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Başlangıç 

Bu kitapçık stres ve endişenin ne olduğunu anlamanıza ve 

yönetmenize yardımcı olacak böylelikle KENDİNİZE yardımcı 

olmak için gerekli araçlar SİZİN elinizde olacaktır.  

Bu kitapçığı açtığınızda, hissettiğiniz stres ve endişe ile nasıl 

baş edeceğinizi öğrenmeye başlamak üzere yola çıkmış 

olacaksınız. Hayatımızdaki bazı şeylerin olmasını istediğimiz 

gibi olmadığını itiraf etmek zordur ve genellikle bir problemi 

anlamak bu problemi çözmek için ilk adımdır. 
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Stres ve endişe nedir?  

Stres, pek çok kişinin, yaşantılarında karşılaştıkları taleplerin 

baş etmeleri için çok fazla geldiğinde bunu tanımlamak için 

kullandıkları bir kelimedir.  Stresle baş etme yeteneği kişiden 

kişiye değişir ve bir kişinin stres nedeni olarak gördüğü bir şey 

diğer kişi için hiç bir problem yaratmayabilir.  

Stres bizi pek çok yönden etkileyebilir; nasıl hissettiğimiz, nasıl 

düşündüğümüz ve davranışlarımız etkilenebilir. Bu kitapçık, 

stresin sizi nasıl etkilediğini ve bunu nasıl daha iyi 

yöneteceğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır. Buna benzer 

olarak ne kadar endişelendiğimiz de kişiden kişiye farklılık 

gösterir. Endişe her yerdedir ve hepimiz endişeleniriz.  

Yanlış bir şey söylemekten veya yanlış bir şey yapmaktan mı 

endişe mi duyuyorsunuz? Belki iş yerinde bir hata yapmak, 

sevdiğiniz birisini kırmak veya ciddi bir sağlık sorununu göz 

ardı etmek? Veya, belki de lüzumundan fazla 

endişeleniyorsunuz - devamlı olarak kafanızın içerisinde 'eğer 

öyle olursa' senaryoları kuruyorsunuz.  

Pek çok kişi kendilerini “devamlı endişe duyan bir kişi” 

olarak tanımlar ve “Hayatım boyunca endişe duydum” 

derler.  

Bu kitapçık endişeleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi 

ve bu endişeleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmenize 

yardımcı olacaktır.  

Unutmayın – Vücudun strese tepkisi zaman içerisinde hayata 

kalmamıza YARDIMCI oldu.  
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Stres ve endişe beni nasıl etkiler?  

 
 
 

 
 

1. Nasıl hissettiğimiz  

Stres bizi dört değişik şekilde etkilemektedir:  

2. Nasıl üşündüğümüz  

3. Nasıl davrandığımız  

4. Vücudumuzun nasıl çalıştığı.  

Vücudumuzun nasıl çalıştığı 

  Baş ağrıları  
 Kas gerilmeleri / ağrı  
  Mide problemleri  
 Terleme  
 Baş dönmesi   
  Bağırsak veya mesane  
 sorunları  
  Nefessizlik  
 Kuru ağız  
  Vücutta karıncalanma  
  Cinsel problemler  

Stresin SİZİ nasıl etkilediğini bilmek, sizin için en uygun olan baş 

etme tekniklerinin belirlenmesine yardımcı olmak açısından 

önemlidir.    

  Birbiri ile yarışan  
 düşünceler 
  En kötüsünü hayal  
 etmek 
  Bir şeyin üzerinden 
  defalarca gitmek  

 Devamlı endişelenme  
 Konsantre olamama 

Stres kontrol listesi  

Aşağıdaki belirtilerden hangisi sizde var?  

Nasıl hissettiğimiz  
 Asabi  
 Sabırsız  
 Düşük moral  
 Düşük öz saygı 

Nasıl davrandığımız  

  Kızgınlık patlamaları  
  İçki tüketiminde artış  
  Sigara tüketiminde  
 artış 
  Her an bir şey yapma 
  hali 
  Daha fazla ve/veya  
 daha hızlı konuşma 
  Yemek yeme  
 alışkanlıklarında  
 değişiklik 
  Geri çekilme,  
 uzaklaşma  
  Mantıksız olma 
  Unutkan olma veya 
  sakarlık 

Nasıl düşündüğümüz 
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Stres ve endişeyi nasıl yöneteceğimi neden öğrenmeliyim?  

Ancak, stresin uzun süre devam etmesi durumunda daha ciddi 

problemler ortaya çıkabilir. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, 

migren, astım, enfeksiyonlara karşı düşük direnç, bağırsak 

problemleri, yorgunluk, uyku problemleri, başta ülser olmak 

üzere mide problemleri genellikle devamlı stres altında yaşayan 

insanlarda daha sıklıkla görülmektedir.  

Düşük seviyede stres bir hedef üzerinde odaklanırken veya 

bize bir şeyin değişmesinin gerekliliğini göstermesi açısından 

zaman zaman yararlı olmaktadır.   

Bir önceki sayfada yer alan kontrol listesi kutucuklarından 

birçoğunu işaretlediyseniz, muhtemelen stres sorununuz 

bulunmaktadır. Kontrol listesinde yer alan belirtiler kısa vadelidir; 

özellikle stres altındayken anlık olarak nasıl hissettiğimizi 

tanımlar. Pek çoğumuz günlük hayatta stres altında olabiliriz ve 

hissettiklerimizi bu kısa dönem hisler ile ilişkilendirebiliriz.   

Bunlar devam eden stres nedeni ile yaşanabilecek fiziksel 

hastalıklara örnektir. Ancak, stres aynı zamanda ruh sağlığımızı 

da etkiler. Stres ve endişe, depresyon ve sıkıntının merkezinde 

yer almaktadır ve genellikle bu problemler kendilerini belli 

etmeden önce ortaya çıkarlar.  

İşte bu nedenle stresin sizi nasıl etkilediğini öğrenmek ve bununla 

baş edebilmek için yeteneklerinizin geliştirilmesi gerçekten çok 

önemlidir. Böylelikle stresin sizin için daha ciddi problemlere yol 

açma riskini azaltabilirsiniz.   

Unutmayın – Herkes birbirinden farklıdır. Kişiler bu kitap içerisinde 

sunulan önerilere değişik tepkiler vereceklerdir. Bütün kitapçığı 

tamamı ile okuyun ve size en uygun olanın ne olacağına karar verin 

ve size uyan çalışma ve önerileri seçin.  
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Stresli veya endişeli olmak nasıl bir şey?  
 

“Bir sonraki işe başlamadan önce artık elimdeki işi bitiremez 

oldum. Ne yaptığımı unutuyorum. Elimde yapmam gereken 20 

tane şey var ve hiç birisini tamamlayamıyorum…”  

“Hep kendime biraz olsun zaman ayırayım istiyorum ama hiç 

başaramıyorum” “Birisi hep benden yardım istiyor, benim ise 

hayır demeye yüzüm yok, ama sonunda kendimi gerçekten 

yorgun hissediyorum ve asabiyim…”  

“Benim hayatımda sanki bir kriz bitiyor yenisi çıkıyor. 

Devamlı başım ağrıyor ve midemle ilgili problemlerim var, 

devamlı olarak başka şeylerinde kötüye gideceğini 

bekliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı.”  

“Hiç karar veremiyorum. Yanlış bir şey söyleyeceğim veya 

yanlış kıyafet giyip ortamın dışında kalacağım diye 

endişeleniyorum. Daha sonrada çok endişeleniyorum diye 

endişeleniyorum.”  

Bunlar, stres ve endişenin bizi aşıp yaşantımızı 

etkilemeye başladığını gösteren örneklerdir.  

Buna benzer düşüncelere sahipseniz ve stres kontrol 

listesinde yer alan kutuların birçoğunu işaretlediyseniz 

muhtemelen stres mağdurusunuz.  

Unutmayın – Eğer stres altında olduğunuzu belirlediyseniz 

yalnız değilsiniz. Yaklaşık aile hekimine yapılan dört 

başvurudan biri ruhsal sağlık ile ilgili olup bunlardan pek çoğu 

ise stresten kaynaklanmaktadır.   
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Stres ve endişe günlüğü  

 

Stres ve endişe konusu ile baş edebilmek için ilk önce hangi 

durumlarda bu hislerin tetiklendiğini anlamamız gerekir. Değişik 

kişiler değişik şeylerden dolayı stres ve endişe yaşayabilirler. 

Bu nedenle SİZE ne olduğunu anlamak yararlı olacaktır.  

 Tarih Neredeydim? O anda ne yapıyordum? Yanımda kim vardı? 

örnek 29/03/10 İş yerinde Bir rapor üzerinde çalışıyordum Yalnızdım 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Aşağıdaki tabloda ne kadar endişelendiğinizi veya stres yaşadığınızı 0 ile 

10 arasında değerlendirin. 0 = kesinlikle rahat ve 10 = şimdiye kadar 

yaşadığınız en ciddi stres/endişe olsun.  

 

 
 

 Nasıl 
hissettim? 

Ne düşünüyordum? Ne yapmaya başladım? Fiziksel olarak ne 
oldu? 

Stres Oranı 
(0 - 10) 

 Sinirli ve 
endişeli 

Ben bunu yapamıyorum, eğer 
yapmazsam işimi 
kaybedeceğim. Ben 
beceriksizim 

Yeniden başlayıp 
vazgeçtim, tırnaklarımı 
yiyorum 

Nefes almada 
hızlanma, boyun kasları 
gergin 
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Stres dengeleme  

 
 

Umarız ki, stres günlüğünü doldururken sizde endişe yaratan 
hisler veya stres oluşturan durumların neler olduğu hakkında 
bir fikir edindiniz. Yararlı bir fikir, kendimizi dengede veya bir 
terazi gibi düşünmek olabilir.  

Dengeyi yeniden sağlamak ve yeniden stres ve endişe hissine 

kapılmamak için: a) talepleri azaltabilirsiniz, b) baş etme 

yeteneklerinizi artırabilirsiniz, veya c) her ikisini birden yerine 

getirebilirsiniz.  

Bu nedenle stres belirtilerinizi en çok neyin tetiklediğini 

bulmanız gerçekten büyük önem taşımaktadır. Stres 

günlüğünüze geri dönerek neler yazdığınıza bakın.  

Günlük tutmanız SİZİN stres altında kalmanıza veya 

endişelenmenize neden olan durumların farkına varılması 

için yararlıdır.  

Baş etme yeteneklerimiz, karşılaştığımız tüm stres kaynakları ile 

baş edebilecek durumda olmalı ve dengeyi sağlayabilmelidir. 

Ancak bizden beklenenlerin çok olması veya bu beklenenleri 

yerine getiremeyeceğimizi düşündüğümüzde, denge diğer 

tarafa doğru bozulmaya başlayacak ve sonucunda da stres 

veya endişe oluşacaktır.  

Terazinin diğer kefesinde ise bu taleplerle baş etmek üzere 

yeteneklerimizi nasıl gördüğümüz yer almaktadır.   

Terazinin bir kefesinde yapmamız lazım gelen işler ve bizden 

beklenen harici şeyer bulunmaktadır, iş yerinde baskı, diğer 

insanlarla olan ilişkiler veya belirli bir olay.  

  
R   

TALEPLER 
BAŞ ETME  

YETENEKLERI   

  
TALEPLER 

BAŞ ETME  
YETENEKLERI 
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•  İyi beslenme de en basit insani ihtiyaçtır - iyi 

dengelenmiş besleneme alışkanlığı kazanmaya ve bunu 

belli bir rutin içinde yapın ve yemeklerinizi düzenli olarak 

yiyin.  

•  Kendinize iyi bakın. Yeteri kadar egzersiz yapıyor 

musunuz? Daha önceki bölümde stresin vücuda ne kadar 

olumsuz etkileri olduğunu gördük; egzersiz kendinizi daha 

sağlıklı ve güçlü hissetmenize yardımcı olacaktır. Haftada üç 

kez en azından 20 dakika yürüyüş genel olarak kabul edilen 

iyi bir kuraldır. Bunun için spor salonuna gitmeniz gerekmez; 

yakınınızda bulunan bir parka veya mağazalara kadar 

yürüyebilirsiniz.  

•  Hoşunuza gidecek veya size zevk verebilecek 

şeylerin pek çoğunu bu aralar yapmıyorsanız, sizi 

rahatlatacak bir hobi edinmeyi düşünün. Daha gençken 

neler yapmak hoşunuzu giderdi? Katılmayı düşündüğünüz 

bir eğitim, grup veya etkinlik var mı?  

•  Yapmaktan hoşlandığınız şeyler için vakit 
ayırın.  

•  Stres günlüğünü kullanarak stres dolu olarak 

tanımlayabileceğiniz olayları belirleyin. Bir sonraki sayfada 

yer alan problem çözme tekniklerini kullanarak bu durumlarla 

karşılaştığınızda farklı bir yaklaşım gösterip 

gösteremeyeceğinize bakın.   

Hayat genellikle stres doludur ve baskıların birikmesi kolaydır. 

Her zaman dışarıdan gelen stresi kontrol atında tutamayabiliriz 

ancak kendi kendimize yarattığımız stresin miktarını azaltacak 

yollar bulabilir, stresle daha iyi baş edebilecek yöntemler 

geliştirebiliriz:  

İsteklerin azaltılması  

Stres dolu yaşam biçiminizi düzenleyin: Bazı öneriler  

•  Uyku basit bir insani gereksinimdir ve uyku düzeniniz 

bozulduğunda strese, endişelenmeye ve depresyona daha 

yatkın olacaksınız. Bir rutin için girmeyi deneyin. (Uyku ile 

ilgili daha fazla öneri kitabın daha sonraki bölümlerinde yer 

almaktadır).  
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•  Çok sıklıkla, bazı insanlar üzerlerine çok iş aldıklarında stres ve 

endişeye kapılırlar – zamanınızı nasıl organize edeceğinizi öğrenin ve 

sizin için çok fazla gelecekse hayır demeyi öğrenin.  
 
 

 

Problem çözümleme  

1. Problemin ne olduğunu yazın. Olabildiğince açık ve belirtici 
şekilde yazın. Birden fazla sizi rahatsız eden ve baş etmeniz 
gereken problem varsa ilk önce bunlardan sizin için en önemli 
olanı ile ilgilenin.   

2. ‘Beyin fırtınası’- problemin çözümü ile ilgili aklınıza ne 
kadar çözüm geliyorsa hepsini yazın. Çözüme sizi 
ulaştırmayabileceğini düşünseniz dahi kaç olasılık 
bulduğunuzu görmek için onları da yazın.  

3. Olası çözümlerin her birinin üzerinden giderek bu 
çözümlerin avantaj ve dezavantajlarını yazın. Her bir avantaj 
ve dezavantajın ne kadar önemli olduğunu düşünün. Bazı 
kişiler her iyi veya kötü nokta için 1 ila 10 arasında puan 
vermenin kendilerine yardımcı olduğunu düşünmektedir. Her 
iki tarafa yazdığınız puanları toplayarak hangi çözümün daha 
fazla iyi nokta puanına sahip olduğunu görebilirsiniz.  

5. Çözümün parçası olarak yapmanız gereken her adımı 
yazın: Ne yapılabilir, nasıl yapılabilir, ne zaman yapılabilir, 
kimler bu işin içinde olacak ve nerede yapılacak?  

6. Her adımı yerine getirdikten sonra değerlendirmesini 
yapın.  

Sıklıkla, kişiler çözebileceklerinden daha zor problemlerle 

karşılaştıklarında stres hissini yaşayabilirler. Bu nedenle problem 

çözümü teknikleri şu amaçlara yönelik olarak yararlı olur:  

• Karşılaştığınız zorluklarda, kontrolün daha fazla 
sizde olduğu hissine sahip olmanıza yardımcı olur.  

  
• Gerçekçi ve pratik çözümler düşünmenize yardımcı 
olur. Bir kağıt ve kalem alın ve aşağıdaki işlemi deneyin:  

4. Her birinin iyi ve kötü noktalarına bakarak çözümlerden 
birini seçin.  
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Problem çözümüne örnek  
 

1. Belirli bir problemi tanımlayın Ev sahibi yarın buralarda 

olacak ve kalorifer problemini giderirken kirayı da toplayacak, 

ancak kirayı ödeyecek param yok.  

2. Beyin fırtınası çözümleri  

• Dışarı çıkarım ve onu görmek zorunda kalmam.  
• Kiranın yarısını ödeyip ve diğer yarısını önümüzdeki hafta 
ödeyeceğimi söylerim.  
• Annemden £100 ödünç alırım.  
• Onu, ısıtma sistemini yapmasını aksi takdirde kirayı 
ödemeyeceğimi söyleyerek tehdit ederim.  
• Bu ayki kirayı almaması karşılığında ona ısıtma sistemini 
tamir edeceğimi söylerim.  
• Bazı mücevherleri satarak para bulurum.  
• Bir piyango bileti alırım.  

3. Herbirinin iyi ve kötü yönlerini bulun. Her olası çözüme 

iyi veya kötü olmasına göre 10 üzerinden bir puan verin.   

Ona kiranın yarısını veririm.  

4. En yüksek iyi puana sahip çözümü seçin.  

Olası çözümler İyi noktalar Kötü noktalar 

Bununla ilgili olarak gene de 

endişelenirim (5) 

Tekrar buraya gelecek ve daha da 

kızgın olacak (8) 

Bununla yarın uğraşmak zorunda 

olmayacağım (5) 

Sadece geçici bir çözüm (9) 

Dışarı çıkarak onu görmek 

zorunda kalma 

Toplam 5 Toplam 22 

Biraz parasının olmasından 

memnun olacak (6) 

Gene de diğer yarısını bir sonraki 

hafta bulmak zorundayım (5) 

Ben daha iyi hissedeceğim (4)  

Isıtmayı tamir edecek (10)  

Ona kiranın yarısını ver 

Toplam 20 Toplam 5 

Olasılık benim kazanmamın 

karşısında (10) 

Piyangoda en büyük ikramiyeyi 

kazanıp kendi evimi alır ve bir 

daha kira ödemek zorunda 

olmazdım (10) 

Eğer kazanamazsam ￡1 (2) 

kaybedeceğim ve kiramı ödeyecek 

para gene olmayacak (10) 

Bir piyango bileti al 

Toplam 10 Toplam 22 
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5. Çözümün her bir adımını yazın. Ev sahibi gelmeden önce kiranın 

yarısını hazır edin. Geldiğinde ona bir fincan çay ikram edin ve parayı bu 

hafta bir araya getirmekte niye zorlandığınızı açıklayın, bunun önemli 

olduğunu bildiğinizi, geri kalanını ise bir sonraki hafta ödeyeceğinizi 

belirtin. Geri kalan ödemeyi yapmak için belli bir zaman ve yerde 

anlaşarak randevulaşın.  

• Bir problem için bazen hemen çözüm bulunamayabilir. 
Ancak, bazı şeyleri mümkün olduğunca daha ufak bölümlere 
ayırarak yapabileceğimiz daha küçük şeylerin olduğunu görürüz. 

   
• Olası bir çözüm bulmakta zorlandığınızda, kendinize böyle 
bir durumda olan arkadaşınız için ne önerebileceğinizi sorun. 

  
• Hatta bir arkadaşınızdan çözüm listesini oluşturmak için 
yardım isteyebilirsiniz – arkadaşlarınız size daha değişik bir bakış 
açısı sunabilirler. 

   
• Mümkün olması durumunda, seçmiş olduğunuz çözümü 
zihninizden geçirerek veya bir arkadaşınızla karşılıklı rol 
oynayarak canlandırın. 

  
• Seçtiğiniz çözümün başarılı olması durumunda KENDİNİZİ 
KUTLAMAYI unutmayın. 

  
• Çözümünüz başarılı olmadıysa, neyin yanlış gittiğini 
anlamaya çalışın. Başarılı olmamasına rağmen, yaptığınız 
deneme için kendi sırtınızı sıvazlayın ve edindiğiniz tecrübelerden 
mümkün olduğunca kazanım elde etmeye gayret edin.  

En iyi öneriler  

6. EYLEM ve değerlendirme. Bu çözümü deneyin ve daha sonra nasıl 

sonuçlandığını değerlendirin. Eğer bu çözüm size yardımcı olmaz ise 

listenizi gözden geçirin ve başka bir çözümü deneyin ve elde ettiğiniz 

sonucu değerlendirin.  
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Zaman yönetimi  

 

 

 

Zamanımızı uygun olarak yönetmezsek, yapmamız gereken 
işler nedeni ile kendimizi stres altında hissetmemiz çok 
kolaydır. Kısa zaman içinde, yapılacak işler üst üste yığılmaya 
ve dağ gibi olmaya başlar.  

• Bu dağları önemsiz tümsekler haline getirin. Büyük bir işi 
bölebileceğiniz kadar ufak işlere bölün. 

 

•  Bu ufak işleri önem sırasına göre sıraladıktan sonra ilk önce 
en önemli olanı halledin. Elinizdeki iş bitmeden bir sonraki işe 
geçmeyin.  

 
 

• Yapmanız gerekenlerin güncellenmiş bir listesini tutun. İş 
bittikten hemen sonra bitirdiğiniz işin üzerini çizme alışkanlığını 
kazanın. Her gece yatağa gitmeden önce 10 dakikanızı listenizi 
güncellemeye ayırabilir ve bu işleri ne zaman yapacağınızı 
planlayabilirsiniz. Tüm işlerinizi nasıl yapacağınızı planladıktan 
sonra muhtemelen daha da rahat uyuyacaksınız. 

  
• Listenizi ilk başta çok iş koymaktan kaçının; çok iş 
koyduğunuz takdirde, yapmanız gerekenleri gördüğünüzde 
cesaretiniz kırılabilir. Örneğin, sadece bir sabah neler 
yapabileceğinizi düşünün. 

 
• Zaman çizelgeniz içerisine sadece işleri değil zevk alacağınız 
etkinlikleri de yerleştirin.  

Unutmayın – Zamanınızı düzenleme konusunda bir rutin 

oturtmakta zorlanıyorsanız, her bir işi bitişirinizde kendinize bir ödül 

verin ve tamamladığınız işi listenizden silin – insanlar ceza değil 

ödül yöntemi ile daha çabuk öğrenirler.  
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Baş edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi     

Fiziksel belirtilerin azaltılması  

Rahatlama  

Stres belirtilerinin geldiğini erken aşamada fark edebilmek 
yararlıdır. Uyarı işaretlerini bilmeniz durumunda rahatlama 
tekniklerini fiziksel belirtiler artmaya başlamadan önce 
uygulamaya koyabilirsiniz. Böylelikle belirtileri çıkış noktasında 
yakalayarak etkilerini azaltabilirsiniz.  

Daha önce stresin bizi fiziksel olarak nasıl etkileyebileceğini ve bizi 

nasıl gergin ve sıkıntılı yapabileceğini görmüştük. Kitapçığın bu 

bölümünde ise bu fiziksel belirtileri nasıl yönetebileceğimizi 

göreceğiz. Stresin fiziksel belirtilerini azaltabilirsek, kendimizi daha 

az gergin ve genel olarak daha az stresli hissedeceğiz.  

Bazı kişiler egzersiz yaparak, müzik dinleyerek, televizyon 

seyrederek veya kitap okuyarak rahatlayabilir.  

Diğer kişiler ise bir dizi çalışma yaparak rahatlar. Rahatlama 

kasetleri ve CD’lerle birlikte rahatlama veya yoga çalışmaları 

yararlı olabilir.  

Rahatlama bir beceridir ve diğer beceriler gibi bu becerinin 

de öğrenilmesi ve zaman içinde geliştirilmesi gerekir.  

Bir sonraki sayfada, pek çok kişinin genel gerginliği 

rahatlatmak amacı ile faydalı bulduğu kas rahatlatma tekniği 

anlatılmaktadır.  
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Derin kas rahatlatması  
 

• İlk önce, ılık, rahat ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam 
seçerek başlayın. Çalışmaya başlamak için, günün kendinizi en 
rahat hissedeceğiniz saatlerini seçin. 

   
• Yere yatın, rahatlayın ve gözlerinizi kapatın. 

  
• Nefes alıp vermeniz üzerinde birkaç dakika yoğunlaşın, yavaş 
ve sakince nefes alırken sayın “Al, iki, üç, Ver, iki üç.” “Sakin” veya 
“rahat” kelimesini nefesinizi verirken söyleyin. 

  
• Şimdi değişik kas grupları ile çalışacak, kendinize gerilme ve 
daha sonra rahatlamayı öğreteceksiniz. Kaslarınızı kasarken nefes 
almalı, kaslarınızı serbest bırakırken nefesinizi de bırakmalısınız. 

  
• Ellerinizle başlayarak, ilk önce birini yumruk haline getirin. 
Bunun ellerinizdeki ve kolunuzdaki kasları nasıl gerdiğini düşünün. 

  
• Birkaç saniye için kasılmayı hissedin ve elinizi rahatlatın. 
Gerilme ve rahatlama arasındaki farkı hissedin. Hafif bir uyuşma 
hissedebilirsiniz, bu rahatlamanın başladığını göstermektedir. 

  
• Şimdi aynı şeyi diğer eliniz ile yapın. 

  
• Her seferinde, bir grup kasın rahatlamasına izin verdiğinizde, 
bu kasların rahatladıklarında nasıl hissedeceklerini düşünün. 
Rahatlamaya çalışmayın sadece gerginliğin gitmesine izin verin.  
Kaslarınızın mümkün olduğunca rahatlamasını sağlayın. Kaslarınızın 
gergin olduğu durum ile rahat olduğu durum arasındaki farkı 
düşünün. 

  
• Şimdi vücudunuzun diğer kasları için de aynısını 
yapabilirsiniz. Her seferinde birkaç dakika için kaslarınızı sıkın ve 
daha sonra serbest bırakın. Nasıl hissettiklerini anladıktan sonra 
kaslarınızı serbest bırakın.  
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Kas grupları ile çalışırken aynı sırayı takip etmek yararlı olacaktır:  

Bir arkadaşınızın size talimatları okuması daha kolay gelebilir.  
Fazla zorlamayın, kendi haline bırakın. 

 

• Eller – yumruk yapın sonra bırakın 

  
• Kollar – Dirseklerinizi bükün ve kollarınızı kasın. Özellikle üst 
kolda gerilimi hissedin. Bunu birkaç saniye için yapmayı ve daha 
sonra serbest bırakmayı unutmayın. 

  
• Boyun – Başınızı arkaya doğru itip sonra her iki tarafa 
yavaşça döndürün. Gerilimin nasıl hareket ettiğini hissedin. Daha 
sonra başınızı ileri doğru getirerek rahat bir pozisyon alın. 

  
• Yüz – Yüzümüzde birden fazla kas bulunmaktadır ancak 
alnınız ve çenenizdeki kasları düşünmek yeterli olacaktır. İlk önce 
kaşlarınızı çatar gibi yaparak aşağı doğru indirin. Alnınızı serbest 
bırakın.  Aynı zamanda kaşlarınızı kaldırıp sonra indirebilirsiniz. 
Çenenizi sıkın, serbest bıraktığınızda farkı hissedin. 

  
• Göğüs – Derin bir nefes alın, birkaç saniye tutun, gerilimi 
hissedin ve daha sonra bırakın. Nefes almanızın normale dönmesine 
olanak sağlayın. 

  
• Mide – Mide kaslarınız mümkün olduğunca gerin ve daha 
sonra serbest bırakın. 

  
• Kalçalar – kalçalarınızı sıkın ve serbest bırakın 
.  
• Bacaklar – bacaklarınızı uzatın ve ayaklarınızı yüzünüze 
doğru çekin. Ayak parmaklarınızı oynatarak çalışmayı tamamlayın.  
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Rahatlamada en iyi sonucu alabilmek için:  

 

• Günlük olarak yapın  
• Normal günlük ortamlarda rahatlamayı kullanın  
• Kaslarınızı germeden rahatlamayı öğrenin  
• Zor durumlarda kaldığınızda rahatlama tekniklerini 
kullanın,  (örneğin, yavaş nefes alma)  

Bu çalışmaların ses CD’leri Halk Sağlık İdaresi ofisleri ve  

020 33317 3651 numaralı telefondan temin edilebilir.  

Nefes almanın kontrol altına alınması  

Stres altında bulunan birisinin nefes alıp vermesinin değişmesi 

çok yaygındır. Vücut daha gergin hissetmeye başladıkça kalp atış 

hızında artış olmakta ve nefes alıp vermemiz hızlanmaktadır. Bu 

fazla nefes alıp verme gerilim hissini de artırır. Nefes alıp 

vermenizi yavaşlatmak, stresin bazı fiziksel belirtilerini 

azaltmanıza yardımcı olacak ve size daha fazla kontrol ve baş 

etme yeteneği sağlayacaktır.  

Stres altındayken nefes alıp verme şeklinizin değişip 

değişmediğini anlamaya çalışın. Nefes almanızı nasıl 

yavaşlatacağınızı öğrenin. Düzgün ritme erişmek için yavaşça 

“Al, iki, üç, Ver, iki, üç" diye sayın.  

Nefesin vücudunuza girdiğini karın boşluğunuza kadar indiğini 

hissedin. Elinizi karnınızın üzerine parmak uçlarınızla dokunacak 

şekilde değdirin ve havanın karın boşluğunu şişirmesi ile birlikte 

parmakların birbirlerinden ayrıldığını hissedin. Daha sonra nefesin 

karın boşluğundan, göğsünüze ve sonrada burnunuzdan dışarı 

çıktığını hissedin.  

Nefes alma sayınızı dakikada 10 ila 12 nefese kadar indirmeye 

gayret edin. Bazı kişiler saatlerinin saniye kolunu kullanarak nefes 

alma sayılarını izlerler.  

17



 

 

Düşüncelerinizin yönetimi  

Düşüncelerinizi belirtilerden uzaklaştırdığınızda, belirtiler iyiye 

doğru gitmeye başlayacak veya ortadan kalkacaktır. Bunu 

yapmanın bir yöntemi zihninizi oyalamanızdır.  

Hoş olmayan belirtiler üzerinde düşünmek genellikle bu belirtilerin 

daha fazla hissedilmesine ve diğer belirtilerin ise ortaya çıkmasına 

nende olabilir.  

Oyalanma   

Bir durum hakkında nasıl düşündüğümüz bu durum ile ilgili olarak ne 

kadar stresli veya endişeli olduğumuzu gösterir. Stres ve endişe ile 

ilgili düşüncelerinizi kontrol altına almanız, endişenin çok ciddi 

boyutlara erişmesini engelleyecek araçlardan biridir.  

Etrafınıza bir bakın. Etrafınızdaki şeylerin detaylarını inceleyin – 

arabaların plakaları, insanların giydikleri ayakkabı modelleri, 

başkalarının giydikleri şeyler, konuştukları konular gibi.  

Akıl oyunları oynayarak zihninizi meşgul tutabilirsiniz, örneğin 

100’den geriye doğru saymak, 13’ler çarpım tablosunu yapmak, 

bir şiirin mısralarını veya şarkı sözlerini hatırlamak gibi.   

Birisi ile konuşmak size iyi gelebilir – endişeye sebep olan 

nedenden düşüncelerinizi uzaklaştırmanıza yardımcı olabilir ve 

başka birisi ile karşılıklı konuşma yapmak iyi gelebilir.  

Belirtilerin ortadan kalkması için kendinizi en azından üç dakika 

meşgul tutmanız gerekmektedir. Her yeni yetenek gibi, pratik 

mükemmelleştirir. Bu yetenekler üzerinde, ilk önce fazla 

endişeniz olmadığı bir zamanda çalışmak tekniklere alışmanız 

açısından yararlı olabilir.  
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Eğilimli düşüncelerin fark edilmesi  
 

 

 

3. Olumsuzluklar üzerine odaklanma Örneğin, Dün çok kötü 

bir gündü (ondan birkaç öncesinde geçirileni güzel günlerin 
unutulmuş olması).  

Böyle düşünmek sadece stres uyandıran düşünceleri artıracak ve 

bizim daha da kötü hissetmemize neden olacaktır.  

En son kendinizi stres dolu ve endişeli hissettiğiniz zamanı düşünün:  

 1. Olanları büyütünüz mü?  
 

2. Hemen bir yargıya vardınız mı?  
 

3. Sadece olumsuza mı odaklanıyorsunuz?  

Stres günlüğünün tamamlanması ile (sayfa 6) kendinizi stresli veya 

endişeli hissettiğinizde ne çeşit fikirlerin aklınızdan geçtiği ile ilgili 

olarak bir öngörünüz oluşacaktır. İnsanların stresli hissetmesine 

neden olan düşünceler bir anda gelir ve gider, hatta bu düşünceler 

o kadar alışkanlık haline gelmiş olabilir ki sizin bir parçanız olarak 

hissedebilirsiniz.  

Bazı eğilimli düşünceler stres altındayken daha yaygın olarak 

görülür:  

1. Olayları büyütme Örneğin: Her şey yanlış gidecek çünkü 
her zaman öyle olur.  
 
2. Hemen bir yargı çıkarmak Örneğin, Chris bu akşam eve geç 

geldi - mutlaka bir ilişkisi var.  
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Düşüncelerin sorgulanması  

Aşağıdaki sütunları kullanarak sahip olduğunuz bazı endişeli 

düşüncelerinizi ve daha sonra daha dengeli düşünceleri yazın. 

Size yardımı olacaksa, aynı durumda olan bir arkadaşınıza ne 

söyleyeceğinizi düşünün.  

Düşüncelerinizin taraflı olduğunu fark edebilmek, kendi 

kendinize daha gerçekçi veya dengeli cevap vermenize 

yardımcı olacaktır.  

Stresli/endişeli düşünce Dengeli düşünce 

Örneğin, Chris bu akşam eve geç 

geldi - mutlaka bir ilişkisi var 

Şu aralar çok işi var ve elimde 

onun bir ilişkisi olduğuna dair 

herhangi bir kanıt yok. 

  

  

  

 

Buradaki hedef, bu stres yaratan düşünceleri daha çabuk 

‘yakalamak’, taraflı düşünceyi fark ederek doğrudan bu 

düşüncelere cevap verebilmektir. Bu uzun bir çalışma 

gerektirebilir, dolayısı ile bunu devamlı olarak çalışmanız gerekir 

ama sonunda gerçekten de size yardımcı olur.   
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Endişenin sorgulanması  
 

Endişe bize yardımcı olabilir veya bizi engeller. Endişe, bir şey için 

dikkat sarf etmenize, bir eylem için plan oluşmasına veya daha 

hazırlıklı olmanıza neden oluyorsa yararlıdır.  

Her hangi bir eylemin olmadığı yerde endişe işe yaramaz ve 

manasızdır. Zevk almamızı engeller, zamanımızı harcar ve ileriye 

gitmek yerine problem odaklı olmamıza neden olur.  

Endişenizin anlamsız olup olmadığını bulmak için kendinize şu soruları 

sorun:  

1. Önemsizliği   

Endişelendiğiniz şeyin sizin için ne kadar 

önemli olduğunu sorun.  

• 5 yıl kuralı – beş sene sonra bunun bir anlamı olacak mı? 

Böylelikle endişenize uzun dönemli bir bakış açısı ile 

değerlendirmiş olacaksınız.  

• Ölçüm Çubuğu – Endişelendiğim şey yaşadığım kötü 
tecrübelerim arasında hangi sıraya girer? Daha önce yaşadığım 
kötü tecrübelerle karşılaştırdığımda nerede yer alır?  
• Hesap Makinesi – ne kadar endişelenmeme değer? 
Hepimizin sadece belli miktarda zamanı ve enerjisi bulunmaktadır, 
bu nedenle problem üzerinde gerektiğinden daha fazla 
endişelenmemeye dikkat edin.  

2. Olasılık dışı  

Pek çok endişe “Eğer …. olursa? sorusunu sorar.   Bugün veya 

yarın pek çok kötü şey olabilir ancak bunların çoğu olasılık dışıdır. 

Eğer olasılık dışı olaylar hakkında endişelenmeye başlarsanız 

endişelerinizin sonu olmayacaktır. Olmayan problemler üzerinde 

zamanınızı, enerjini harcamayın ve huzurunuzun kaybolmasına izin 

vermeyin.    
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3. Belirsizlik  

 

Sıklıkla bazı şeylerin nasıl gelişeceğini bilemeyiz. Endişelendiğimiz 

pek çok şey henüz gerçekleşmemiştir ve sadece ne olduğunu 

anladıktan sonra bir şeyler yapabiliriz. Örneğin, bir sınavdan 

kalacağınızı düşünerek endişelenmeniz sınavdan alacağınız 

sonucu değiştirmez. Sadece sınav sonuçları açıklandıktan sonra, 

yapacak bir şey varsa, ne yapacağınıza karar verebilirsiniz.  

4. Kontrol edilemeyen  

Endişelendiğimiz pek çok şeyi kontrol edemeyiz. Örneğin, 

yaşlanıyor olmaktan dolayı duyduğunuz endişe her geçen gün bir 

gün daha yaşlandığınız gerçeğini değiştirmeyecektir. Ne kadar çok 

endişelenirseniz endişelenin sonuç değişmeyecektir.  

Endişelenmeye değmeyecek iki tip olay bulunmaktadır:  Sizin bir 

şey yapabileceğiniz ve hiç bir şey yapamayacağınız olaylar.  

Bir sonraki sayfada yer alan “endişe planı” size aşağıdaki 

eylemleri yerine getirmek için yardımcı olur:  

• Bu iki tip endişeyi birbirinden ayırmak  
• Endişeleri eyleme çevirmek  
• Endişelerin uzaklaşmasının ne zaman “güvenli” olduğuna 
karar vermek.  

Ne için endişeleniyorsunuz? Bir endişeniz için, sizde endişe 

planını kullanın.  

Unutmayın – Yararlı endişeler eylem başlatır. Diğer tüm endişeler 

anlamsızdır.  
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Endişe Planı  
 

 

SORU 1: Ne için endişeleniyorum? 

 

SORU 2: Bununla ilgili olarak yapabileceğim bir şey var mı? 

 

SORU 3: Bununla ilgili olarak şu anda yapabileceğim bir şey var mı? 

YAPIN 

 

HAYIR 

 

Evet 

 

Endişelenmeyi ve 
aklınızı karıştırmayı 
bırakın 
 

Ne yapacağınızı veya neyi nasıl 
yapacağınızı ortaya çıkarın. Bir 
liste yapın 
 

HAYIR 

 
Ne yapabileceğiniz ve 
ne zaman 
yapabileceğinizi 
planlayın 

EVET, Yapabileceğim..... 
 

Endişelenmeyi ve 
aklınızı karıştırmayı 
bırakın 
 

Endişelenmeyi ve 
aklınızı karıştırmayı 
bırakın 

 

Artık endişelerinize yer olmadığını biliyorsunuz. 
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Endişelerinizi düzenleyin 

  

Daha önce gördüğümüz gibi, bazı endişeler bizi motive edip bir eylem 

yaparak değişikliğe neden oldukları için yararlıdır; dolayısı bu şekilde 

yararlı olabilecek endişeleriniz varsa bu endişelere izin vermelisiniz.  

Ancak, yararlı endişeler dahi kontrol edilemez hale gelebilir ve bu 

nedenle bazı kişiler endişelerini bir şekilde düzene koymanın 

kendilerine yardımcı olduğunu düşünmektedir.   

Aklınızdakileri temizleyin – yatağa yatmaya hazırlanın  

Kişiler genellikle geceleri daha fazla endişelenirler. Bu nedenle, 

kendinize daha sakin bir gece uykusu sağlamak üzere 

aklınızdaki endişeleri daha erken saatlerde bir “endişe saati” 

oluşturarak aklınızdan çıkarın.   

• Kendinizi akşam saatlerinde 20 dakika ayırın. 

  
• Sessiz bir odada, elinize bir kağıt kalem alarak oturun. 

  
• Problem yaratabilecek konular hakkında ve henüz 
yapmadığınız veya bitirmediğiniz etkinlikleri düşünün. Bunların her 
birini nasıl çözümleyeceğinizi ve ne zaman gerçekleştireceğinizi 
yazın. Yazdıklarınızla ilgili herhangi bir şeyi bu sırada yapmayın. 

  
• Bu konular yatağa yattığınızda aklınıza gelirse yarına kadar 
düşünmeyin. Kendinizi endişe ettiğiniz konularla ilgili bir plan 
hazırladığınızı hatırlatın. 

   
• Eğer yeni bir endişe konusu veya problem aklınıza gelirse, 
yataktan kalkın ve bu endişenizi de listenize ekleyin. Kendinize 
yatağınızın bu gibi şeyleri düşünmek için doğru yer olmadığını ve 
yapabilecek bir şey olmadığını da hatırlatın. Problem, listenize 
kaydedilmiş durumda ve yarın bakabilirsiniz.  

 

Unutmayın – Günün değişik zamanlarda herhangi bir şey için 

endişelenmeye başlarsanız kendinize “endişe saati” ayırdığınızı 

ve bu endişeyi endişe saatinde ele alacağınızı hatırlatın.  
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Endişeler aklımızın dışında, başka yerde yaşayamaz. Endişeler hakkında 

konuşmak, daha büyük resmi görmemize ve çözümleri oluşturmamıza 

yardımcı olur. Bir yakınınızla konuşmayı ve onun görüşlerini almayı 

deneyin.  
 

Uyku yönetimi  

Stres durumunda uyku problemleri yaygındır.  

Uykuya dalmada sıkıntı çekebilir, gece sıklıkla veya sabahın 

çok erken saatlerinde uyanabilirsiniz. Hatırlamanız gereken 

önemli bir konu ise stresinizin azalması ile birlikte daha iyi 

uyumaya başlayacaksınız.  

Daha iyi uyku için kurallar  

Daha iyi uyumak için bazı temel kurallar vardır:  

• Yatağa normal zamanda yatmaya ve normal zamanda 
yataktan kalmaya alışın.  
• Yatma zamanında kendinize bir rutin belirleyin ve yatmadan 
önce gevşeyin.  
• Akşamları çay, kahve ve alkollü içecekleri içmekten kaçının.  
• Gün içerisinde gerçekten yorgun olsanız dahi kestirmeyin. 
Vücut saatinizi etkileyecektir.  
• Yatmadan önce büyük bir öğün yemeyin. Yatmadan önce 
karnınız açsa hafif bir şeyler yiyin.    
• Gün içinde egzersiz yapın ama yatmaya yakın yapmayın.  
• Kanepe veya başka bir yerde değil sadece yatağınızda 
uyuyun.  
• Daha önceki tecrübelerinize göre, uykuya geçmenize 
yardımcı olmadığı takdirde yatakta televizyon seyretmeyin, yemek 
yemeyin, yazı yazmayın.  
• Uykunuz gelinceye kadar yatmayın.  
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•  Yattıktan sonra yarım saat içinde uyuyamazsanız kalkın 

ve aklınızı dağıtacak ve sizi rahatlatacak bir şey yapın 

(mümkünse yatak odasından uzakta). Yatağa sadece uykunuz 

geldiğini hissettiğinizde gidin. Uyuma davranışlarınızı izleyerek 

ne zaman uyuduğunuzu ve uyumadığınızı görmek ve 

kaydetmek ve ayrıca uyumanıza yardımcı olan etkinlikleri not 

almak size yardımcı olabilir.   

Stres ve endişeyi bir gecede ortadan kaldıracak bir tedavi 

yoktur. Uzun süredir yaptıklarınızı veya edindiğiniz düşünme 

şeklini değiştirmeniz zordur. Ancak bu değişikliği yapılabilir ve 

bu teknikleri ne kadar çok uygularsanız size o kadar doğal 

gelmeye başlayacaktır.  

Bu teknikler üzerinde çalıştıktan sonra, stres kontrol listesinin 

üzerinden bir kez daha geçmeniz yararlı olacaktır.  Stres ve 

endişe ile nasıl baş ettiğinizi görebilmek kendinizi daha iyi 

hissetmenize neden olacaktır.  

Bu kolay bir iş değildir, ancak KENDİNİZE nasıl yardımcı 

olabileceğinizi öğrendiniz.  

Bravo!  

 

Pratik mükemmelleştirir  
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Aksiliklerle baş etmek  

 

 

Pek çoğumuz problemlerimize baş etmeye çalışırken bir dizi 

iniş ve çıkış yaşarız. Aşağıdaki şekil kaydedeceğiniz gelişmeyi 

temsil etmektedir: 

Aksiliklerin oluşmasını bekleyin, bu normaldir. Bir aksilik 

oluştuğunda bunun beklendiğini kendinize hatırlatın. Kaydettiğiniz 

ilerleme üzerinde odaklanmaya gayret edin. Siz bunu bir kez 

yaptığınızı biliyorsunuz dolayısı ile gene yapabilirsiniz.   

Başlangıç noktası  

 

Amaç  

 

  “Tam ilerleme kaydetmeye başlamışken ve her şey yolunda 

giderken bir aksilik oldu ve tekrar başladığım noktaya geri 

geldim. Eşimden yeniden başlamak için yardım istedim ve 

çabucak kaybettiğim noktaya tekrar ulaştım ve ileriye doğru 

gidiyorum. Hala bir iki aksilik çıkıyor ama üzerinde 

çalışıyorum”.  
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İyi olma planı  

 
 

1. Hangi zorluklar karşısında yardım istedim?  

• Amaçlarım neydi?  
• Neler üzerinde çalışmak istedim?  

 

2. Neler problem(ler)imin devam etmesine neden oldu?  

• Davranışlar, örneğin, olaylardan veya insanlardan 
kaçınmak  
• Düşünmek, örneğin, her zaman en kötüsünü düşünmek  
• Zor durumlar ve yaşamsal olaylar, örneğin ilişkiler, iş ile 
ilgili sorunlar.  

Kendinizi daha iyi hissetmek ve iyi kalabilmek için fiziksel 

sağlığınıza ilgilendiğiniz gibi ruh sağlığınıza da ilgilenmeye 

devam etmek önemlidir.  Kendinizi iyileşmeye yolunda ilerleyen 

biri olarak görmeniz size yardımcı olabilir. Bu yolculuğun bir 

parçası olarak, gelecekte de sağlıklı olabilmeniz için, 

seanslarda öğrendiğiniz bilgileri kullanmaya devam etmeniz 

önemlidir.   

Bu bölüm, karşılaştığınız zorlukların neler olduğunu, ne 

yaptığınızda olayların daha iyi yönde seyretmeye başladığını ve 

nasıl iyi durumda kalabileceğinizi ve daha iyi hissetmeniz için 

yapılabileceklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.  
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3. Amaçlarımı yerine getirmek için ne gibi bir ilerleme 
kaydettim? Bunu nasıl yaptım?  
  

 

• Stres dolu yaşamsal olaylar / durumlar  
• Motivasyon ve olumsuz düşünceler.   

5. Hangi engeller başarısızlığa neden oluyor veya iyi olarak 
kalmayı zorlaştırıyor? Örneğin:  

 

4. Bana yardımcı olan hangi fikir ve araçları öğrendim?  
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6. Tekrardan zorluk yaşamaya başlarsam ilk olarak neyi fark  
edeceğim? Örneğin: 

 
  

Fiziksel: 

Duygusal  

 

8. Başardığım şeyi nasıl geliştirebilirim? İyi kalabilmek için ne 
gibi başka hedefler belirleyebilirim?  

• Kısa dönem  

7. Kendimi yeniden iyi hissetmek için hangi stratejileri 
kullanabilirim? Kiminle konuşabilirim? Örneğin, arkadaşlarla, 
akrabalarla konuşmak ve düzenli egzersiz yapmak için vakit 
ayırmak.  
 

• Düşünme şeklimde değişiklik. Örneğin her zaman en 
kötüsünü düşünmek  
• Davranışlarımda değişiklik. Örneğin bazı şeylerden kaçınmak, 
içki içmek  
• Fiziksel olarak değişiklikleri hissetmek. Örneğin daha fazla 
yorgun hissetmek  
• Nasıl hissettiğim ile ilgili değişiklikler. Örneğin, ağlamaklı veya 
asabi.  

Düşünce: 

Davranış:  
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• Uzun dönem  
 

• Hangi gün / günün hangi saati?  
• Ne sıklıkla?  
• Bunu yaparken birisinin bana yardım etmesini istiyor 
muyum? Örneğin, bir arkadaş veya partner  

   

Nasıl sonuç aldığımı kontrol etmek için en iyi zaman ne 

zamandır?  

Pek çok kişi düzenli seanslara katılmış bu seansların yapısının 

ve düzeninin kendilerine yardımcı olduğunu fark etmiştir. Artık 

sizin seanslarınızda burada sona ererken, kendi kendinizle 

bu saati gözden geçirme saati olarak ayırmanın ve durum 

değerlendirmesi yapmanın yararlı olacağını 

düşünebilirsiniz.  
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Tedavi seçenekleri  

Bu kitapçık içinde tanımlanan teknikler ile düşünce ve 

davranışlarımızın, stres yaşamamıza veya endişe duymamıza 

nasıl büyük bir etki yaptığı üzerine odaklandık.   

Pek çok kişi, bu kitapçık gibi kişinin kendi kendisine yardım 

edebileceği araçlardan yararlanabilir.   

Aile hekiminiz, sağlık ziyaretçiniz veya uygulamalı hemşirelik 

yapan kişi bu problemlerle baş edebilmeniz için size daha ileri 

düzeyde yardımcı olabilirler.  

Stres yönetimi ve endişe ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek 

isterseniz yerel kütüphaneden Reçete ile Kitap programı 

kapsamında yararlanabilirsiniz. Aile hekiminize veya ruh sağlığı 

görevlisine bu konuda bilgi almak için danışabilirsiniz.  

Kendi kendine yardım ile aşamadığınız sorunlarınız için bir 

ruh sağlığı görevlisine, danışmana veya psikologa 

yönlendirilebilirsiniz.  

Stres yönetimi grupları ve sınıfları yerel klinik veya halk 

merkezlerinde yapılabilir. İlgilendiğiniz takdirde, aile hekiminize 

veya ruh sağlığı görevlisine bu gruplardan birine katılmak için 

danışın.  

Bazı kişilere yaşadıkları endişelerin tedavisi için ilaç 

uygulaması yapılabilir. Bu sadece kısa süre ile endişe uyaran 

durumun üstesinden gelebilmek için kullanılmalıdır. Pek çok 

kişi bu ilaçları yararlı bulmaktadır ancak ilaçlar tedavi değildir. 

Size reçetelenen ilaçlar hakkında her hangi bir sorunuz olursa 

bu konuyu aile hekiminiz ile konuşun.  Alternatif olarak NHS 

Direct’i 0845 4647 numaralı telefondan arayabilirsiniz.  
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Daha fazla okumak için  

Bu kitapçık içerisinde yer alan pek çok fikir aşağıda yer alan 

kitaplarda daha detaylı olarak tartışılmaktadır ve bu kitaplardan 

bazıları yerel kütüphanelerden Reçete ile Kitap programı dâhilinde 

ödünç alınabilir (daha fazla bilgi için aile hekiminize veya ruh 

sağlığı çalışanına danışın):   

Mind over Mood: Changing how you feel by changing the way you 

think (1995) Christine A Padesky ve Dennis Greenberger, Guilford 

Yayınları  

The Feeling Good Handbook (2000 2. Baskı)  

David Burns, Plume, ABD  

Teach Yourself Managing Stress (2003)  

Terry Looker ve Olga Gregson, Teach Yourself Books  

How to Stop Worrying (1990)  

Frank Tallis, Sheldon Yayınevi  

The Worry Cure: Stop Worrying and Start Living (2005) 

Robert L Leahy, Piatkus Kitapları  
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İleri seviyede destek  

Kendi kendine yardım ilkesi ile çalışan bir kuruluş olup,  

endişeden rahatsız olan kişiler ve endişe duyan ve fobilere 

sahip kişilere yardım etmek için çalışan kişilerce 

çalıştırılmaktadır. Bilgi içeren, sohbet odaları bulunan ve alan 

korkusu, panik ve Obsesif Kompolsif Bozukluk (OCD) yaşayan 

kişilere yerel kendi kendine yardım grupları ile temas 

sağlanabilmesi için bilgi sunan bir web sitesidir.  

www.anxietyuk.org.uk  

Zion CRC 339 Stretford Road Hulme 

Manchester M15 5FQ Tel: 0161 227 

9898 Çalışma Saatleri: 10:30 – 16:00 

Pazartesi – Cuma   

Anxiety UK  

Yararlı Kuruluşlar  

Triumph Over Phobia  

P.O. Box 1831 Bath 

BA2 4YW Tel: 

01225 330 353  

www.triumphoverphobia.com  

Ulusal boyutta faaliyet gösteren bir kuruluştur. Gruplar genel 

olarak daha önce bu sorunları yaşamış moderatörler tarafından 

yönetilir. Bu gruplar kişinin kendi kendisini tedaviye yönelik 

kişisel açılım programlarını kullanırlar. Grup çalışmaları 

akşamüzeri yapılmaktadır Gruba katılmak için Triumph Over 

Phobia’yı yukarıdaki numaradan arayabilirsiniz.  

34



 

 

No Panic  

93 Brands Farm Way  

Telford TF3 2JQ  

Ücretsiz Yardım Hattı: 0808 808 0545 

Ücretsiz bilgi paketi: 0800 783 1531 

Tel: 01952 590 005  
www.nopanic.org.uk  

H.O.P.E 

Help Overcome Panic Effects Ltd  

Fellows Court Community Hall Weymouth Terrace  

London E2 8LR  

Tel: 020 7729 9418 

E-posta:hope2central@hotmail.com  

Bu sitede panik, endişe, fobiler ve obsesif kompolsif bozukluktan 

(OCD) şikayet edenler ve bu konuda bakım hizmeti verenler için 

değerli bilgiler sağlamaktadır. Sitenin amacı üyelerine destek, 

öneri vermek, aynı durumda olan kişilerin tanışmasına ve zaman 

içinde arkadaş olmalarına olanak sağlamaktır. No Panic eğitim 

almış gönüllülerce gizlilik dahilinde yardım hattı hizmetini 

yılın her günü saat 10:00 ila 22:00 arasında sağlamaktadır 

(saat 22:00 ila 10:00 arasında sadece telesekreter hizmeti 

verilmektedir).  

www.hopextra.com  

H.O.P.E kayıtlı başka bir hayır kuruluşu olup panik atak, endişe 

ve açık alan korkusu olan kişilere yardım için çalışmaktadır. 

Londra merkezde kendi kendine yardım grup toplantıları 

düzenlemektedir.   
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Social Anxiety UK  

Depression Alliance  

Social Anxiety UK, sosyal kaygı problemi olan kişilere ve bu 

kişilere destek olanlara yönelik olarak hizmet veren gönüllüler 

tarafından yönetilen bir kuruluştur. Ülke genelinde sohbet 

odaları, tartışma ve kendi kendine yardım grupları sunar. The 

London Social Anxiety Self-Help Group (SASH Grup olarak 

bilinmektedir) düzenli olarak Londra’nın merkezinde toplanan 

açık bir gruptur. Amacı, sosyal kaygısı olan kişilerin kendilerini 

tanımalarına yardımcı olmak ve onlar için faydalı bir sosyal 

hayatın yaratılmasına destek olmaktır.  

www.social-anxiety.org.uk adresinden temasa geçebilirsiniz.  

35 Westminster Bridge Road 

London SE1 7JB  

Tel: 020 7633 0557  

Çalışma saatleri: 10:00 – 17:30  

www.depressionalliance.org  

Ulusal bir yardım derneği olup depresyondan etkilenenlere 

ve onlara yardımcı olanlara bilgi ve destek sağlamaktadır.  

Web siteleri  

www.livinglifetothefull.com  

Online Bilişsel Davranış Terapisi (CBT) kendi kendine 

yardım yaklaşımını kullanan yaşam becerileri kaynağı. 

Ücretsiz kayıt olun.  
www.sortoutstress.co.uk  

Genç erkekler için tavsiye ve bilgi sunan web sitesi.  

www.moodgym.anu.edu.au  

Depresyon ve endişeye açık olan kişilere Bilişsel Davranış 

Terapisi (CBT) becerilerini öğreten ücretsiz kendi kendine 

yardım programı.  
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Acil durumlar  

Gizlilik dahilinde duygusal destek hizmeti, günün 24 saati 

açık olup bunalım, çaresizlik veya intihar eğiliminde olan 

kişilere destek vermektedir.  

Samaritans – 08457 90 90 90  

Kişilere acil tıbbi bakım sunmaktadır ve Pazartesi 

– Cuma 18:30 ile 08:00 arası ve hafta sonları ile 

tatil günlerinde 24 saat hizmet vermektedir.  

CAMIDOC – 020 7388 5800  

Alternatif olarak aşağıda verilen kuruluşlarla temasa 

geçebilirsiniz:  

Kriz içindeyseniz ve özellikle kendinize veya başka birisine zarar 

vereceğinizi hissediyorsanız aile hekiminize başvurun.  

Islington MIND Crisis Line – 0845 123 23 73  

Mesai saatleri dışında yardım hattı ve danışmanlık 

hizmetleri, Pazartesi – Cumartesi 17:00 – 22:00 arası.  

Umbrella Crisis Nightline – 020 7226 9415  

Ruhsal problem yaşayan kişilerin gece saatlerinde erişimleri için 

telefon hattı  Her gece 12:30 ile 06:00 arasında açık.  

Ayrıca size en yakın Kaza ve Acil bölümüne giderek 

karşılaştığınız zorlukları konuşabileceğiniz biri ile görüşebilirsiniz.  
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Teşekkürler  

 

 

Bu kitapçığın içerisinde kullanılan metinler aşağıdaki eserlerden 

alınmıştır:  

Stress and Anxiety: A Self Help Guide (2003) 

Northumberland, Tyne ve Wear NHS Trust  

Stres: A Self Help Guide (2003) 

Northumberland, Tyne ve Wear NHS Trust  

Managing Anxiety:  Kullanıcı Kılavuzu (2001/2002) 

Helen Kennerley,  

Dağıtımı Psikoloji Bölümü,  

Warneford Hastanesi, Oxford Kognetif Terapi Merkezi 

Eğitimsel Kişisel Yardım Kitapçılıkları  

Managing Anxiety and Depression: Kişisel Yardım Kılavuzu (1999) 

Nicolas Holdsworth ve Roger Paxton, The Mental Health Foundation  

Manage your Mind (Zihninizi Yönetin) (1995) 

Gillian Butler ve Tony Hope,  

Oxford University Press  

Dealing with Worry:  Kişisel Yardım Kitapçığı (2005)  

S Black, J Hastings, M Henderson, NHS Borders  
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Bu kitapçık sizin saklamanız için, 
tekrar tekrar okuyup yararlanabilirsiniz 
 
Kitapçıktan başka bir kopya edinmek istiyorsanız lütfen Halk Sağlığı İdaresi 
ofisini (Public Health Administration) 020 3317 3651 telefon numarasından 
arayın. 
@ NHS Camden 

Bu serinin diğer kitapçıkları: 
 

Camden Primary Care Trust 
Islington Primary Care Trust 
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