
Dünya genel�nde b�r pandem� olan Cov�d-19 v�rüsü
hep�m�z� etk�lemekte ve hayatlarımız çok hızlı b�r
şek�lde değ�şmekted�r. V�rüsün yayılmasını önlemek
adına, başka b�rçok ülkede olduğu g�b�, ülkem�zde de
sosyal mesafelenme ve karant�na önlemler�
alınmaktadır. Sosyal mesafelenme ve karant�na
önlemler� ruh sağlığımızı olumsuz yönde
etk�leyeb�lmekte, günlük rut�nler�m�z�n bozulması ve
bel�rs�zl�k duygusal olarak zorlanmamıza sebep
olab�lmekted�r. Yaşadığımız bu durum karşısında
kontrol kaybı h�ss�, korku ve end�şe g�b� duygular
deney�mlemem�z oldukça olağandır. Ancak y�ne de ruh
sağlığımıza d�kkat etmek ve kontrol sah�b� olduğumuz
konuları fark etmek adına yapab�leceğ�m�z şeyler
bulunmaktadır.

Cov�d-19 ve Ruh Sağlığı
Koç Ün�vers�tes� Rehberl�k Serv�s� (KURES)



Bu dönemde beslenmen�ze d�kkat etmek, her zamank�nden b�raz
daha zor olsa da dengel� beslenmek, v�tam�n almak, bol
meyve/sebze tüketmek ve su �çmek çok öneml�d�r. Bunun yanında
uykunuza da d�kkat ed�n. Araştırmalar az uyumanın ve düşük uyku
kal�tes�n�n depres�f bel�rt�ler ve kaygı sev�yes� �le �l�şk�l� olduğunu
göstermekted�r. Bu sebeple gece en az 7 saat uymayı hedefley�n.
Alkol, tütün ve aşırı kafe�n tüketmekten kaçının
 
F�z�ksel akt�v�ten�n ruh sağlığına �y� geld�ğ� b�l�nmekted�r.
Mümkünse her gün b�r süre f�z�ksel akt�v�te yapmayı deney�n.
İnternet üzer�nden evde yapab�leceğ�n�z farklı b�rçok egzers�z
v�deosu bulab�l�rs�n�z (N�ke Tra�n�ng Club Uygulaması, Youtube
yoga, dans ve kard�o v�deoları ve başka b�rçok seçenek bulmak
mümkün). Bunu aynı evde yaşadığınız �nsanlarla, hatta �nternet
üzer�nden bağlanarak uzakta olan arkadaşlarınızla/a�le üyeler�n�z
�le yapab�l�rs�n�z.

 F�z�ksel sağlığınıza
d�kkat ed�n:



Başkaları �le �let�ş�mde olmanın ruh sağlığımız üzer�nde güçlü ve
olumlu b�r etk�s� olduğu b�l�nmekted�r. Bu süreçte �l�şk�ler�n�z�
devam ett�rmek, benzer duygularınız hakkında konuşmak,
yakınlarınızla olan bağlarınızı güçlend�reb�l�r. Çevren�zdek�lerle
�let�ş�mde kalarak b�rb�r�n�ze destek olab�l�rs�n�z. Bu, a�d�yet
duygunuzu da destekleyecekt�r.
 
Neyse k� yaşadığımız çağda yakınlarımıza b�r telefon �le
ulaşab�lmektey�z. Teknoloj�n�n yardımı �le yakınlarınıza görüntülü
olarak ulaşılab�l�rs�n�z. Düzenl� olarak sosyal medya ve telefon
üzer�nden yakınlarınızla �let�ş�mde kalmak bu süreçte s�ze destek
olacaktır. (Facet�me/Houseparty uygulamaları üzer�nden a�le
buluşmaları, arkadaşlar �le onl�ne ortam üzer�nden akşam
yemekler� düzenlenmes� vb.).
 
Sosyal Medya Haberler�:
Bu süreçte sosyal medya akt�v�teler�m�z� dengelemek öneml�d�r.
Sosyal medyadan haberler� tak�p etmek �şlevsel olduğu kadar
zararlı da olab�l�r. Bazı k�ş�ler �ç�n daha çok haber tak�p etmek ve
detaylarını öğrenmek, durum üzer�nde kontrol sah�b� olma h�ss�n�
arttırırken bazıları �ç�n bu durum kaygı ve korkuyu arttırab�l�r.
Haberler� tak�p ederken kend�n�ze şu soruyu sorab�l�rs�n�z; ''B�r
sonrak� haber� okumak/d�nlemek bana nasıl yardımcı olacak?''.
Eğer haberlere maruz kalmak kaygı ve korku sev�yen�z� arttırıyorsa
b�r süre uzak durmayı deneyeb�l�rs�n�z. Haberler� bel�rl� b�r zaman
aralığında ve Dünya Sağlık Örgütü ya da Sağlık Bakanlığı g�b�
güven�l�r kaynaklardan tak�p edeb�l�rs�n�z. B�r kr�z sırasında,
özell�kle sosyal medyada, çok fazla söylent� olab�leceğ�n�
unutmayın.

 İlet�ş�mde kalın:



Kend�n�z �ç�n yen� günlük rut�nler oluşturun ve onlara bağlı
kalmaya çalışın. Bu rut�nler her gün aynı saatte kalkmak, bel�rl� b�r
saatte egzers�z yapmak ve aynı saatlerde yemek yemek g�b� küçük
rut�nler b�le olab�l�r. Uzaktan/çevr�m�ç� eğ�t�m �ç�n haftanızı ve
çalışma saatler�n�z� önceden planlayab�l�rs�n�z. Kend�n�ze b�r
çalışma alanı oluşturun. Bu odaklanmanıza yardımcı olacaktır.
Dersler�n�ze çalışmak �ç�n ortak ders aldığınız arkadaşlarınızla
�let�ş�m kurup �nternet üzer�nden beraber çalışmayı
deneyeb�l�rs�n�z.
 
Sosyal �zolasyon ve can sıkıntısı genell�kle b�r konu üzer�nde
tekrarlı ve fazla düşünmen�ze sebep olarak kaygı sev�yen�z�
arttırab�l�r. Bu süreçte boyama, bahçe �şler� �le uğraşma, yemek
yapma, bulmaca çözme g�b� yen� �lg� alanları oluşturarak z�hn�n�z�
akt�f tutab�l�rs�n�z. Yen� b�r d�l öğrenme veya k�tap yazma g�b�
hayaller�n�z� gerçekleşt�rmey� deneyeb�l�rs�n�z. Bunların yanında
doğa �le �let�ş�mde kalmak �ç�n yen� yollar gel�şt�rmek faydalı
olacaktır. Evde b�tk� yet�şt�reb�l�r ya da evdek� meyve/sebzelerden
tohum oluşturarak kend� seranızı yaratab�l�rs�n�z. Araştırmalar
doğa �le bağlantı kurmanın stres� azalttığını göstermekted�r. Bu
sürec� kend�n�z ve �ht�yaçlarınızla �lg�l� farkındalık yaratmak �ç�n
kullanab�l�rs�n�z.

           Yen� b�r rut�n oluşturun &         
Z�hn�n�z� akt�f tutun:



Bütün bunlarla beraber, akt�f, üretken veya yaratıcı olamadığınız b�r
dönemden geç�yorsanız kend�n�z� suçlu h�ssetmey�n. Global b�r
v�rüs salgının ortasında  b�r şeye odaklanmak ve
konsantrasyonunuzu korumak çok zor olab�l�r. 

 
Dünya genel�nde b�r v�rüs salgınına tanık olmak hep�m�z �ç�n yen�
b�r durum. Yen� b�r kr�z durumuna ver�len tepk�ler k�ş�den k�ş�ye
farklılık göstereb�l�r. Bu süreçte neler olup b�tt�ğ�n� anlamak ve
anlamlandırmak �ç�n z�hn�m�z�n/beden�m�z�n zamana �ht�yacı var.
Bu sebeple, beklenmed�k duygusal tepk�ler vermek bu süreçte
oldukça olağandır.   

 
Kend�n�ze şefkatle yaklaşın. Yaratıcı sanat eserler� üzer�ne
çalışmak, yen� b�r d�l öğrenmek veya egzers�z yapmak �stem�yor
olab�l�rs�n�z. Bu sorun değ�l, bu duruma uyum sağlamak �ç�n
kend�n�ze b�raz zaman tanıyın. S�ze �y� gelecek şeyler� yapmayı
terc�h ed�n. Bu, Netfl�x’te bu zamana kadar �zlemed�ğ�n�z f�lmler�
�zlemek, podcast d�nlemek, yatıp d�nlenmek veya v�deo oyunları
oynamak da olab�l�r. 

 
Zor zamanların geç�c� olduğunu unutmayın ve umudunuzu
kaybetmey�n. Bu süreç b�tecek, salgın sona erecek ve herkes günlük
hayatlarına, rut�nler�ne, alışkanlıklarına ve yapmaktan hoşlandığı
şeyler� yapmaya ger� dönecekt�r. Zorluklar büyümem�ze ve
güçlenmem�ze yardımcı olur. Bu zorlu sürec�n sonunda ps�koloj�k
olarak daha d�rençl� olacağız.

 Rahatlamaya çalışın:

Zorlayıcı  durumlar/duygular
yaşıyorum ancak, 

bununla kalab�l�r�m.  

Bu deney�mden kend�me
ve dünyaya da�r neler

öğreneb�l�rm?



Araştırmalar başkalarını önemsemen�n ve onlara yardım etmen�n
ruh sağlığı �ç�n faydalı olduğunu göstermekted�r. Kend�n�z� �zole
ederek başkalarına yardım ed�n, evde kalın ve bu sayede
başkalarını da güvende tutun. İzole olduğunu b�ld�ğ�n�z başka
yakınlarınızı/arkadaşlarınızı ve a�le büyükler�n�z� arayın, �let�ş�m
kurmak onlara da �y� gelecekt�r. 

 
B�z� güvende tutmak �ç�n Cov�d-19 v�rüsüne karşı çalışan
muhteşem �nsanları fark ed�n. Sağlık çalışanlarının, süper market
personel�n�n ve kargo taşımacılığı yapan k�ş�ler�n destekler�n�
takd�r ed�n.

 Sosyal dayanışmayı
güçlend�r�n:

Olumlu gel�şmeler� tak�p ed�n:
İç�nde bulunduğumuz durum ve tehd�t karşısında olumsuz olaylara
odaklanmamız oldukça anlaşılır ve olağandır. Ancak, aynı zamanda
olumlu olayların gerçekleşt�ğ�n� fark etmek ve bunlara d�kkat vermek
gelecek �ç�n umut ver�r. Örneğ�n:
 
 150.000’den fazla k�ş�n�n Cov�d-19 hastalığını atlattığı                    
 b�l�nmekted�r.
 
Çevre k�rl�l�ğ� b�rçok ülkede d�kkat çek�c� sev�yede azalmıştır.           
 Ç�n’de hava k�rl�l�ğ� c�dd� b�r sev�yede düşmüştür. Vened�k         
 kanallarındak� sular o kadar berrak b�r hale gelm�şt�r k�, �ç�nde               
yüzen balıklar görüleb�lmekted�r. 
 
Bazı b�l�nen markalar hastaneler �ç�n ücrets�z  dezenfektan/kolonya
üretmeye başlamıştır.



Stresle başa çıkmakta zorluk ve günlük �şlevsell�ğ�n bozulması.
Uyku ve yeme alışkanlıklarınızda olağan dışı değ�ş�kl�kler, aşırı
huzursuzluk, öfke, dürtüsell�k 
Kend�ne ve/veya b�r başkasına zarar verme düşünceler�.

Bu g�b� dönemlerde kend�n�z� b�tk�n, kaygılı, öfkel�, çares�z,
korkmuş ve bunalmış h�ssedeb�l�rs�n�z. Genell�kle bu yen� duruma
b�r süre sonra adapte olur, sosyal destekler�n�z yardımı �le
(�nternet üzer�nden olsa b�le) bu durumla yaşamayı, başa çıkmayı
öğren�rs�n�z. Bu sebeple, bu yen� duruma adapte olmak
�ç�nkend�n�ze zaman ver�n. Ancak ruh sağlığı söz konusu
olduğunda, h�sler�n�ze kulak vermek ve ne zaman destek
�steyeceğ�n�z� b�lmek öneml�d�r. 
 

 
Yukarıdak� bel�rt�lerden herhang� b�r�n� yaşıyorsanız, mutlaka b�r
ruh sağlığı çalışanından destek alın. Yaşadığınız yerde bulunan en
yakın ps�k�yatr�st ps�kolog ya da ps�koloj�k danışmana
ulaşab�l�rs�n�z. Koç Ün�vers�tes� öğrenc�s� olarak Koç Ün�vers�tes�
Rehberl�k Serv�s�’ne (KURES - kures@ku.edu.tr) e-posta �le
ulaşab�l�rs�n�z. 
 
Eğer çevren�zde aynı bel�rt�ler� yaşayan b�r başkasını fark
edersen�z, lütfen kend�s�n� b�r ruh sağlığı uzmanına yönlend�r�n. 
 
İnsanlar yen� durumlara uyum sağlamak ve hayatta kalmak konusunda
�nanılmaz b�r yeteneğe sah�pt�rler. Naz�k ve düşüncel� olun, kend�n�ze ve
etrafınızdak�lere önem ver�n. Kend�n�ze bu dönem�n b�teceğ�n� ve
yaşadığınız bu güçlü duyguların zamanla azalacağını hatırlatmak
öneml�d�r.

     İht�yaç duyduğunuzda yardım
�stemekten çek�nmey�n:


