sonuç doğurabilir. 



• Yani bireyin mevcut salgın 
dalgasını adeta Tsunami
gibi görmesine neden 
olabilir ve bireyin kendi 
baş etme gücüne olan 
inancını sarsarak, sıkıntı 
verici durum ya da olayla 
ne kadar iyi başa 
çıkabileceğini hafife 
almasına ve yüksek 
düzeyde kaygı ve stres 
yaşamasına neden olabilir. 



• İşlevsel, gerçekçi olmayan bu 
düşünceler yerine aslında şu an 
hayatınızda kontrol 
edebileceklerinize yönelik neler 
yapabileceğinize odaklanmak 
ve enerjinizi bu yönde 
kullanmak kaygı ve stresinizle 
baş etmek için her açıdan daha 
işlevsel olacaktır.



• Hâlihazırda bu dönemde insanların bir kısmının belki de 
birçoğunun (çünkü çok yeni bir durum olduğu için 
elimizde çok fazla bilimsel bilgi yok) Akut Stres 
Bozukluğu yaşadığını varsayabiliriz. 

• Burada salgının yarattığı bu stres ile etkili bir şekilde baş 
etmek bir sonraki safha olan Travma Sonrası Stres 
Bozukluğuna geçişi engelleyeceği gibi, aynı zamanda 
iyilik halinin artmasını sağlayacaktır. 

• Öte yandan, Ruhsal Hastalıkları Tanılama El Kitabında 
(DSM V) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanı 
ölçütlerinden birine göre, kişi travmayı doğrudan 
yaşamasa dahi, travmatik olay ya da durumla ilgili 
haberleri izlemesi ve duyması halinde de travmatik
tepkiler geliştirmesi mümkündür.



• Yani buna göre, salgının giderek 
yayılması, aşı veya ilacın henüz 
geliştirilmemiş olması, virüsten 
dolayı giderek daha çok kişinin 
hayatını kaybetmesi, çok fazla 
sayıda mezarların kazılması, 
virüsün çok hızlı yayılması vb. 
içerikteki haberlere ve görüntülere 
sürekli maruz kalmak, 
bireylerdeki güvenlik ve kontrol 
hissinin ortadan kalkmasına yol 
açarak TSSB geliştirmelerine 
neden olabilir. 



• Korona virüs salgınıyla birlikte, virüs 
bulaşma riskinin olması ve bu riski 
azaltmaya yönelik geliştirilen bazı 
zorunlu tedbirler ve bundan dolayı 
yaşam biçiminin değişmesi nedeniyle 
bireylerde TSSB dışında başta “Sağlık 
Kaygısı” olmak üzere “Yaygın Kaygı 
Bozukluğu”, “Panik Bozukluk”, 
“Agorafobi”,“Obsesif-Kompulsif 
Bozukluk” ve “Depresyon” gibi diğer 
ruhsal sorunlar da ortaya çıkabilir.

• Ayrıca bireylerin salgın öncesinde 
mevcut olan ruhsal sorunları, salgın ve 
sosyal izolasyon nedeniyle daha kötü 
bir hal alabilir.



• Bunun sonucunda ayrıca sosyal 
alanda izolasyonun da 
başlamasıyla birlikte bireylerin 
stres ve sıkıntı yaşamaları riski 
artmaya başlamıştır diyebiliriz.

• Bu bakımdan bireylerin yeni 
yaşam koşullarına uyum 
sağlamaları ve streslerini 
yönetmeleri hem kendileri için 
hem de yakınlarında olan diğer 
bireyler için oldukça önemlidir.



Neden Kaygılanırız? Kaygının Ne Kadarı Sağlıklıdır?

• Kaygı, vücudumuzun strese karşı verdiği doğal bir 
savunma tepkisidir ve kaygı bizim için, zarar görmemizi 
önleyen yerleşik bir güvenlik mekanizması olarak işlev 
görür. 

• Şayet bu mekanizma iyi çalışıyorsa, tehlikeyi doğru bir 
şekilde değerlendirir ve bir yangın olması durumunda 
harekete geçen yangın alarmı görevi görerek 
güvenliğimizi sağlamamızda bize yardımcı olur. 

• Alarmı duyduğumuzda, güvende kalmak için 
davranışlarımızı hızla değiştirmemizi tetikler.



• Birçoğumuz için iç güvenlik mekanizmamız- mecazi 
anlamda duman alarmı- zaman zaman aşırı duyarlı veya 
hatta hatalı olabilir, bu da durumsal riski doğru bir 
şekilde değerlendirememe ve tehdit seviyesini uygun 
şekilde belirleyememe ile sonuçlanabilir. 

• Bunu, doğru ve yanlış zamanlarda bir alarm sinyali veren 
kusurlu ya da arızalı bir duman detektörü olarak 
düşünebilirsiniz. Ateş olsun ya da olmasın, bu alarmı 
duyduğumuzda doğal olarak duruma stresle yanıt 
veririz.



• COVID-19 salgını hakkındaki kaygı söz konusu 
olduğunda da bazılarımız için benzer bir stres yanıtı 
olabilmektedir. 

• Örneğin sosyal izolasyon koşullarında olduğumuzu 
varsayarsak bile, ciddi bir risk altında olmadığımızın 
farkında olsak dahi, kontrol duygumuz oldukça düşük 
olabilir ve bu nedenle yanlış ya da gereksiz bir zamanda 
panik düğmemiz veya alarmımız tetiklenebilir ve bu 
durum bizde stres ve kaygıya neden olur. 

• Bu nedenle bugünlerde yaşanan salgın nedeniyle sürekli 
alarm halinde olmanın ruhsal yönden yıpratıcı ve fiziksel 
yönden yorucu olacağını söyleyebiliriz. 



Virüsün bulaşması ya da virüsü yakınlarımıza bulaştıracağımıza dair yaşadığımız 

stres ve kaygı sonucunda gösterdiğimiz bazı tepkiler şunlardır:

Bilişsel (Zihinsel) Tepkiler Duygusal Tepkiler Fizyolojik Tepkiler Davranışsal Tepkiler

 Ya bana ve sevdiklerime 

hastalık bulaşırsa?

 Ya hayatımı kaybedersem?

 Ya sevdiklerim hayatını 

kaybederlerse?

 Ya yüzüme dokunduğumda 

virüs bana bulaştıysa?

 Ya sevdiklerime virüs 

bulaştırırsam?

 Dikkat ve yoğunlaşmakta 

zorluk yaşama

 Endişe

 Kaygı

 Korku

 Sinirlilik

 Öfke

 Tedirginlik

 Gerginlik

 Huzursuzluk

 Suçluluk

 Çaresizlik

 Mutsuzluk

 Üzüntü

Psikosomatik 

Tepkiler

 Aşırı terleme 

 Sıcak ve soğuk 

basmaları 

 Kaslarda 

gerginlik ve 

ağrı

 Bulantı

 Sindirim 

sorunları

 Mide ağrısı

 Migren ağrısı

 Nefes almakta 

güçlük

 Çarpıntı

 Ağızda 

kuruluk

 Uyku düzeninde 

bozulmalar (uykuya 

dalmakta güçlük, sık 

sık uyanma, kâbus 

görme, uyanmakta 

zorlanma)

 Yeme düzenindeki 

değişiklikler (iştahta 

artış ya da azalma)

 Alkol, tütün veya 

diğer maddelerin 

kullanımında artış



COVİD-19 SALGINI İLE ORTAYA ÇIKAN STRES VE KAYGI 

İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ 

• Aşağıda COVİD-19 salgını ile ilgili çeşitli öneriler yer 
almaktadır. Bunların bir kısmı işinize yarayabilir bir 
kısmı yaramayabilir. 

• Çünkü her birimiz farklı kişiliklere, farklı kültüre, 
kaynaklara, şartlara sahip eşsiz bireyleriz ve bundan 
dolayı farklı tepkilerimiz bulunmaktadır. 



Duruma/Olaya Gösterilen Tepkilerin Ayrımına Varma

• Salgın gibi travmatik etkiye sahip bir 
durumda birçok insan aslında kaygı 
duyar, korkar ve bu korkuyu kontrol 
altına almak ve bu salgının stresiyle 
sağlıklı bir şekilde başa çıkmak ister. 

• Bu anlamda ilk olarak neden paniğe 
kapıldığınızı anlamak ve nasıl 
hissettiğini fark etmek ve kabul 
etmek önemlidir. 



• Tepkilerinizin farkında olmak, şu anda onlarla başa 
çıkmak için neye ihtiyacınız olduğuna karar 
vermenize yardımcı olabilir. 

• Örneğin, endişenizin arttığını ve günlük yaşam 
aktivitelerinizi sekteye uğrattığını fark ettiğinizde, 
endişelerinizden kurtulmak ve kaygınızı yönetilebilir 
bir seviyeye indirmek için harekete geçebilirsiniz.



Anlamlandırma ve Güvenilir Bilgi Alma

• COVID-19 yeni bir virüstür ve hala onunla ilgili bilgileri 
öğreniyoruz. 

• Virüs hakkındaki belirsizlik ve ortaya çıkan gelişmeler, çoğu 
insanı biraz endişeli hissettirebilir. Bu normaldir ve aslında 
kendimizi ve başkalarını korumak ve salgın hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için harekete geçmemizi sağlayabilir. 

• COVİD-19 salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı gibi güvenilir bilgi kaynaklarından bilgi 
alınız. Bu bilgiler yaşanılan durumu ve süreci 
anlamlandırmanıza yetebilir. 



• Ancak virüsün bulaşma durumları, korunma vb. bilgileri 
doğru yerlerden edindikten sonra televizyon, internet, 
sosyal medya gibi ortamlardaki bilgi ve içeriklere 
defalarca maruz kalmamaya dikkat etmek gerekiyor. 

• Bilgi almak konusunda kendinizi mecbur hissettiğiniz 
zamanlarda ise kısa süreliğine ve güvendiğiniz tek bir 
kaynaktan bilgi almak stres düzeyiniz için işlevsel 
olacaktır. 

• Sosyal medyada yayınlanan içerik ve görüntülere karşı 
dikkatli olunuz ve Facebook, Instagram ve Twitter'da
gördüğünüz bilgilerin güvenilir olup olmadığını daima 
göz önünde bulundurunuz.



Yeniden Anlamlandırma

• Bilimsel çalışmalar kronik bir stres durumuyla 
karşılaşıldığında olayın anlamlı yönlerini görmenin 
ya da belirli olumsuz durumlar karşısında olumlu 
yanları görmeye çalışmanın mevcut stres ile baş 
etmede etkili olduğunu göstermektedir. 



• Buna göre her ne kadar salgın ile ilgili sürekli kötü 
ve felaket içeren haberlere maruz kalsak da şu an 
izolasyon döneminde evinizde olmanın hayatınıza 
getirdiği olumlu yönleri görmeniz ve mevcut 
durumu yeniden anlamlandırmanız stresinizle baş 
etmenizi sağlayabilir. 

• Örneğin, salgın öncesi sürekli çalışmaktan dolayı 
eşine veya çocuğuna zaman ayıramamaktan yakınan 
birisi için bu salgın eşine ve çocuğuna zaman 
ayırması için bir fırsat yaratmıştır ve bu olaya yeni 
bir anlam yüklemeye neden olabilir. 



Daha Önce Kullanılan Etkili Yöntemleri 

Hatırlama

• Stresli olaylar karşısında herkes farklı tepkiler verir 
ve farklı baş etme yöntemleri kullanır. Onun için 
salgın öncesinde en son yaşadığınız ve sizi zorlayan 
bir yaşantınızı ve bununla etkili bir biçimde nasıl 
baş ettiğinizi, hangi yöntemi/leri uyguladığınızı 
hatırlamaya çalışın.

• Örneğin, bazı insanlar meditasyon yaparak 
sıkıntılarını azaltmada faydalı bulurken, bazıları şiir 
yazmayı rahatlatıcı bulabilirler. Siz de kendi etkili ve 
işlevsel olan baş etme yöntemlerinizi düşünerek 
bulabilirsiniz ve stresiniz ile baş etmede 
kullanabilirsiniz.



İşlevsel/Gerçekçi Düşünme

• Stres ve sıkıntılarınızın yüksek olduğu zamanlarda 
zihninize üşüşen işlevsel olmayan düşüncelerinize ve 
duygularınıza odaklanmanız, tanımlamanız ve 
sonrasında düşüncelerinizi aşağıdaki sorular yardımıyla 
işlevsel ve gerçekçi biçimde sorgulamanız daha gerçekçi 
düşünmenizi ve sonrasında buna uygun hissetmenizi ve 
davranmanızı etkileyerek stresinizi ve kaygınızı 
yönetmenize katkı sağlayacaktır. 

• Bu işlemi yaparken bunları yazmanız, durumu daha 
farklı görmenizi sağlayacak ve düşüncelerinize dışarıdan 
bakmanız açısından da faydalı olacaktır. Daha geniş bilgi 
ve uygulama için sununun sonundaki Bilişsel Davranışçı 
Terapi temelli kaynakları okumanızı öneririz.



İşlevsel/Gerçekçi Sorular

 Bu düşüncelerinizi destekleyen somut kanıtlar nelerdir?

 Bu düşüncelerinizi desteklemeyen somut kanıtlar nelerdir?

 Bu düşüncemin gerçekçi farklı bir açıklaması olabilir mi?

 Bu düşüncenin gerçekçi olmadığını gösteren neler var?

 Bu sadece benim bir düşüncem mi, yoksa gerçek mi? Eğer bu bir düşünceyse buna

gerçek muamelesi yapıyor muyum?

 Bir başkası olsa benim yerimde ne düşünürdü?

 Bir başkası bu konuda bana aynı düşüncelerini söyleseydi ona neler söylerdim?

 Böyle düşünmenin bana faydaları nelerdir?

 Böyle düşünmenin bana zararları nelerdir?

 Böyle düşünmek ruh sağlığımı nasıl etkiliyor?

 Böyle değil de daha farklı düşünürsem bu beni nasıl etkiler?



• Korona virüs salgının yaşandığı şu günlerde birçok 
kişinin zihninde olma ihtimali yüksek olan “Ya 
Korona virüs bana bulaşırsa” gibi bir 
düşüncenin Sokratik Sorgulama Yöntemiyle 
incelenmesine dair bir diyalog örneği aşağıda 
verilmiştir. Sizden beklenen benzer düşünceleriniz 
olduğunda bunu yukarıdaki sorular yardımıyla kendi 
kendinize de yapmanızdır.



Örnek: İşlevsel Olmayan Düşünceyi Ele Alma

• Danışan: Zihnimde sürekli virüsün bana bulaştığına dair 
düşünceler var ve bunları zihnimden atamıyorum. Kendimi çok 
bunalmış ve huzursuz hissediyorum.

• Psikolojik Danışman: Virüsün şuanda size bulaştığına dair 
herhangi bir kanıtınız var mı?

• Danışan: Bilmiyorum yok galiba.
• Psikolojik Danışman: Peki virüsün şuanda size 

bulaşmadığına dair kanıtlarınız var mı?
• Danışan: Evet düşününce mesela şuan hiçbir sağlık şikâyetim 

yok bu bir kanıt olabilir sanırım. Aslında iyi besleniyorum, 
fiziksel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca maske, 
dezenfektan kullanıyorum ve evden pek çıkmıyorum yani 
bulaşma ihtimali çok zayıf sanırım, çünkü bakınca epey tedbir 
alıyorum. 

• Psikolojik Danışman: O halde duruma tekrar bakarsak 
aslında virüsün size bulaştığına dair elinizde herhangi kanıt yok 
ve şuan için sağlıklısınız.



• Danışan: Evet, kanıtım yok ve sağlıklıyım. 
• Psikolojik Danışman: Peki bu düşüncenizin farklı bir 

açıklaması olabilir mi?
• Danışan: Bilmiyorum, şimdi böyle bakınca sanki kuruntu 

yapıyorum, abartıyorum. Ama sürekli ya bulaşırsa diye 
düşünüyorum. Peki ya olursa?

• Psikolojik Danışman: Bunun ileride olup olmayacağını ben 
de bilemem ve kimse size bunun garantisini veremez. Bu sizin 
bundan sonra alacağınız makul tedbirler ve koşullarınızla 
ilişkili olabilir. Ama anladığım kadarıyla şuan size virüs 
bulaştığına dair bir kanıtınız yok. Virüs bulaşma olasılığına 
dair düşünceleriniz var ve sürekli bir alarm halindesiniz, bu 
düşünceden korkuyorsunuz ama tüm kanıtları incelediğimizde 
ise gerçekte böyle bir sorununuz yok. Buradaki asıl sorun 
virüsün size bulaşmamış olmamasına rağmen sürekli bunun 
olabilme ihtimalini düşünmeniz ve kaygılanmanız. Yani 
zihninizde olan düşüncelerinize gerçekte oluyormuş gibi 
inanmanız. 



• Psikolojik Danışman: Peki, sevdiğiniz bir arkadaşınız size 
gelseydi, virüsün bulaşmaması için sürekli ellerini yıkadığını, 
dezenfektan ve maske kullandığını, iyi beslendiğini, aslında 
görünürde herhangi sağlık sorunu olmadığını ve evden hiç 
çıkmadığını ama sürekli kendisine virüs bulaştığına dair 
düşüncelerinin olduğunu söyleseydi ona ne söylerdiniz?

• Danışan: Yani bence abartıyorsun derdim, daha ne 
yapacaksın ki zaten kendini yeterince koruyorsun, kuruntu 
yapma derdim.

• Psikolojik Danışman: Peki aynı durumu kendinize de 
söyleseniz nasıl olur?

• Danışan: İyi olur herhalde. Sanki ben de abartıyor muyum 
hocam?

• Psikolojik Danışman: Sizce?
• Danışan: Evet abartıyorum sanırım.

• Psikolojik Danışman: Peki aynı durum bir arkadaşınızın 
başına gelseydi sizce o ne düşünürdü?



• Danışan: Yani çok sevdiğim bir arkadaşım var mesela o 
da tedbirlerini alıyor, ben tabi biraz ona göre 
abartıyorum farkındayım ama o çok daha rahat 
davranıyor. Yani onun bu rahatlığına baktığımda aldığı 
tedbirlerin sanırım yeterli olduğunu düşünüyor, benim 
gibi kafasına takmıyor, kuruntu yapmıyor.

• Psikolojik Danışman: Arkadaşınız sizin gibi 
düşünmüyor ve size göre daha rahat davranıyor. Peki, 
düşüncenize, gerçekte olmuş gibi inanmanın ve sürekli 
böyle düşünmenin size faydaları nelerdir? 

• Danışan: Faydası yok hocam ne faydası olsun, hep 
huzursuzum.

• Psikolojik Danışman: O halde sürekli böyle 
düşünmenin size bir faydası yok anlaşılan ve oldukça 
bunalmışsınız. Peki, sürekli böyle düşünmenin size 
zararları nelerdir? Hayatınızdan neler götürüyor?



• Danışan: Bana çok zararı var hocam. Mesela, rahat 
uyuyamıyorum, sürekli kafamdakilerle meşgulüm, işlerimi 
yapamıyorum, çocuklarım ve eşimle kaliteli vakit 
geçiremiyorum, sürekli gerginim, huzursuzum, terliyorum, 
kalp atışlarım hızlanıyor, evde otursam bile sürekli ellerimi 
yıkıyorum, dezenfektan ve sabun kullanmaktan cildim tahriş 
oldu daha bunun gibi birçok zararı var.

• Psikolojik Danışman: Baktığımızda o halde böyle 
düşünmenizin sizin hayatınızdan çok şey götürdüğünü 
söyleyebiliriz. Sürekli böyle düşünmeniz sizi gerçekten 
virüsten korur mu?

• Danışan: Hayır, korumaz hem nasıl korusun ki? Bunlar 
kafamda olup biten şeyler ve yoruldum bunlardan.

• Psikolojik Danışman: Evet gerçekten sizi korumaz 
çünkü düşüncelerimizin böyle bir işlevi yok 
düşüncelerimiz zihnimize gelir ve giderler. Baktığımız 
zaman, zaten siz virüsten korunmak için oldukça tedbir 
alıyorsunuz. Peki, sürekli böyle düşünmek ruh sağlığınızı 
ne yönde etkiliyor?



• Danışan: Çok kötü etkiliyor, kaygı ve huzursuzluk 
yaşıyorum. Ama şimdi sizinle konuştuktan sonra tekrar 
düşününce şunu fark ettim ki bu düşüncelerimin çoğu 
gerçekten gereksiz ve abartılı, yani boşuna kendimi sıkıp 
duruyorum. Bu farkındalık için size teşekkür ederim.

• Psikolojik Danışman: Rica ederim, bunu birlikte fark ettik.

• NOT: Eğer tüm soruları kullandınız ve buna rağmen 
düşüncenizi destekleyen kanıtlar daha fazla ise (ki bu çok 
karşılaştığımız bir durum değildir) o halde “Sorun Çözme” 
adımlarını kullanınız.



Bazı Durumlara İşlevsel Yönden Bakmaya Yönelik 

Öneriler

• Bize Korona virüsünün bulaşma olasılığını sanki olan bir 
şeymiş yani gerçekleşmiş bir şeymiş gibi 
değerlendirmeye başladığımızda stres ve kaygı düzeyimiz 
doğal olarak yükselecektir. Yani ülkemizde birinin 
Korona virüs ile enfekte olması mümkün olsa da, şu 
anda Türkiye'deki çoğu insan için bu olası değildir. 

• Bunun yerine olma olasılığı ile olan şeyler arasındaki 
yani gerçek ile düşünce arasındaki ayrımı iyi yapmak ve 
virüsün bulaşma riskine karşı aldığımız tedbirlerin 
hepsini bir arada ele alırsak daha rasyonel düşünme ve 
buna bağlı olarak stresimizi yönetme olasılığımız 
artacaktır.



• Ayrıca içinde bulunduğumuz durumu kontrol edemediğimiz, 
yani kontrolümüz dışında çok şeyin olduğu bu gibi 
zamanlarda, neyi kontrol edebileceğimizle ilgilenmek özellikle 
önemlidir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler ile ilgili sürekli 
düşünmek ruhsal durumumuza olumlu bir katkı yapmayacak, 
aksine stres ve kaygı düzeyimizi arttıracaktır. 

• Bununla ilgili olarak yaşamımızda kontrol edebildiklerimiz ve 
kontrol edemediklerimiz şeklinde liste yaparak bunların 
ayrımına gidebilir, böylece bu durumları daha sağlıklı ele 
alabiliriz ve kontrolümüzde olmayan şeyler için daha az 
endişe duyabiliriz.

• Örneğin, davranışlarımız bizim kontrolümüzdedir, yani neyi 
yapıp yapmayacağına sizler karar verebilirsiniz ve ona uygun 
davranabilirsiniz. Öte yandan virüs acaba dokunduğum yerde 
var mıdır? gibi durumlar bizim kontrolümüz dışındadır ve 
sürekli bunu düşünmek sadece sıkıntı düzeyinizi arttıracaktır.



• Bilim insanları tarafından verilen kanıta dayalı 
bilgilere göre, COVİD-19 virüsünün bulaştığı birçok 
kişinin hastalığı çok hafif düzeyde belirtilerle 
geçirdiği bir kısmının ise hastalığa yakalandığına 
fark edemeyecek düzeyde geçirdiğini aklınızda 
bulundurun. Böyle bir bakış açısı daha gerçekçi 
gelebilir ve daha düşük düzeyde stres ve kaygı 
yaşamanızı sağlayabilir.



• Kişisel sağlığınız ve risk durumunuz hakkında net ve 
doğru bir bilgi edinmeniz faydalı olacaktır. Şöyle ki, 
kronik bir hastalığınız yoksa ve en kötü senaryonuza 
göre size hastalık bulaşsa dahi, çoğunlukla destekleyici 
tıbbi tedavi sonrasında insanların birçoğunun iyileştiğini 
unutmayınız. Durumu böyle daha gerçekçi 
değerlendirdiğinizde stres düzeyinizin daha düşük olma 
olasılığı yükselecektir. Tabi kronik hastalığınız var ise 
daha gerçekçi olup sıkı tedbirler almanız ve ilgili 
uzmanların söylediklerine tamamen uymanız gerekir.



• Özellikle sosyal anlamda izole olmuş ve evde vakit 
geçiriyorsanız, virüsün size bulaşması konusunda derin 
bir endişe yaşamanız yine içinde bulunduğunuz duruma 
uygun, gerçekçi ve işlevsel bir tepki olmayacaktır. Çünkü 
güvende olmanıza ve içinde bulunduğunuz duruma ve 
virüsün bulaşma riski olmamasına rağmen daha büyük 
bir tepki veriyor ve stres yaşıyor olabilirsiniz. 

• Böylesi düşünceleriniz arttığında, işlevsel olmayan 
düşüncelerinizi yukarıdaki sorular yardımıyla hemen ele 
alırsanız, daha gerçekçi bir düşünceye ve duruma uygun 
duygusal bir tepkiye sahip olabilirsiniz.



Sorun Çözme Süreci

• Korona virüs salgını süresince özellikle sosyal 
izolasyon koşullarında var olan ya da ileride 
gelişebilecek sorunlarınız olduğunda sorun çözme 
adımlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sorunlarınızı 
bu sürecin işlem adımlarına uyarlayarak etkili 
sonuçlar alabilirsiniz. Sorun çözme adımları 
şunlardır: 



Sorun Çözme Adımları

1. Sorunu belirleyin, tanımlayın ve netleştirin.

2. Çözüme yönelik olabildiğince çok seçenek üretin.

3. Üretilen çözümlerden en uygun olanına karar verin.

4. Seçtiğiniz çözümü nasıl yapacağınızı planlayın.

5. Eyleme geçin ve çözümü uygulayın.

6. Sonucunu değerlendirin.



Kaygıyı Erteleme

• Bazen çok fazla bilgi, aşırı 
yüklenmeye ve daha fazla strese 
ve kaygıya yol açar. Özellikle 
kaygınızdan kurtulmak için 
işlevsel olmayan yöntemler 
kullandıkça aksi yönde olarak 
kaygınız daha da fazla artar. 

• Bu nedenle kaygının verdiği 
bunaltıdan kaçmak ve kaçınmak 
yerine bir süreliğine bu duyguyu 
deneyimlemek, yani yüzleşmek 
size uzun vadede daha iyi 
gelecektir. 



• Zihniniz sürekli virüsün size bulaşmasıyla ilgili 
düşüncelerle meşgul olmaktan dolayı artan kaygınız 
üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak amacıyla günün 
belirli bir zaman aralığını, örneğin saat 15:00-15:20 arası 
gibi, zihninize üşüşen bu işlevsel olmayan 
düşüncelerinize ve kaygı tepkilerinize kasıtlı olarak 
odaklanın. Bu yolla zamanla kaygınızın azalma ihtimali 
artacaktır. 

• Size bu yöntem saçma gelebilir , ancak denemeyle bir şey 
kaybetmezsiniz.



Yüzünüze Dokunmayı Kontrol Etme

• COVİD-19 virüsünün bulaşması riskini hem en aza 
indirmek hem de acaba elimle yüzüme dokundum mu 
gibi sürekli zihninize üşüşen düşüncelerinizi azaltmak 
için bir kayıt tutarak, elinizi yüzünüze her 
götürdüğünüzde bunların sayısını not ederseniz, elinizi 
yüzünüze götürme sıklığının azalacağını ve böylece 
farkındalığınızın ve kontrolünüzün gittikçe artacağını 
görebilirsiniz.



Mizahı Kullanma 

• Mizah duygusu, strese karşı dayanıklılık oluşturmanıza 
ve genel fiziksel ve duygusal sağlığınızı iyileştirmenize 
yardımcı olacaktır. Ayrıca, olumlu mizah biçimlerinin 
kullanılması, insanların stresli durumlara karşı yeni 
bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olabilir. Salgınla 
ilgili sürekli olumsuz haberlerle meşgul olup stres ve 
kaygı düzeyinizi arttırmak yerine, sizi güldürecek 
etkinliklere ve içeriklere odaklanmanız stresinizi oldukça 
düşürebilir. 



• Bilimsel çalışmalar mizahın ve 
gülmenin stresle baş etmede 
kullanılan önemli bir yöntem 
olduğunu göstermiştir. Bu anlamda 
size keyif verecek ve eğlendirecek 
düzeyde mizah kullanmanız iyilik 
halinizi arttırabilir. 

• Gülmeye ve kahkaha atmaya 
başladığınızda, ruhsal olarak 
hafiflemekle birlikte vücudunuzda 
da fiziksel değişiklikler olmaya 
başlar, gerginliğiniz azalır, 
kaslarınız gevşemeye başlar. 



• Özellikle kahkaha atmak beyniniz tarafından salınan 
endorfini arttırır ve uzun vadede bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir. 

• Kimileri daha yetenekli olsa da, mizah duygunuzu 
geliştirebilirsiniz ya da mizahı kasıtlı kullanarak 
kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 



• Bir egzersiz olarak şunu 
kullanabilirsiniz: Gülmek için başta 
yapay gelse de bir gülümsemeyi 
taklit ederek yani fiziksel olarak 
ağzınızla gülmeyi denerseniz, bu 
yine de mutlu hissetmenizi 
sağlayabilir. 

• Ayrıca, sahte bir gülümseme dahi 
gerçek bir gülüşe yol açma 
eğilimindedir ve bu durum 
kahkahaların daha kolay geleceği ve 
stresin daha kolay azalacağı 
anlamına gelir. 



• Öte yandan başka bir 
egzersiz olarak, yakın 
zamanda çok güldüğünüz 
bir anınızı zihninizde 
canlandırmak da 
duygularınızı olumlu yönde 
düzenlemenizi sağlayabilir.



Özgeci Davranma 

• Özgeci davranmak birine veya 
birilerine herhangi bir karşılık 
ve çıkar beklemeden yardım 
etmektir. Birilerine iyilik 
yapmak gibi özgeci 
davranışlarda bulunmanın 
stres ile baş etmede, olumlu 
duyguları düzenlemede işe 
yaradığı bilinmektedir. Şöyle 
ki, özgeci davranış bireylerde 
içsel ve dışsal olarak 
ödüllendirici olabilir.



• Salgının tüm toplum üzerindeki travmatize etkisi 
dikkate alındığında, böylesi zamanlarda yardımınıza 
ihtiyacı olan insanlara yapacağınız maddi ve manevi 
yardımla birlikte ortaya çıkan dayanışma duygusu, 
sizin için içsel ve dışsal bir ödül sağlayarak mutlu 
hissetmenizi sağlayabilir ve stresinizi azaltabilir.



Sosyal Bağları Güçlü Tutma

• Ruh sağlığının en önemli 
ölçütlerinden ve koruyucu 
etmenlerinden biri psiko-sosyal 
destektir. 

• Sosyal anlamda izolasyonun 
yüksek düzeyde olduğu böylesi 
olağanüstü zamanlarda 
sevdiklerinizle birbirinize 
yaslanma zamanı olduğunu 
hatırlamalı, bağlarınızı 
geliştirerek bağ kurma ve sevgi 
ihtiyacınızı ve onların bu 
ihtiyaçlarını desteklemelisiniz. 



• Salgın nedeniyle bir 
arada olamadığınız 
kişilerle de telefon veya 
görüntülü görüşmeler 
yaparak veya sosyal 
medya yoluyla ulaşıp 
birbirinizden destek 
alınız.



Günlük Düzeni/Rutini Sürdürme ve Zamanı 

Yapılandırma

• Salgınlar insanların daha önce var olan rutinlerini 
bozabilir. Salgın nedeniyle neredeyse gününüzün 
tümünün evde geçeceğini göz önünde 
bulundurursanız, yeni oluşan şartlara uygun olarak 
bir rutin oluşturmak ve oluşan zamanı iyi ve verimli 
yönetmek gerekir. 

• Uyku, yemek yeme, eğlenme, sosyalleşme, çalışma, 
spor yapma, kitap okuma vb. durumlar bu rutinin 
önemli parçalarıdır. Bunun için amaçlı olmak ve 
amaçlarınızı belirlemek, yapılacak işler için planlı 
olmak, listeler çıkarmak, iş bölümleri vs. yapmak işe 
yarayabilir. 



• Günün hangi saatlerinde hangi 
işleri yapacağınızı planlamak 
bu rutini sağlamanızı ve devam 
ettirmenize yardımcı olabilir. 

• Bu hem virüs ve onunla ilgili 
sürekli rahatsızlık veren 
olumsuz düşüncelerden 
uzaklaşmanızı sağlamasının 
yanı sıra, “normalleşmeye” 
katkı sağlayabilir, yani 
yaşamın böyle de devam ettiği 
hissinizi güçlendirebilir. 



• Öte yandan rutini devam 
ettirmek, hareketsizlik ile 
beraber gelebilme riski olan 
depresif bir durumdan da sizi 
kurtaracaktır. 

• Bu rutin içerisinde kişisel 
bakımınıza ve öz bakımınıza 
dikkat etmeniz ve salgın öncesi 
olduğu gibi kişisel bakımınızı 
sürdürmeniz kendinizi iyi 
hissetmeyi sağladığı gibi, benlik 
saygınıza da olumlu katkılar 
sağlayabilir.



Teknolojik Araçları Sınırlı Kullanma

• Telefon, tablet ve 
bilgisayarlar da dahil olmak 
üzere tüm elektronik aletleri 
gün içerisinde belirli zaman 
dilimlerinde kullanınız. 

• Sosyal medya kullanımınız 
azaltmanız stresinizi daha 
yönetilebilir bir hale 
getirilebilir. 

• Bu aletleri kullanmadığınız 
zaman dilimleri içerisinde 
sizin için eğlenceli veya 
dinlendirici sağlıklı bir şeyler  
yapınız.



Spor Yapma 

• Stresle etkili bir biçimde baş etmenin 
en büyük yöntemlerinden birisi spor 
yapmaktır. Spor yapmanın fiziksel 
sağlık kadar ruh sağlığı üzerinde de 
olumlu etkilerini gösteren çok sayıda 
bilimsel çalışma bulunmaktadır. 

• Dünya Sağlık Örgütü, spor yapmayı 
ruh sağlığını koruyucu önlemler 
arasına almıştır ve uzmanlar 
tarafından yetişkinler için her gün 
düzenli 30 dakika, çocuklar için 1 saat 
spor yapılmasını önermektedir. 



• Sistemli ve düzenli yapılan sporla 
endorfin ve melatonin, dopamin gibi 
mutluluk hormonlarının salgısında artış 
gerçekleşir. 

• Ev ortamında yapılabilecek spor hem 
stresi azaltmaya yarayacak hem de iyilik 
halinize katkıda bulunacak ve 
hareketsizliğe karşı olarak fiziksel 
sağlığınızı da koruyacaktır. 

• Fiziksel aktivite, salgın nedeniyle olan 
ortaya çıkan durağan yaşamın ve 
obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının 
önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 



Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

• Sağlıklı yemek hem fiziksel sağlığınız ve 
bağışıklık sisteminizi güçlü tutarken hem de 
daha iyi hissetmenize yardımcı olarak ruhsal 
sağlığımızı destekler. 

• Özellikle hareketsizlik nedeniyle yeme 
tutumlarınızda olumsuz değişiklikler 
olabilir. 

• Örneğin, stres ile etkisiz bir baş etme 
yöntemi olarak duygusal yemeye sahip olup 
olmadığınızı ya da bir obez adayı olup 
olmadığınızı gözden geçirmeniz ve gerekirse 
uygun aralıklarla tartılmanız size bir fikir 
verecektir. 

• Mümkün olduğunca bol su içmek, meyve, 
sebze ağırlıklı ve lifli gıdalarla daha fazla 
beslenmek sindirim sistemi için faydalı 
olacaktır.



Düzenli ve Kaliteli Uyuyun

• Düzenli ve kaliteli bir uyku uyumanız ve 
böyle bir rutine sahip olmanız stresinizi 
düşüreceği gibi bağışıklığınızı da güçlü 
tutmanıza yarayacaktır. 

• Bunun sayesinde günlük stresiniz ile de 
baş etme gücünüz artacaktır. 

• Bunun için tutarlı bir uyku programı 
yapınız. 

• Yatağa her gün aynı saatte gidiniz 
(24:00’ten önce) ve aynı saate kalkmaya 
özen gösteriniz. 

• Uykunuzu kaçıracak, uyku öncesi spor 
yapma, kafeinli içecekler ve alkol alma, 
televizyon izleme, telefon kullanma, 
sosyal medyada vakit geçirmek gibi 
etkinlik ve alışkanlıklardan uzak durunuz. 



• Yatmadan önce rahatlama ve gevşemek için meditasyon 
yapın. 

• Uyku öncesi ılık bir duş güzel ve kaliteli bir uyku için 
işinize yarayabilir. 

• Uyku hijyenini uygulayın: Yatak odanızı serin tutun, 
odanızda herhangi bir ışıktan kaçının, yatağınızı sadece 
uyku için kullanın, yani yatağınızda uzanarak televizyon 
izlemeyiniz veya telefonla meşgul olmayınız. 



• Yatağa girdiğinizde uzun süre uyuyamazsanız yataktan 
bir saat çıkın. Daha sonra yatağınıza gidip uyuyunuz. 

• Uykunuz kaçtığında uyumak için çaba sarf ettikçe 
uykunuzun daha çok kaçacağını unutmayınız. 

• Gece iyi bir uyku uyumak için gündüzleri çok fazla 
uyumayınız. 

• Hala bunlara rağmen uykuya dalmakta güçlük ve sık sık 
uyanıyorsanız doktor desteği alınız. 



Gevşeme ve Bilinçli Farkındalık Egzersizleri Yapma

• Aşamalı Kas Gevşetme 
Egzersizi, Diyafram Nefes 
egzersizleri, bilinçli farkındalık 
egzersizleri, yoga ve 
meditasyon, stres ve kaygı 
düzeylerinizi azaltmanıza veya 
yönetmenize yardımcı olabilir. 

• Bunlarla ilgili kitaplar, 
broşürler, çevrimiçi videolar 
internette ve YouTube da 
bulunmaktadır. 



Bunlarla ilgili önerilen bazı linkler aşağıda yer almaktadır:

Diyafram Nefes Ezgersizi:  

https://www.youtube.com/watch?v=6pks8La6ks4

Aşamalı Kas Gevşetme Egzersizi:

https://www.youtube.com/watch?v=9nwa_uLfO1A

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2132020115258-

gevsemebrosur.pdf

Bilinçli Farkındalık Egzersizi:

https://www.youtube.com/watch?v=GrTMWlulQ9Q

https://www.youtube.com/watch?v=017OCZmr3xE

https://www.youtube.com/watch?v=AER9ufg-6NE

https://www.youtube.com/watch?v=9nwa_uLfO1A
https://www.youtube.com/watch?v=GrTMWlulQ9Q


İletişim Becerilerini Geliştirme

• Salgın nedeniyle ev gibi kapalı bir ortamda uzun süre 
bulunmaktan dolayı stres düzeyinizin artması ve aile içi 
iletişiminizin de buna bağlı olarak bozulmasına neden 
olabilir. 

• Bu süre içerisinde aile içinde olabilecek stres ve gerginliği de 
azaltmak için iletişiminizde saygı, etkili dinleme, empati, 
uygun kendini açma ve etkili çatışma çözme gibi önemli 
becerilerin yer alması önemlidir. 

• Uygun ve etkili iletişim becerileri ev içi stresin de yönetimine 
ayrıca katkıda bulunacaktır. 

• Aile içinde sohbet etmek, çocuklarla vakit geçirmek, oyunlar 
oynamak gibi etkinlikler aile içi iletişimi zenginleştirebilir.



Evde Kalmayı Fırsata Çevirmek

• Evde uzun süre kalmaktan birçok insan şikayetçi olsa da 
aslında bu zorunlu kalma durumu bir fırsat olarak görülebilir. 

• Daha önce yapmak istediğiniz ama zaman bulamadığınız 
etkinliklere ilgilenebilirsiniz. 

• Örneğin, yabancı dil öğrenebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, 
internet ortamında müzeleri gezebilirsiniz, ertelediğiniz işleri 
yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz 
vb. kişiden kişiye değişebilen çok sayıda meşguliyet içinde 
olabilirsiniz.



Sigara, Alkol ve Madde Kullanımından Kaçınma

• Böylesine salgın dönemlerinde bireyler stres 
ve kaygılarıyla baş etmenin olumsuz bir 
yöntemi olarak ve kaçınmalarına hizmet 
ederek geçici rahatlama sağlaması (!) 
nedeniyle alkol ve madde tüketimini 
arttırmaktadırlar. Ancak uzun vadede 
aslında rahatsızlık yaratan ve başka 
sorunlara neden olan bu yöntemleri 
kullanmamalıdırlar.

• Stres düzeyiniz ile sigara, alkol ve madde 
kullanımınız arasında bir ilişki olduğunu 
gözlemliyorsanız, stresli durumlarda 
kendinize bir süre verip yukarıda verilen 
işlevsel olan yöntemleri denemeniz işinize 
yarayacaktır. 



Psikolojik Destek Alma

• Yukarıda bahsedilen birçok yöntemi kullandıysanız 
ve hala kaygınız ve stresiniz ile baş etmekte güçlük 
yaşıyorsanız ve bu durum günlük hayatınıza 
olumsuz bir etkide bulunmaya ve yaşam kalitenizi 
iyice düşürmeye başladıysa, bir ruh sağlığı 
uzmanından, yani bir psikiyatrdan, psikolojik 
danışmandan veya psikologdan psikolojik destek ve 
terapi desteği hizmeti almanız uygun olur. 

• İzolasyon nedeniyle mümkün olduğu kadarıyla 
uzaktan çevrimiçi ya da online danışmanlık gibi 
psikolojik danışma veya psikoterapi seçeneklerini 
düşünebilirsiniz. 





• Bununla ilgili ülkemizin birçok yerinde Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Derneği üyesi çok sayıda uzman 
ve akademisyen gönüllü hizmet sunmaktadır. Ayrıca 
Türkiye Psikiyatri Derneğinin de hizmetleri 
bulunmaktadır. 

• Bununla ilgili gerekli bilgileri aşağıdaki linklerde 
bulabilirsiniz:

https://pdr.org.tr/

https://www.psikiyatri.org.tr/



Kitap Önerileri

1. “Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa Kendi Kendine Psikoterapi Rehberi”  –Yazar: 

M. Hakan Türkçapar, Epsilon Yayınları

2. “Evinizdeki Terapist” – Yazar: Dennis Greenberger , A. Padesky, Altın 

Kitaplar

3. “Bilişsel Davranışçı Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama” –Yazar: M. Hakan 

Türkçapar, Epsilon Yayınları

4. “Eyvah Kötü Bir Şey Olacak: Endişe Kıskacı Evham ve Vicdan” –Yazar: H. 

Alp Karaosmanoglu, Psikonet Yayınları

5. “İyi Hissetmek” –Yazar: David Burns, Psikonet Yayınları

6. “Panik Atakta” –Yazar: David Burns, Psikonet Yayınları

7. “Yaygın Kaygı Bozukluğu Çalışma Kitabı” –Yazar: Melisa Robichaud, Michel

J. Dugas, Psikonet Yayınları

8. “Hastalık Hastası Olmak-Sağlık Anksiyetesi” –Yazar: Rob Willson, David

Veale, Kuraldışı Yayınları


