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Bildiklerinizi 2017’ye Öğretin
Yılın ilk günü akşam haberlerinde çıkan ‘Yılın ilk bebeğine ailesi Umut 

adını verdi’ haberlerini hatırlıyorum. Bir gün öncesinde ailece TV 
başında sevilen sanatçıların konserlerini izlediğimiz, tombala oynayıp, 

hediyeler dağıttığımız yılbaşı gecelerini... Belli ki çok şey değişti o 
günlerden bu günlere. Ne evlerdeki toplantılar kaldı, ne de neşeli 
haberler. Ülkemiz ve tüm insanlık için zor zamanlardan geçiyoruz. 

Sevdiklerimizle sınanıyor, inançlarımızla sorgulanıyoruz. Hayat 
kaldığı yerden devam ediyor gibi gözükse de, belli ki çok büyük bir 

değişimden geçiyoruz. 

Bilginin, iletişimin, farkındalığın günden güne arttığı bir dünyada, 
savaşa ve zulme şahit olmak, gelişmiş bilinçlerimizde anlam bulmakta 
zorlanıyor. Belki tüm bu olup bitenlerde hiçbir suçumuz olmadığını 
düşünüp öfkeye kapılıyoruz. Belki de her şeyin kontrolümüz dışında 
geliştiğini düşünüp derin bir karamsarlığın sınırında hissediyoruz. 

Haklısınız, bir suçumuz olmayabilir ama hayalini kurduğumuz dünya 
için bir etkimiz olabilir. Evet her şeyi kontrol edemeyebiliriz ama 

zihnimizi kontrol etmek her zaman bizim elimizdedir. 
Belki haberlerde göremedik ama yeni yıl gecesi yine birçok bebek 
dünyaya geldi. Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun; birçok bebek 
2017’nin ilk günü içinde bulunduğumuz bu dünyaya gözlerini açtı. 
Bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu anlamak için, gözlerimizin 

içine bakmaya başladılar. 2016’nın yaşlanmış bilgeleri olarak, 2017’ye 
ve 2017 bebeklerine öğreteceklerimiz var. Onları büyütmemiz, 

beslememiz, eğitmemiz için ağzımızdan çıkacak olana bakıyorlar. 
Davranışlarımıza bakıyorlar, düşüncelerimizi anlamaya çalışıyorlar. 
Elimizde büyük bir fırsat var sevgili dostlar. Bütün bildiklerimizi yeni 

gelenlere öğretelim. 

Hedefine hiçbir zaman ulaşamayan kin ve nefretin zararlarını; her 
zaman kazanan empati ve açık fikirliliği anlatalım. Minnet duymanın 

ve umudun insan ruhunun en büyük merhemi olduğunu, karamsarlığın 
ağırlığıyla yol gitmenin zorluğunu anlatalım. İsteklere ulaşmak için 
azim ve şevk ile çalışmak gerektiğini, tembellik ve korku ile ancak 
başkalarının uygun gördüğü şekilde yaşamak zorunda kalınacağını 
öğretelim.  Affediciliğin ve dürüstlüğün dayanılmaz hafifliğinden 
bahsedelim. Kendine güvenmeyi öğretelim. İyimserliği öğretelim. 
En çok da iyimserliği öğretelim. İnsan ruhunun koşulsuz mutluluk 
kaynağıdır iyimserlik. En karanlık anda bile, sorunlarla baş etme 
becerimizi artırır. İyimser olarak kendini kandırmış olmaz insan, 

aksine olumsuzluklara teslim olmuş zihnin gücünü gösterme fırsatıdır 
iyimserlik. Yeni yollar keşfetmek için karanlığa ışık tutar. 

Yeni yıla ve yeni yıl bebeklerine hayalimizdeki dünyanın inceliklerini 
öğretmeye davet ediyorum sizi. Onları güzelliklerle büyütmeye, bunun 
için çabalamaya ve umutsuzluğa düşmemeye davet ediyorum. Yeni 
olanlara ışık tutalım. Üstelik bir sırrım var: Başkalarına ışık tutan, kendi 

yolunu aydınlatır…

Dergimizin 3. sayısında; kendinize ve duygularınıza doğru keşifler 
yapabilmeniz dileğiyle, şimdiden iyi yolculuklar ve iyi yıllar dilerim.

Sevgilerimle,designed by

Hande Cesur
Yayın Direktörü

handecesur@madalyonkurumsal.com
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Çok zor bir yıl geçirdik. Stres, ülkemizde kol geziyor.

Nedir stres? Adını koyamadığımız bir korku, huzursuzluk, güvensizlik 
ve sıkıntı hali.

Oysa her birimizin kendimize ait sorunları, sorumlulukları, umutları 
ve hayalleri var. Daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda 
yaşamak istiyoruz ancak günümüz dünyası buna izin vermiyor.

Dünya, şimdi de bizim ülkemizi hedef aldı. Bunun hepimiz 
farkındayız ve bu durum bizi üzüyor, kaygılandırıyor, korkutuyor, 
gerginleştiriyor ve umutlarımızı kırıyor.  Bizler de bilerek ya da 
bilmeyerek bu olumsuz duyguları çevremize, yakınlarımıza, bir 
bahaneyle kızdıklarımıza yani birbirimize yansıtıyoruz.

Neden her gün bir yerleri patlatıyor, insanlarımızı öldürüyorlar, hiç 
düşündünüz mü? Ne yapmaya çalışıyorlar?

Stres paylaştıkça çoğalan bir duygudur. Hele bunu bir de 
birbirimize yansıtıyorsak, tıpkı bir virüs gibi içimize girer ve bizleri 
adeta esir alır. Bizi birbirimize düşürerek içimizdeki korkuyu 
çoğaltmak, umutlarımızı kırmak, birlik ve beraberliğimizi böylece 
yok etmek ve bizi kolayca teslim olan bir toplum haline getirmek 
istiyorlar.

Madem bölünme, parçalanma, yok edilme sırası bize geldi, 
madem her birimiz bunun farkındayız, öyleyse bir durum 
değerlendirmesi yapalım. Şöyle bir dönüp kendimize bakalım. Bize 
yönelen bu düşmanca davranışlarla bizim gibi insanlar nasıl başa 
çıkar, bunu düşünelim. 

Biz kimiz, neyiz, nasıl insanlarız onu anlamaya çalışalım.

Bir ruh doktoru gözüyle kendimize baktığımda, önce ne kadar 
duygusal insanlar olduğumuzu görüyorum. Bu duygusallığımızı 
seviyorum çünkü insan zaten bu dünyada duygularıyla yaşarsa 
ancak o zaman kendini var edebiliyor. Yaşamak sadece yemek 
içmek, çalışmak, uyumak, gezip tozmak değildir. Yaşamak, her ne 
yapıyorsak bunu fark etmek, hissetmek demektir. Bizler iyiyi 
de kötüyü de dibine kadar hisseden insanlarız. İşte bunun 
için çabuk mutlu oluyor, çabuk gülüyor, ağlıyor ve çabuk 
kızıyoruz.

Her ne kadar çabuk kızsak, büyük tepkiler göstersek de sonuç 
olarak merhametli insanlarız. Kin gütmeyiz. Kızdığımız kadar da 
çabuk affeder, çabuk unuturuz. Duygularımızın çok güçlü olması 
nedeniyle sadece düşmanlarımıza değil, birbirimize de çabuk kızar 
ve kavga ederiz.

Bir yanımız çok akıllıyken bir yanımız saftır, çabuk kanarız. Eğrisini 
doğrusunu fazla araştırmadan bize sunulana çabuk inanırız.  
Hemen paniğe kapılır, sonra da konuyu hemen kapatır ve hiçbir 
şey olmamış gibi kaldığımız yerden yaşamaya devam ederiz.

Kalender insanlarız. Gerekirse azla yetinmeyi bilir, başkalarını 
aşağılamayız.

Misafirperveriz. Düşmanımız bile olsa başkalarını hiç hesap 
yapmadan en iyi şekilde ağırlar, gerekirse ekmeğimizi 
paylaşmaktan çekinmeyiz.

Madalyon Psikiyatri Merkezi 
Madalyon Kurumsal
Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi ve
Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği Kurucusu.

Yayınlanmış 4 kitabı bulunan Budayıcıoğlu,
halen “insan denen muhteşem ve bir o kadar da
karmaşık varlığa ait gerçek yaşam hikayeleri”
yazmaya devam ediyor.

Bizim 
İnsanlarımız

Dr. 
Gülseren Budayıcıoğlu

Fedakârız. Kan bağına ve aileye önem verir, onlar için 
elimizden gelenin her zaman fazlasını yaparız.

Bizim toplumumuzda bencillik yoktur. Ben demeyi 
bilmez, her zaman önceliği yakınlarımıza, sevdiklerimize, 
saydıklarımıza veririz. Yaşlılarımıza hürmet eder, onları 
üzmemek adına çoğu zaman kendimiz üzülürüz.

Gani gönüllü, eli açık insanlarız. Kendimiz yemesek de 
başkalarına yedirmeyi severiz. 

Sokaklarımız olmasa da, evlerimiz tıpkı yüreğimiz gibi her 
zaman temizdir.

Çoğu zaman bu günü yaşamak yerine; yarınlara yatırım 
yapar, dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktiririz.

Dinimize, gelenek ve göreneklerimize bağlıyız ve bunlardan 
ödün vermek istemeyiz.

Tıpkı ailemiz gibi, vatanımız da bizim için kutsaldır. Vatan 
uğruna gözümüzü kırpmadan canımızı veririz.

Sanırız ki bu dünyadaki herkes bizim gibi… 

Oysa değil… 

Biz onlardan farklıyız. 

Medeniyet, henüz bizi insanlıktan çıkaramadı.

Bizler işte böyle insanlarız. Ve dünya bu gün; böyle 
insanların yaşadığı toprakları bölmek, parçalamak istiyor.

Kutsal saydığımız vatanımızı elimizden almak, evlerimize 
girmek, bizi darmadağın etmek istiyorlar.

Oysa bilmiyorlar ki, bizi bizden başkası yıkamaz. 

Biz birbirimize kızar; bazen çok sever, bazen kavga ederiz 
ama dışardan bir tehlike gelirse işler değişir. En kızdığımızla 
kardeş olur, birlik olur; gerekirse onun için canımızı 
vermekten çekinmeyiz.

İşte bunu bilmiyorlar.

Bizler Kurtuluş Savaşı’ndan galibiyetle çıkmış, en perişan 
günlerimizde bile dünyaya kafa tutmuş; bize kurşun atan 
düşman askerlerini bile sonradan bağrına basmış bir milletin 
çocuklarıyız.

Tüm dünyanın hayran olduğu Atatürk gibi bir dahi, işte 
böyle bir milletin içinden çıktı.

Bunları ne çabuk unuttular.

Yoksa o zaman yapamadıklarını şimdi mi yapmak istiyorlar?

Kağnılarla siperdeki askerlerine ekmek ve silah taşıyan, 
aralarındaki tüm husumeti bir kenara bırakıp öyle bir 
ortamda bile birlik olmayı başaran bir ülkeyi bölmek, 
parçalamak, birbirine düşürmek kolay mı?
 
Biz o zaman bu savaşı Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, 
Sünni, dinli, dinsiz, şehirli, köylü, okumuş, okumamış, kadın, 
erkek, yaşlı, genç, çoluk çocuk hep birlikte, el ele vererek 
kazanmadık mı?

İşte bu ruh hali içinde tekrar bir araya gelme zamanı…

Aramızdaki anlaşmazlıkları, öfkeleri bir kenara bırakma 
zamanı…

Stresi, korkuyu umuda çevirme; birbirimize sarılma zamanı…

Her birimizin tek tek, birey olarak bu savaşa katılma 
zamanı…

Birbirimize korkuyu değil, umudu ve bu ruhu aşılama 
zamanı…

Dünyaya karşı verdiğimiz bu amansız savaşı hep birlikte 
kazanma zamanı…

Çok değerli ülkemiz insanlarına, saygı ve sevgilerimle…
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Duygu
Farkındalığı
İçinden duyguyu çıkarsak, insandan 
geriye ne kalırdı? Yapay zekâların 
henüz koltuklarımıza oturamamasını, 
onlarla aramızdaki en hassas fark 
olan duygularımıza borçlu değil 
miyiz? Doğduğumuz andan itibaren 
neşe, üzüntü, tiksinti, öfke, kıskançlık, 
utanç, korku, aşk gibi duygularımızın 
hayatımızın her alanını sarıp 
sarmaladığını görüyoruz. Hatta zaman 
zaman duygusuz hissediyor olmaktan 
huzursuzluk bile duyuyoruz. Duygu 
olmayınca, insanın ironik varoluşunu 
anlamak çok ama çok zor oluyor. 

Bizler görüldüğümüzden daha fazlası, 
anlaşıldığımızdan daha karmaşığız. 
Bizler belki de bir elin parmağını 
geçmeyecek çeşitlilikteki duyguları, 
diğerlerinden hep farklı yaşadığını 
düşünen; duygularıyla kendini biricik 
gören canlılarız. 

İnsanoğlu uzun yıllardır duygularını 
anlamaya, negatif duygularından 
korunmaya ve pozitif duygularını 
artırmaya uğraşıyor. İlişkilerimizi 
bozmaya ve bizi yalnız bırakmaya gücü 
olan olumsuz duygulardan tutun da, 
insanı yaşadığına şükrettiren ve yaşamına 
anlam katan en yüce duygulara 
kadar onları tanımaya, kontrol etmeye 
çalışıyoruz. 

Bir duygu sabahlara kadar uykusuz 
bırakacak kadar gaddar olabildiği gibi, 
düşmanlıkları ortadan kaldıracak kadar 
merhametli de olabiliyor. Duygularımız, 
dünyamızı yönetiyor. 

Duyguların nasıl oluştuklarını 
birçoğumuz biliyoruz. Duygularımıza, 
düşüncelerimiz neden oluyor. 
Olaylara yüklediğimiz anlamlar, 

olaylar hakkındaki düşüncelerimize ve 
duygularımıza dönüşüyor. Duygular da 
bizi davranışlara itiyor ve biz dışardan 
gözüken bize dönüşüyoruz. Aynı olay 
karşısında hepimiz farklı düşünceler 
üretebildiğimiz için, farklı duygulara 
kapılabiliyoruz. Bu yüzden sürekli 
düşüncelerimizi anlamaya, o düşüncelerin 
altındaki temel inançları, kökleri bulmaya 
çalışıyoruz. Böylece yeni alternatif 
düşünceler oluşturarak duygularımızı 
şekillendirebilmek çok daha kolay oluyor. 
Yaşam; tüm zorluklarıyla bizi okyanusun 
dibine çekmeye çalışsa da, iyi bir kaptan 
olup sağ kalabilmek için duygu dümenini 
iyi kullanmak gerekiyor.

Son dönemlerde çok sık karşılaştığım 
bir sorun, bana duygu yönetimine 
farklı bir açıdan bakmamız gerektiğini 
düşündürüyor: Duygu karışıklığı. 
İnsanlar olumsuz bir şey hissettiklerinin 
farkındalar ama duygularına isim 
veremiyorlar. Yaşadığım şey öfke mi, 
yoksa üzgün müyüm? Kaygılanıyor 
muyum yoksa bu korku mu? Duyguya 
sebep olan düşüncelere odaklanmak 
da hiç kolay olmuyor. Bazen aklımıza 
hiçbir şey gelmiyor bazen de bizi haklı 
çıkaracak, gerçekten korkmamıza ya da 
telaşlanmamıza neden olacak birçok 
sebep buluyoruz. Böyle olunca duygular 
yeniden alev alıyor. 

Farkındalık

Yaşamımızı saran birçok olumsuz duygu, 
alışkanlığa dönüşmüştür ve beynimizin 
pratik çalışma yönteminden faydalanarak 
kendine yuva yapmış, ağ örmüştür. 
Gerçekten öfkelenip öfkelenmeyeceğinizi, 
kıskanıp kıskanmayacağınızı bilmeden 
duygusal tepkiler vermeye başlarsınız. Stresli 
kişilerin veya öfke kontrol sorunu olan 
kişilerin birçoğu, alışkanlıklarının kurbanıdır.  

Duygusal alışkanlıklar; olaylar 
karşısında başka nasıl tepki vermemiz 
gerektiğini bilemediğimiz zaman 
otomatik olarak devreye girer. Fark 
etmeye başlamak ise, kontrolü elinize 
almanızı ve alışkanlıklarınız üzerinde 
düşünmenizi sağlar.

Sürekli her şey sizi öfkelendiriyor olabilir. 
Bir takvim çıkarmanızı istersem; ne 
zaman neye, ne şekilde öfkelendiğinizi 
bu takvime not edin desem, dikkatinizi 
öfke duygunuza vermeniz gerekecek. 
Böylece ne zaman, hangi olaylara, 
ne tepki verdiğinize odaklanmaya 
başlayacaksınız. Odaklanmak, sizi 
düşünmeye sevk edecek. İşte bu nokta, 
alışkanlık çemberini kırmaya başladığınız 
nokta olacak. Beynimiz stres de dahil 
olmak üzere, endişe ve kaygı gibi 
istenmeyen duygusal hallerin birçoğunu 
kısa sürede alışkanlığa çevirmek 
konusunda çok iyi programlanmıştır. 
Amacımız, alışkanlıklarımızı fark etmek. 
Günlük davranışlarımızın yarısından 
fazlası, otomatik olarak yaptığımız 
alışkanlıklarımızdan oluşuyor. Duygusal 
tepkilerimiz de buna dahil. 

Peki nereden başlayacağız? Duyguları 
yönetebilmeyi başarabilmek için 
aşamalarımız ne olacak? 

Doğu felsefelerinde yüzyıllardır 
uygulanmakta olan farkındalık 
egzersizleri (meditasyonlar) günümüzde 
bilimin de uygulama ve araştırma 
alanında yerini aldı ve bizler de artık 
gönül rahatlığıyla pratiklerimize bu 
uygulamaları almaya başladık. Beynin 
çalışma prensibini anladıkça, onu 
nasıl değiştirip geliştirebileceğimizi de 
görebiliyoruz.

Psk. Hande Cesur

Basit bir yol haritası çıkaralım. Adım adım 
ilerleyecek olursak:

1) Ava çıkın! Mesela amacımız kıskançlık 
duygusu ile baş etmek. Kıskançlık 
duygularınızı avlamaya başlayın. ‘Ben 
zaten kıskanırım, eşimi, iş arkadaşımı, 
diğerlerinin sahip olduklarını kıskanıyorum’ 
diyerek genellemeyin. Duygunuzu 
avlamaya başlayın. Hangi olay, hangi 
zamanda sizi tetikledi ve kıskançlık 
duyduysanız bu anları avlamaya ve not 
etmeye başlayın. Beyniniz sizin kontrolü 
elinize aldığını fark ettiği andan itibaren, 
alışkanlık çemberi kırılmaya başlayacak. 
Daha önce sizi kıskandıran bir olayın 
aslında o kadar da önemli olmadığını 
görmeye başlayacaksınız. 

2) Duygu meditasyonu: Bu kavramı kendi 
meditasyon uygulamalarım sırasında 
kullanmaya başladım. O an sizi rahatsız 
eden duyguyu avladıktan sonra, o 
duyguyu hemen öldürmeye çalışmayın. 
Onu tanımaya ve iyice anlamaya çalışın. 
Gizlemeyin; duygunun tam olarak size 
neler söylediğini, neler hissettirdiğini 
anlamaya çalışın. Odaklanın, yok 
saymayın. Daha iyi tanıdığınız duyguyu 
ikna etmeniz de kolaylaşacak. 

Kıskandığınızı kabul edin, derecesini ve 
ciddiyetini anlamaya çalışın. Duygunuz 
sizin bir parçanız, onunla iyi anlaşmanın 
yollarını bulmanız gerekiyor.

3) Farkındalık meditasyonu: Klinik 
uygulamalarda da kullanılmaya başlanan 
bu pratik, zihninizdeki karmaşayı 
ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak. 
Beynimizin korku merkezi olan amigdala 
ve bağışıklık sistemimiz üzerinde 
etkileri her geçen gün bilimsel kanıtlar 
kazanmaya başlayan farkındalık 
çalışmaları; duygularınızın taşkın ifadesini 
sakinleştirirken, sizi kişisel potansiyelinizle 
baş başa bırakacak. Aynı anda onlarca 
iş yapmaya, birçok tehlike tarafından 
uyarılarak sürekli tetikte kalmaya 
alıştırdığımız ve yorduğumuz zihinsel 
potansiyelimiz, eski gücüne kavuşacak. 
Şu an oturduğunuz yerde sol elinizin 
başparmağı ile işaret parmağını birbirine 
bastırın ve sadece oraya odaklanın, 
baskıyı ve ısıyı hissetmeye çalışın. İşte bu 
kadar… Yürürken hangi kas gruplarınızın 
çalıştığına, ayakkabınızın ayağınıza 
yaptığı baskıya odaklanmak, nefese 
odaklanmak, içtiğiniz kahveye ya da 
yediğiniz mandalinaya odaklanmak. 

Bu kısacık farkındalık çalışmasını 

yaptıktan sonra, şimdi kıskançlığı yeniden 

düşünmeye çalışın! Ya da o adam, sizi 

hala çok öfkelendiriyor mu?

Bu yazıyı yazmaya başladığım şu 

dakikalarda, ülkemizin büyük bir 

bölümünü kar teslim almış durumda. 

Tabiat ana, bize hem gücünü hem 

güzelliğini gösterme peşinde. Ocak 

ayındayız. Kar yağıyor olması -bazı 

deniz kıyısı şehirlerimiz dışında- 

hiçbirimizi şaşırtmıyor. Kış mevsiminde 

kar yağmasını çok doğal karşılıyoruz. 

Birkaç ay sonra ağaçlar yeşermeye 

başlayacak, mevsim ilkbaharı gösterecek. 

Her şey takvime uygun şekilde işliyor. 

Duygularınıza odaklanıp, onları tanımaya 

ve zamanlarını anlamaya başladığınız 

zaman, mevsimsiz gelen duyguları 

kontrol etmeniz kolaylaşacak. Bazen de 

bazı yaşamsal zorluklar karşısında neden 

böyle hissediyorum diye şaşırmamanız 

gerektiğini göreceksiniz. Tıpkı şu an her 

yerin bembeyaz olmasına şaşırmadığımız 

gibi. Eski bir bilgenin söylediği gibi; her 

şeyin bir yeri ve zamanı var…
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Hepimiz zaman zaman iş yerinde bizi zorlayan ve 
duygularımızı tetikleyen tatsız durumlarla karşılaşmışızdır. 
Üzerinde titizlikle çalıştığımız projenin bir anda rafa 
kaldırılması, müşterinin bize haksız yere yüklenmesi, en yakın 
çalışma arkadaşınızın işini kaybetmesi ya da yöneticinizin, 
elinizdeki işlerin yoğunluğuna aldırmadan size daha da çok iş 
yüklemesi gibi…

Özel hayatınızda sizi zorlayan durumlar karşısında 
düşünmeden tepki vermek, tartışmaya girmek ya da kendi 
köşenize çekilip üzülmek gibi alışkanlıklarınız olabilir. Ancak iş 
yerinde bu tip davranışlar profesyonel duruşunuza, imajınıza 
ve üretkenliğinize ciddi anlamda zarar verebilir. Günümüzde 
kurumlarda bütçe kısıtlamaları, departman değişiklikleri ya da 
küçülmeye gitmek gibi bir çok değişiklik gerçekleşmektedir. 
Günlük çalışma temposunun yarattığı stresli durumlara ek 
olarak, bu şartlar altında çalışmak duygularımızı yönetmeyi 
daha da zorlaştırabilir. Duygularımızı yönetmeyi öğrenmek, iş 
ortamı söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. 
Çünkü kurumlar, bazı çalışanlarını gözden çıkarması 
gerektiğinde duygularını yönetebilen, profesyonel 
duruşunu bozmayan ve stresli durumlar karşısında 
işlevselliğini kaybetmeyen çalışanlarını kaybetmek 
istemeyecektir. Duygularınızın yönetimine hâkim olduğunuz 
sürece, olaylar karşısında nasıl tepki vereceğinizi seçmekte 
özgürsünüz. 

Duyguları yönetmeyi nasıl öğrenebilirsiniz? Zorlayıcı 
durumlarda nasıl tepki vereceğinizi nasıl seçebilirsiniz?  Gelin, 
iş yerinde sıklıkla görülen olumsuz duygulara ve onlarla nasıl 
başa çıkabileceğimize bakalım. 

Araştırmalara göre iş yerinde en sık rastlanan olumsuz 
duyguları dört kategoride inceleyebiliriz. 

• Engellenmişlik 
• Endişe
• Öfke
• Hayal kırıklığı / Mutsuzluk

İş Yerinde
Duygu 
Yönetimi

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran

ENGELLENMİŞLİK

Engellenmişlik hissi, genellikle kapana 
kısılmış gibi hissettiğinizde ya da bir 
şekilde ilerleyemediğinizde ortaya 
çıkar. Kendimizi en iyi şekilde ortaya 
koyabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz 
kaynaklara erişimimizin olmaması, 
takım arkadaşlarımızın gösterdiği düşük 
performansın bize de yansıması, terfi 
imkânının çok kısıtlı olması nedeniyle 
yerimizde saymak zorunda kalmak 
ya da önerilerimize kulak asmayan 
bir yönetimin varlığı bu hislerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Bunlara ek 
olarak çalışma arkadaşınızın projenizin 
önünü tıkamaya çalışması, yöneticinizin 
size zaman ayıramayacak kadar 
yoğun ya da dağınık olması, elinizde 
olmayan teknik bir arıza yüzünden 
işinizin gecikmesi ya da çok uzun bir 
süre boyunca telefonda bekletilmek 
gibi gündelik durumlar da engellenmişlik 
hissini ortaya çıkarabilir. Nedeni ne 
olursa olsun engellenmişlik hissinin daha 
sonra öfkeye dönüşmemesi için bir an 
önce farkına varıp üzerinde çalışmak 
gerekir. 

Durum değerlendirmesi yapın:

Yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi 
zihinsel bir mola verip, duruma bir adım 
öteden bakmaktır. Neden engellenmiş 
hissettiğinizi kendinize sorun ve 
detaylı bir şekilde yazın. Eğer durumu 
değiştirmek için yapabileceğiniz bir şey 
yoksa o ondaki durumunuzla ilgili olumlu 
bir şey bulun ve ona odaklanın. Örneğin 
yöneticiniz sizinle olan görüşmenize 
geç kalıyorsa o zamanı daha çok 
hazırlanmak, başka işleri aradan 
çıkarmak, ya da kafanızı rahatlatmak için 
kullanabilirsiniz. 

Olaylara farklı bir açıdan bakın:

Olayların sadece olumsuz tarafına 
odaklanmak yerine olumlu taraflarını da 
görmeye çalışırsanız bakış açınızı da 
genişletmiş olursunuz. Düşüncelerinizde 
yapacağınız bu değişiklik ruh halinize 
de hemen yansıyacaktır. Sizi engelleyen 
insanların büyük olasılıkla size zarar 
vermek ya da sizi kızdırmak gibi bir 
kötü niyeti yoktur. İnsanların davranışları 
sizi rahatsız ettiğinde, bu davranışları 
üstünüze alınmadan yolunuza devam 
ederseniz daha az zararlı çıkarsınız. 

En son ne zaman engellenmiş 
hissettiğinizi hatırlayın:

En son engellenmiş hissettiğinizde 
büyük olasılıkla yine de her şey yoluna 
girmişti öyle değil mi? Engellenmişlik 
ya da çaresizlik hisleri o anki sorunu 
çözmek için pek fazla işinize yaramaz. 
Dolayısıyla bu hislerinize odaklanarak 
onları büyütmek yerine daha önce 
engellenmiş hissettiğinizde kendinize 
işlerin nasıl yoluna girdiğini hatırlatırsanız, 
bu durum karşısında daha az sıkıntı 
yaşarsınız.

ENDİŞE

Kaygı ve endişe, hayatın her alanında 
karşımıza çıkan bir duygudur. 
Kaygılandığımızda, kontrolü kaybettiğimizi 
hissederiz ve başa çıkma kabiliyetimizi 
azımsarız.  Her ne kadar bir miktar kaygı 
hayatta kalmamız ve sorumluluklarımızı 
yerine getirmemiz için bizi motive 
etse de iş hayatındaki belirsizlikler, 
performans değerlendirmeleri ya da 
işten çıkarmalar bizi ister istemez daha 
da kaygılandırabiliyor. Bunlara ek 
olarak, yetkinlik alanımızın dışında yeni 

bir göreve atanmak, yeni bir yönetici 
ya da takımla çalışacağımızı öğrenmek 
gibi değişiklikler de bizi kaygılandırır. 
Ancak kaygı kontrolden çıktığında hem 
psikolojik sağlığımızı hem de iş yerindeki 
performansımızı olumsuz yönde etkiler.

Sizi endişelendirecek konulardan uzak 
durun:

Eğer iş arkadaşlarınız işten çıkarma 
konusunu konuşuyorsa yanlarına 
gitmeyin. Endişeli düşünceler sizi daha 
de endişelendirecek ve yapmanız 
gereken işlere odaklanmanızı 
engelleyecektir. 

Derin nefes almayı deneyin:

Nefesinizi kontrol ederseniz 
kalp atışlarınız da düzene girer. 
Kaygılandığımızda kısa kısa ve yüzeysel 
nefes almaya daha yatkın oluruz. 
Kaygılandığınızda beş saniye boyunca 
yavaşça nefes alın ve beş saniye 
boyunca aldığınız nefesi geri verin. 
Sadece nefes almanıza odaklanın ve 
beş kere tekrarlayın. 
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““

”

Kurumlar, bazı çalışanlarını
gözden çıkarması gerektiğinde 
duygularını yönetebilen, 
profesyonel duruşunu bozmayan ve 
stresli durumlar karşısında 
işlevselliğini kaybetmeyen çalışanlarını 
kaybetmek istemeyecektir. 

Durumu nasıl düzeltebileceğinize 
odaklanın:

Eğer işten çıkarılmaktan korkuyorsanız, 
masanızda oturup endişelenmenin 
işinizi elinizde tutmanıza pek bir faydası 
olmayacaktır. Tam tersi işlevselliğinizi 
düşürerek işten çıkarılma riskinizi 
arttıracaktır. Endişe etmek yerine 
kurum için nasıl bir fark yaratacağınıza 
odaklanmak daha çok işinize yarar.

Endişelerinizi yazın:

Eğer endişeleriniz içinizi kemirmeye 
devam ediyorsa, yazarak netleştirmeye 
çalışın ve bu endişelerinize eğilmek için 
bir zaman belirleyin. O zamana kadar 
endişeli düşüncelerinizi bir kenara koyun. 
Daha sonra kar zarar analizi yaparak ve 
olasılıkları belirleyerek, kısa vadede neler 
yapabileceğinize odaklanın.

ÖFKE

Kontrolden çıkan öfke, iş yerinde en çok 
sorun yaratan duyguların başında gelir 
ve işinizi kaybetmemek adına kendiniz 

için yapabileceğiniz en iyi şeylerden 
birisi öfke kontrolünü öğrenmektir.  Öfke 
deyince akla ilk olarak bağırıp çağırmak 
ya da kapıları çarpmak gibi davranışlar 
gelir. Ancak öfke işyerinde farklı bir 
şekle bürünebilir. İnsanları ağır ve aşırı 
bir şekilde eleştirmek, zorbalık yapmak, 

alaycı olmak, işleri geciktirerek ya da 
bilgi paylaşımı yapmayarak dolaylı 
olarak insanların işini sabote etmek 
gibi… İş yerinde doğru yönetilmeyen 
öfke performansımızı hem de özel 
hayatımızdaki ilişkilerimizi ve fiziksel 
sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. 

Öfkenin erken uyarı işaretlerine karşı 
uyanık olun

Öfkelenebileceğiniz durumları 
önceden öngörmek ve öfkelenmeye 
başladığınızda bazı fiziksel işaretleri 
anlamak çok önemlidir. Bunlara örnek 
olarak titreme, kas gerginliği, çenenin 
kas kastı olması, terleme, göğüste basınç 
ya da yumruklarınızı sıkmak sayılabilir. 
Bunları önceden fark etmek öfkenizi 
yükselmeden önlemenize yardımcı olur. 
Bir durum karşısında öfkeli bir tepki 
vermeyi de seçebilirsiniz.  Ancak ilk 
anda öfkelenmiş olmanız, her zaman 
öfkeli davranışlar sergilemeniz gerektiği 
anlamına gelmez. 

Öfkelenmeye başladıysanız mola 
verin:

Gözlerinizi kapatın ve daha önce 
anlatılan nefes alma egzersizini yapın. 
Mola vererek oradan uzaklaşmak, kısa 

bir yürüyüş yapmak ya da başka bir 
şeyle meşgul olmak öfkeli düşüncelerinizi 
bir süreliğine durdurur ve size o olaya 
farklı bir bakış açısıyla bakmanız için 
fırsat tanır. 
 
Öfkeli halinizi hayal edin:

Eğer öfkelendiğinizde nasıl gözüktüğünüzü 
hayal ederseniz, duruma bir adım 
geriden bakma fırsatı elde etmiş 
olursunuz. Örneğin öfkelendiğinizde iş 
arkadaşınıza bağırıyor musunuz? Ağlıyor 
musunuz? Yüzünüz kıpkırmızı mı? Elinizi 
kolunuzu mu sallıyorsunuz? Öfkeli haliniz 
insanlara hoş gözüküyor mu? Eğer böyle 
gözükmek sizin için kabul edilebilir bir 
şey değilse, o zaman öfkenizi yönetmek 
sizin için biraz daha kolay hale gelebilir.  

HAYAL KIRIKLIĞI / MUTSUZLUK

Herkesin kendisini psikolojik olarak 
iyi hissetmediği, enerjisinin ve 
motivasyonunun düşük olduğu, 
yetersiz hissettiği, mutsuz olduğu ve 
beklentilerinin karşılanmadığını hissettiği 
günler olabilir. İş yerinde bizi zorlayan 
duygular arasında performansımızı 
en çok etkileyen duygu, mutsuzluk ve 
hayal kırıklığıdır.  Bu hislerin kökeninde 
iş yerinde yeterince takdir edilmemek 
ya da çok fazla iş altında ezilmek gibi 
sorunlar, özel hayata dair sıkıntılar, 
maddi sorunlar ya da depresyon gibi 
çok çeşitli nedenler yer alıyor olabilir. 
Bazı kişiler kendi kendine iyileşebilirken 
bazıları için profesyonel yardım 
gerekebilir. 

Bakış açınızı inceleyin:

Her şeyin sizin istediğiniz gibi gitmesini 
mi bekliyorsunuz? İşler istediğiniz gibi 
gitmediğinde sadece üzülmek ya 
da hayal kırıklığına uğramak yerine 
olayları değiştirmek ve düzeltmek için 
neler yapabileceğinize odaklanmak 
uzun vadede size güç ve dayanıklılık 
kazandırır, böylece daha az hayal 
kırıklığına uğrayarak daha verimli biri 
haline gelirsiniz. 

Hedefinizi yeniden gözden geçirin:

Eğer hedefinize ulaşamadığınız için hayal 
kırıklığına uğradıysanız, bu o hedefe 
ulaşamayacağınız anlamına gelmez. 
Hedefinizi biraz değiştirebilir, zamanı 
esnetebilir ya da daha ufak adımlara 
bölerek kolaylaştırabilirsiniz.

Düşüncelerinizi yazın:

Sizi tam olarak neyin mutsuz ettiğini 
yazın. İş arkadaşınız mı? İşiniz mi? Çok 
mu fazla işiniz var yoksa kendinizi bu 

iş için fazla yetkin mi görüyorsunuz? 
Sorunun ne olduğunu net olarak 
gördüğünüz zaman beyin fırtınası 
yaparak o sorunu çözmek için, ilk adımı 
atma fırsatınız olur. Olayların sadece 
olumsuz taraflarına odaklanıp gerçekleri 
çarpıtıyor olabilirsiz. Olayları tarafsız bir 
şekilde değerlendirmeyi öğrendiğiniz 
noktada daha iyi hissedecek ve sizi 
mutsuz eden düşünceleri daha kolay 
değiştirebileceksiniz.
Hayatınızda hangi olumsuz duyguların 
daha sık ortaya çıktığını ve onları 
nelerin tetiklediğini belirlerseniz bu 
döngüyü daha kolay kırarsınız. Özetle 
hepimiz zaman zaman iş yerinde 
olumsuz duygularla karşılaşıp, onlarla 
baş etmek durumunda kalıyoruz. Bu 
duygularla baş etmeyi öğrenmek 
kendimize yapabileceğimiz en iyi 
yatırımlardan biridir. Çünkü iş yerindeki 
olumsuz duygular etrafa koku gibi hızlıca 
yayılır ve kimse olumsuz duygularını 
yönetemeyen kişilerle çalışmaktan 
hoşlanmaz. İş hayatınızda işlevsel 
olmaya devam edebilmek ve kendinizi 
olumsuz duygulara teslim etmemek için 
duygu yönetimini öğrenmeye bugünden 
başlayın. 

Kaynak: https://www.mindtools.com/
pages/article/newCDV_41.html



18 19Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Şubat 2017 Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Şubat 2017

Kaygısız anne var mıdır? Ya da şöyle ifade edersek, 
“Kaygı, tüm annelerin yaşadığı bir duygu değil midir?”

Çok yerinde bir soru. Haklısınız, her anne çocuğunu 
yetiştirirken hatta anne olmaya karar verdiği andan 
itibaren daha önce hiç düşünmediği şeyleri düşünmeye 
ve endişelenmeye başlar. Bir anne için, çocuğunun her 
yaş döneminde endişelenilecek bir şeyler vardır mutlaka. 
Hamileyken bebeğim sağlıklı olacak mı?  Bebekken sütüm 
yetiyor mu? Yeterince uyuyor mu? Neden ağlıyor? Biraz 
büyüdüğünde büyüme ve gelişme gündeme oturur, 
emekleme, yürüme, konuşma, tuvalet eğitimi, erken mi 
oldu, geç mi kaldık?  Okulla birlikte başarı kaygısı ön 
plana çıkar. Tüm bunlara sağlıkla ilgili endişeler eşlik eder. 
Yeterli besleniyor mu, üşütür mü, hasta olur mu? Düşer, 
yaralanır, kaza geçirir mi? Tabii en temel annelik kaygısını 
da unutmamak gerekir: “Yeterince iyi bir anne miyim?” 

Peki tüm bunları düşünmemek ya da kaygılanmamak 
mümkün mü? Kaygının bir işlevi yok mu?

Kaygı, en temel duygularımızdan birisidir ve çok önemli 
bir işlevi vardır: Korunmak. Kaygı, insan neslinin çağlar 
boyunca devam edebilmesini sağlamıştır. Bir annenin 
de çocuğu için endişelenmesi son derece doğal ve 
gereklidir. Kaygı, annenin çocuğuna bakım verirken daha 
dikkatli, daha özenli olmasına yardım eder. İnsan yavrusu, 
büyürken bakım ve özen gerektiren en narin canlıdır. 

O zaman belirli düzeyde kaygı normal, hatta 
gereklidir diyorsunuz. Peki kaygı düzeyinin normal mi 
fazla mı olduğunu nereden bileceğiz? Örneğin ben 
fazla kaygılı bir anne miyim sizce?

Bu soruyu en fazla kaygılı annelerden duyuyorum 
:) Kaygının ne kadarının yeterli, ne kadarının fazla 
olduğunu kolayca söylebilmek pek de mümkün değil. 
Sonuçta domates değil ki bu kiloyla ölçüp biçelim. 
Kaygının fazlalığını ancak anneye ve dolayısıyla da 
çocuğa verdiği olumsuz etkilerle gözlemleyebiliriz. 

Dilerseniz fazla kaygılı bir annenin neler yaşayabileceğine 
bir bakalım: Kaygılı bir anne uyku sorunu yaşayan 
bir annedir. Hemen her gece yatakta çocuğuyla ilgili 
düşüncelerle boğuşur. Sağlığı yerinde mi? Boyu uzuyor 
mu? Neden sık hastalanıyor? Doğru besleniyor mu? Yarın 
ne yedirsem? Yeterli bir anne miyim? Ardı arkasına gelen 
bu düşünceleri  bir türlü durduramadığı için, sakinleşip, 
uykuya dalmayı başaramaz. Sabah perişan ve kötü 
bir halde uyanır. Gün içinde çocuğun  attığı her adımı 
bilmek, kontrol etmek ister.  Zihninden sürekli onun 
başına gelebilecek kötü şeylerle ilgili senaryolar geçer. 
Örneğin çocuğunda ciddi bir rahatsızlık olacağından 
endişelenip sürekli hastalıklarla ilgili belirtileri araştırıp, 
sık sık doktorlara gidip, testler yaptırır. Hatta bir doktora 
güvenemeyip başka doktorlardan da teyit almadan içi 
rahat etmez. Ya da başka bir kaygılı anne çocuğuyla 
ilgili kaza geçirme, kaçırılma senaryoları yazar ve onu 
gözünün önünden ayıramaz. Kimseye emanet edemez, 
çocuğuna sürekli koşma, terleme, dikkatli ol uyarıları yapar.  
Kaygılıyken vücudunuzda sizi alarma geçiren stres 
hormonları salgılanır. 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Özlem Sürücü

Kaygılı Anneler ve 
Kaygılı Çocuklar

Bu hormonların kanda sürekli yüksek 
düzeyde kalması fiziksel sağlığı bozar. 
Aşırı kaygılı anneler bu nedenle çeşitli 
sağlık sorunları yaşarlar. Sürekli gergin 
olan kaslar, fibromyalji dediğimiz boyun, 
eklem sertliklerine neden olur. Yeme 
düzenleri bozulabilir, aşırı yeme ya da 
iştah ve kilo kaybı, mide şikayetleri, 
tansiyon sorunları yaşayabilirler. 
Gergin, sabırsız ve sinirlidirler. Dalgınlık, 
unutkanlık, odaklanamama gibi 
nedenlerle iş performansları da düşer.  

Özetle, bir anne çocukları hakkında 
zihninden sürekli felaket senaryoları 
yazıyorsa, yukarıda söz ettiğimiz 
fiziksel şikayetleri varsa, yorgunluk, 
bıkkınlık, tükenmişlik yaşıyorsa ve günlük 
yaşamında işlev kayıpları oluyorsa 
aşırı kaygılı bir anne olma olasılığı 
çok yüksektir. Böyle bir annenin ilk 
yapması gereken şey kendi kaygı 
sorununu çözmek için bir uzmandan 
yardım almaya başvurmak olmalıdır. 
Bu öneriyi getirdiğimde annelerden 
en sık duyduğum yanıt önce çocuğum 
düzelsin, ben bekleyebilirim oluyor. 
Ancak, annenin kaygısı çözümlenmeden 
çocuğa yardımcı olabilmesi mümkün 
değildir. 

Peki fazla kaygılı bir anneye sahip 
olmak çocuğu nasıl etkiler?
Aşırı kaygılı bir annenin çocuğu sürekli 
uyarılar, tembihlerle büyür. 
“Aman dikkat et, düşersin, canın yanar, 
hasta olursun.” 

Kendi başına adım atmasına izin 
verilmez, yaşıtları sokakta oyun 
oynarken o ya evdedir ya da annesi 
de sokakta onun yanıbaşındadır. Bu 
şekilde büyüyen çocuğun annesinden 
aldığı mesaj şudur:  “Hayat tehlikelerle 
dolu, her an başına bir şey gelebilir, 
sadece benim yanımda güvendesin.” 
Bu tutum çocuğun da kaygılı bir çocuk 
olması için en verimli zemindir. 

Kaygılı annelerde sıkça gördüğümüz 
diğer bir sorun da çocuklarının ağlama, 
korkma gibi olağan duygusal tepkilerini 
sakince karşılayamamalarıdır. Bir 
çocuğun mutsuz olmasına, ağlamasına 
dayanmak herkes için zordur. Ancak, 
kaygılı anneler için ağlayan çocuk 
sesi panik düğmesi gibidir.  Yürürken 
takılıp düşen ya da bir şeyden korkup, 
ağlayan çocuğun yanına panik halinde 
koşup, durumu kontrol altına almak ve 
bir an önce çocuğu susturmak isterler. 
Annenin yüzündeki endişeyi gören 
çocuk “Başıma çok kötü bir şey geldi 
herhalde” diye düşünür ve daha beter 
korkar. Yine benzer nedenlerle kaygılı 
anneler, çocuklarına net olarak kural 
sınır koyamazlar. Oyuncağı kırıldığı için 
ağlayan çocuğu bir an önce susturmak 
için “Üzülme yenisini alırız.” der ya da 
dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışır. 
Çocuk başarılı bir şekilde sakinleştirilmiş 
olur. 
Çocuğa o andaki duygusunu 
unutturmak, anneyi ve çocuğu geçici 

olarak rahatlatır ama çocuğa uzun 
vadede bir şey kazandırmaz. Aksine 
engellerle karşılaştığında buna 
dayanabilme, zorluklarla mücadele 
edebilme becerisinin gelişmesi 
engellenmiş olur. 

Çocukken hiç hayal kırıklığı, stres 
yaşamamış, hiç ağlatılmamış, 
pamuklar içinde büyütülmüş bir 
çocuk,  en ufak sorunda pes eder 
ya da başkalarından çözüm bekler. 
Çocukların duygularını yönetebilmeyi 
öğrenebilmeleri için korku, kaygı, 
üzüntü hatta öfke gibi tüm duyguları 
yaşamalarına izin verilmesi gerekir. 

Kaygı çocuklar için de doğal ve 
yaşanması gereken bir duygu ise, 
aşırı kaygılı çocukları nasıl ayırt 
edebiliriz? Biraz da aşırı kaygılı 
çocukların özelliklerinden söz eder 
misiniz?

Kaygı düzeyi yüksek olan çocuklar ev 
dışındaki ortamlarda genellikle saygılı, 
efendi, sorumluluklarını bilen, yerine 
getiren, kurallara uyan, titiz, bazen de 
mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olurlar. 

Bazıları, anne babadan uzak oldukları 
zamanlarda onların başına kötü bir 
şey gelebileceğinden endişelenirler. Bu 
nedenle sık sık anne babayı telefonla 
arayıp, seslerini duyup rahatlama 
gereksinimi duyarlar. Başarısızlık, 
eleştirilme, beğenilmeme, ceza alma 
korkuları da bu yapıdaki çocuklarda 
görülen diğer bir kaygı konusudur. 
Örneğin; basket oynamayı seven bir 
danışanım maçlarda basket atamam 
korkusuyla adeta toptan kaçıyor, eline 
gelen toplarla basket atmayı denemek 
yerine başkasına pas vermeyi tercih 
ediyordu. Bu yıl artık istemediğini, 
çok yorulduğunu söyleyerek basket 
antremanlarını bırakmıştı. Başarısız 
olma korkusu sınıfta da kendini 
ortaya koymasına engel oluyor, 
bildiği konularda bile ya yanlışsa diye 
düşünerek parmak kaldırmıyordu. Yazılı 
ya da sözlü sınavlarda gergin oluyor, 
bildiklerini hatırlayamıyor, elleri terliyor 
ve sınavları kötü geçiyordu. Aşırı 
kaygının yaşama diğer bir yansıması 
da sosyal kaygılardır. Çekingenlik, yeni 
ortamlara, değişik sosyal çevrelere 
girmek istememe, akran gruplarına 
dahil olamama bu çocukların sosyal 
yaşamlarını etkiler. Karanlık korkusu, 
hayvanlardan korkma, asansöre 
binememe gibi özgül fobiler de kaygı 
bozuklarındandır. 
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Burada tekrar vurgulamak gerekirse, 
kaygı, sağlıklı bireylerde var olan ve 
koruyucu ve uyumsal bir işlevi olan 
normal bir duygudur. Kaygı bozuklukları 
ise belirgin sıkıntı ve işlev kaybına neden 
olan korku ya da endişeyle kendini 
gösterir. Çocukluktan erişkinliğe geçiş 
döneminde normal kaygılar ile patolojik 
kaygıları ayırmak güçtür. Bu noktada 
bakılması gereken en önemli şey, 
kaygının kaçınmaya ve işlev bozukluğuna 
neden olup olmadığı ve sürekliliğidir. 

Kaygılı çocuklar ev ortamında 
nasıldırlar?

Ev dışında kurallara uyan, sakin, 
efendi olarak tanımlanan bu çocuklar 
ev ortamında daha farklı bir tablo 
çizerler. Anne babayla ilişkilerinde 
ısrarcı, talepkar hatta öfkelidirler. Kendi 
başlarına yapabilecekleri işler için bile 
yardım, destek beklerler. Kaygılı oldukları 
konularda sık sık “Bir şey olur mu? Ya 
da bir şey olmaz değil mi?” şeklinde 
sorularla rahatlatılmayı beklerler. 
Yoğun soru cevap trafiği anne babayı 
bunaltır, tüketir. Kaygılı olan çocukların, 
kaygılı anneleriyle çok iç içe geçmiş, 
yapışık ama çatışmalı bir ilişkileri vardır. 
Annelerinin endişeli, her an kontrol eden, 
uyaran tutumuna karşı zaman içinde 
isyan ve öfke duymaya başlarlar. Bazen 
de işler tersine döner, çocuklar kaygılı 
olan annelerini rahatlatma, sakinleştirme 
çabalarına girerler. Ama bu da çocuğu 
tüketen bir çabadır ve yine içten içe 
öfke doğurur.  Her ne nedenle olursa 
olsun annesine öfke duyan çocuk aynı 
zamanda bundan suçluluk da duyar ve 
öfkesini bastırmaya çalışır.

Peki kaygı genetik midir? Anne baba 
kaygılı insanlarsa çocuğun da kaygılı 
olmasının sebebi genler midir?

Kaygı bozuklukları sıklıkla kalıtımsal bir 
geçiş gösterir. Anne ya da babada 
kaygı sorunları varsa çocukta da kaygı 
ile ilgili sorunlar olma olasılığı yüksektir. 
Ailesel geçişin yanısıra, aile üyelerinin 
birbirlerine karşı aşırı korumacı tutumu 
da çocuklara dünyanın tehlikeli ve 
güvenilmez olduğu mesajını vererek 
var olan korkuların pekişmesine neden 
olur. Anne babalar istemeden de olsa 
kendi düşünme tarzlarını, değerlerini, 
olaylara yaklaşım biçimlerini, korkularını, 
endişelerini çocuklarına yansıtırlar. 
Çocuklar zamanla anne babalarına 

benzerler. Bu nedenlerle tedavide ailenin 
de ele alınması çok önemlidir. 

Çocuklarda Kaygı bozuklukları nasıl 
tedavi ediliyor?

Çocuklukta kaygı bozuklukları bireysel 
olarak uygulanan, bilişsel davranışçı 
terapi ve aile eğitimi ile etkin biçimde 
tedavi edilebilmektedir. Anne ya da 
babada da kaygı sorunları varsa onların 
da kendileri için bireysel yardım almaları 
gereklidir. Çok yoğun ve belirgin işlev 
bozukluğuna neden olan ve uygun 
terapötik yaklaşımlarla çözümlenemeyen 
kaygı bozukluklarında ilaç tedavisinden 
de yardım alınabilmektedir.  

Sonuç olarak kaygı bozuklukları oldukça 
sık görülen ve tedavisi mümkün olan 
rahatsızlıklardandır. Günümüzde her on 
çocuktan biri bir ya da birden fazla 
kaygı bozukluğu ile mücadele ediyor. Bu 
nedenle,  dikkat edilmesi gereken diğer 
bir önemli konu da kaygı bozukluklarının 
oluşmasının önlenmesidir.  Önlemek, 
ortaya çıktıktan sonra tedavi etmeye 
çalışmaktan çok daha kolaydır. Ailesinde 
kaygı bozukluğu olan ve mizaç olarak 
kaygılı olan çocuklar yaşamlarının bir 
döneminde kaygı bozukluğu geliştirmeye 
adaydırlar. Bu çocuklar uygun biçimde 
ele alınırlarsa kaygı bozukluğu oluşma 
riskinin azaltılması mümkündür. Bu 
konuda aileler bilinçlendirilirlerse 
ruhsal bozukluklar oluşmadan da 
bizlere başvurup neler yapabilecekleri 
konusunda bilgi alabilirler. 

Kaygı bozukluklarının önlenmesi için 
aileler neler yapabilirler?

Hepimizin sahip olduğu, işlevsel düzeyde 
olan kaygının, kişinin yaşamını kısıtlayan 
ve günlük işlevlerini bozan bir kaygı 
bozukluğuna dönüşmesini önlemek 
için yapılabilecekler iki ana başlık 
altında toplanabilir. İlki günlük yaşamda 
yapılacak düzenlemeler ve ikincisi de 
dayanıklılık kavramıdır. 

Günlük yaşamda yapılabilecek 
düzenlemeler:

* Gevşeme, meditasyon, farkındalık 
egzersizleri yapmak
* Düzenli egzersiz yapmak
* Düzenli ve yeterli uyku

* Dengeli beslenme
* Doğayla daha yakın temas içinde 
olmak
Günümüzde insanlar yoğun, telaşlı ve 
stresli bir yaşamda rahatlayabilmek 
için günün sonunda televizyon 
karşısında uzanmayı, sosyal medya 
paylaşımlarını ya da alkol, sigara gibi 
maddeleri kullanıyor. Oysa bunlar 
stresin olumsuz etkilerini, o an için 
azaltmış gibi görünsede uzun vadede 
çok az işe yarar. Stresle etkili biçimde 
baş edebilmek için vücudun doğal 
gevşeme yanıtını etkinleştirmek gerekir. 
Bu da, gevşeme, nefes, farkındalık 
egzersizleriyle ya da düzenli yürüyüş 
benzeri egzersizlerle gerçekleştirilebillir. 
Düzenli olarak günde 20-30 dakikalık bu 
egzersizleri yaşamın içine yerleştirmek 
stresle mücadele ederken daha 
dayanıklı, daha enerjik ve daha olumlu 
kalmaya yardımcı olur. 

Yaşamlarımızda stres yaratan durumlarla 
farklı bir ilişki kurmanın bir yolu olan 
farkındalık (Mindfulness) egzersizleri bu 
amaçla giderek daha yaygın biçimde 
kullanılmaya başladı. Farkındalık 
konusunda daha fazla bilgi edinmek, 
hatta egzersizleri öğrenebilmek için 
faydalanabileceğiniz pek çok kaynak 
var. Danışanlarımın anne babalarına 
sıkça önerdiğim “Farkındalık: Çılgın bir 
dünyada huzur bulmak için pratik bir 
rehber” kitabı bunlardan birisi. Mark 
Williams ve Danny Penman’ın kaleme 
aldığı bu kitabın içinde ücretsiz bir 
meditasyon CD’si de var. 

Farkındalık egzersizleri sadece anne 
babalar için değil, çocukların da 
yararlanabileceği egzersizler. Artık 
çocuklara da farkındalık egzersizlerini 
öğretilebiliyor ve onların da stres ve 
kaygıyla baş edebilme becerilerini 
geliştirebiliyoruz. Bu amaçla Eline Sinel’in 
yazdığı, Pegasus Yayınları tarafından 
yakın zamanda basılan “Bir Kurbağa 
Gibi Sakin ve Dikkatli” isimli kitabı 
öneriyorum. Kitap, 5-12 yaş arasındaki 
çocuklar için ve anne babalara da her 
gün yapabilecekleri basit farkındalık 
egzersizlerini içeriyor. Türkçe olarak 
seslendirilmiş olan meditasyon CD’si 
de uygulamaları öğrenmeyi çok 
kolaylaştırıyor.

Kaygı bozukluklarının önlenebilmesi 
için gerekli olan diğer bir ana başlık 
dayanıklık kavramıydı. Dayanıklılık 
nedir? Dayanıklılık olası kaygı 
bozukluklarını önler mi?

Dayanıklılık (İngilizce’de resilience, 
Türkçe’de rezilyans olarak kullanılıyor) 
zorluklar karşısında yıkılmadan 
ayakta kalabilme, mücadele 
edebilme, olumsuz koşullar ortadan 
kalktığında da tekrar eski haline 
dönebilme becerisidir. Bir anlamda 
ruhun bağışıklık sistemidir. Artık 
kabul etmemiz gereken bir gerçek 
varsa o da travmalarla dolu bir 
çağda yaşıyor olduğumuzdur. 
Savaşlar, terör olayları, kazalar her 
an yanıbaşımızdalar. Travmaları 
önleyemiyorsak, bir çocuğa 
kazandırabileceğimiz en önemli 
beceri dayanıklılıktır. Dayanıklılığı olan 
kişiler zorlu yaşam olaylarını kendilerini 
geliştiren, yeni beceriler kazandıran bir 
fırsat, bir basamak olarak görebilirler. 
Genetik olarak kaygıya yatkın olan ve 
dayanıklılığı olmayan bireylerde çeşitli 
zorlu yaşam olayları sonucunda kaygı 
düzeyi artar ve kaygı bozuklukları 
oluşur. Bu nedenle dayanıklılık kaygı 
bozukluklarının önlenmesinde, özellikle de 
genetik olarak risk taşıyan bireylerde çok 
önemli bir kavramdır. 

O zaman, son soru: Nasıl daha 
dayanıklı çocuklar yetiştirebiliriz?

İşte konunun en önemli noktası da 
bu. Aslında bu konu burada kısaca 
özetlenemeyecek kadar kapsamlı ve 
her anne babanın üzerinde düşünmesi 
ve çalışması gereken bir konu. Genel 
olarak çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimizle 
doğrudan ilgili. Önce, eleştirel biçimde 
gözlemlerimi söyleyeyim. Günümüzde 
çocuklara eskisinden çok daha fazla 
olanak sunuyor ama onlarla gerçek 
bir iletişim kurmaya çok daha az 
zaman ayırıyoruz. Çocuklarımızın 
özgüvenlerini, övgüyle arttırmaya 
çalışırken disiplin konusunda aşırı 
hoşgörülüyüz. Çok az sorumluluk 
veriyoruz. Onlar için olumsuzluklardan 
uzak, mutlu, masalsı bir dünya 
kurmaya çalışırken, stresin ve 

zorlukların insan yaşamının bir 
parçası olduğunu öğretemiyoruz. 
Önlerindeki her engeli kaldırarak, 
hayal kırıklıklarıyla baş edebilme, 
zorluklarla mücadele edebilme 
becerilerini öğrenme şansından 
yoksun bırakıyoruz. Bu yaklaşımla 
yetişen çocuklar malesef dayanıklı 
birer birey olamıyorlar. 

Nasıl dayanıklı çocuklar yetiştirebiliriz 
sorusunu konumuzla da ilişkili olan 
çok temel bir kaç ana madde ile 
yanıtlamaya çalışalım.  Dilerseniz bir 
sonraki sayıda bu konuyu daha detaylı 
biçimde ele alabiliiriz. O zamana kadar 
bu konuda daha kapsamlı bilgi edinmek 
isteyen anne babalara okumaları için 
yeni basılan bir kitabı öneririm. Dr. Şirin 
Seçkin ve Dr. Alper Hasanoğlu’nun 
birlikte kaleme aldıkları “Çocukta 
Rezilyans” adlı kitap,  çocuklarda 
cesaret, kararlılık, iyimserlik, özgüven ve 
dayanışma becerilerini yani dayanıklılığı 
çocuklarımıza nasıl kazandırırız sorusuna 
cevaplar arayan değerli bir kaynak.  

* Hayatın hem keyifli hem de zorlu 
yanlarıyla geçinebilmeyi öğretmek. 
Örneğin çocuk canı sıkıldığında buna 
dayanabilmeyi ya da kendi başına 
bununla baş edebilmeyi öğrenmelidir. 
Hemen onu eğlendirecek, oyalayacak 
bir şeyler sunulmamalı. Hatta çocuğa 
canının sıkılacağı zamanlar bırakılmalı. 
Oyuncağı kırıldığı için ağlayan çocuğa 
“Bunun için ağlamaya değmez, boşver, 
yenisini alırız, onarırız” gibi teselli 
cümleleri yerine, “Üzülmekte haklısın, 
insan bir eşyası zarar gördüğünde 
üzülür.” deyip herhangi bir çözüm 
önermeden, bir süre ağlamasına izin 
verilmelidir. Daha sonra çocuk sorarsa 
birlikte çözüm üretilebilir. 

* Çocukların karşı karşıya kaldıkları 
sorunlara hemen çözümler üretmemek. 
Anne babanın bir sorun karşısında 
geri çekilip çocuğa sorunu tanımlayıp 
çözmesi için zaman vermesi çocuğun 
empati, problem çözme, yaratıcılık, azim, 
sebat ve sabır gibi önemli becerileri 
öğrenmelerine fırsat sağlar. Bu sorunu 
çözmek için ne yapabilirsin?”  şeklinde 

sorularla çözüm üretebilmesi için 
yönlendirebilir, ardından, “Şu ana kadar 
neler denedin? Hangisi işe yaradı, hangisi 
yaramadı?” soruları gelebilir. Bu yaklaşım 
çocukların çözüme ulaşmaları için bir 
ortam hazırlar.

* Çocuk zor bir durumdan söz 
ettiğinde ilgiyle ama sakin ve sessiz 
biçimde dinleyebilmek. Kendisini 
gerçekten anlamaya çalışarak 
dinleyebilen bir anne ve babanın 
varlığı dayanıklılık kazanmadaki önemli 
etmenlerden birisidir. 

* Durumlar karşısında gerçekçi ve 
olumlu düşünme konusunda model 
olmak.  

* Duyguları iyi kötü diye 
sınıflandırmamak. Korku, üzüntü, öfke, 
neşe gibi tüm duyguları yaşamak ve 
uygun biçimde ifade etmek konusunda 
model olmak. 

* Sorumluluk almayı ve sorumlulukları 
yerine getirmeyi öğretmek. Sadece 
günlük yaşamdaki rutin işler konusunda 
değil, davranışlarının, hatalarının 
sorumluluğunu da almayı öğrenmeleri 
önemlidir.* 

Çocuklar önemli olanın ne hissettikleri 
değil, bu hissettikleri şeye nasıl 
tepki verdikleri olduğunu öğrenince 
kendilerini daha güçlü hissederler. 

KAYNAKÇA

1. https://www.futurelearn.com/courses/
mindfulness-wellbeing-performance/
2. https://www.coursera.org/learn/
mindfulness#
3. Farkındalık, Çılgın Bir Dünyada Huzur 
Bulmak için Pratik Bir Rehber. M Williams, 
D Penman. Pegasus Yayınları, İstanbul, 
Şubat 2015
4. Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli. E 
Snel, Pegasus Yayınları, İstanbul, Kasım 
2016
5. Çocukta Rezilyans, Esneklik ve 
Toparlanabilme Becerisi. Ş Seçkin, A 
Hasanoğlu. Remzi Kitabevi, Kasım 2016

Çocukken hiç hayal kırıklığı, stres yaşamamış, hiç ağlatılmamış, 
pamuklar içinde büyütülmüş bir çocuk,  en ufak sorunda pes eder.
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Gnothi
Seauton

Psk. Uğur Sayal

Antik Yunan’dayız. Korent Körfezi ile 
Parnassus Dağının arasında bir yerlerde 
Delfi diye bir kasaba var. Apollon’u 
arayanlar, bu kasabadaki tapınakta 
buluyorlar onu o zamanlarda. Krallar bile 
kalkıp geliyor bu tapınağa. Apollon’a akıl 
danışmaya. Apollon müziğin, sanatların, 
güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, ama bir 
yandan da kahinlik var serde... Apollon 
Tapınağı ya da Delfi Mabedi… Kapısından 
içeriye girerken alınlığında çağlara 
damgasını vuracak bir öğüt yazıyor: 
Gnothi Seauton… Ya da “Kendini Bil”…

Çağlar boyunca pek çok kadim öğretide 
çok önemli bir yer bulmuş kendine 
“Kendini Bilmek”. İnsanın nereden 
geldiğini, kim olduğunu ve nereye gittiğini 
anlama çabasında önemli bir rehber 
olmuş. Kişi bu soruların cevabını ararken, 
kendini bilmeye, kendini bildikçe dünyayı 
ve diğer insanları anlamaya, daha 
ötesinde varlığı ve yokluğu sorgulamaya, 
bir anlamda hakikati aramaya başlamış 
olur.

“Kendini Bilmek” bir insanın ona ağırlık 
yapan yüklerinden, pürüzlerinden 
kurtulması için gereklidir.  Çünkü kurtulmak 
istediklerimizi öncelikle fark etmemiz 
ve onları kabul etmemiz gerekir. Carl 
Rogers’ın dediği gibi, “Ne garip bir 
paradokstur ki; kendimi ancak olduğum 
gibi kabul ettiğimde değiştirebilirim”. 

Albert Ellis de sanki Rogers’la sözleşmiş 

gibi; “Kendini, diğer insanları ve dünyayı 

koşulsuz kabul etme” üzerine önemli bir 

vurgu yapmıştır.

İşte tam da bu yüzden, bir çok 

ezoterik öğretide çok büyük anlam 

yüklenen “Kendini Bilmek” kavramı, 

psikoloji bilimi açısından da, insanın 

sağlıklı bir ruhsal duruma sahip 

olabilmesi için son derece önemlidir. 

Epictetus’un 2000 yıla yakın bir zaman 

önce söylediği gibi, hayatta yaşadığımız 

zorlukların çok büyük bir kısmını, aslında 

yaşadığımız olaylar nedeniyle değil, bu 

olaylara kendi yüklediğimiz anlamlar 

nedeniyle yaşıyoruz. Her birimiz, 

yaşadığımız olay aynı bile olsa buna 

farklı farklı tepkiler veriyoruz. Çünkü, 

farklı şekillerde yorumluyoruz. Bir fabrika 

gibi düşünürsek, giren malzemeler aynı 

olsa bile, ortaya çıkan ürün fabrikanın o 

malzemeleri nasıl işlediğine bağlıdır. Un, 

şeker, yağ koyduğunuz zaman sonuç 

olarak kurabiye de yapabilirsiniz, bisküvi 

de...  Önemli olan nasıl işlediğimizdir. 
Kendimizi bildiğimiz zaman, olayları nasıl 
yorumladığımızı daha iyi anlarız. Daha 
da önemlisi, değişmek için en önemli 
adımlardan biri olan, neden bu şeklide 
yorumladığımızı fark ederiz. 

Latincesi Nosce de ipsum… Biraz Türkçe’leştirmeye 
çalışınca görebildiğimiz kadarı bize “Kendini Bil” diyor.

?
Bazı yorumlarımıza kattığımız yanlılıkları 
görüp, onlardan arınmaya başlayabiliriz. 
Nasıl ki, kendini bilmeye başlayan insan 
pürüzlerini yontmaya başlar, kendini 
psikolojik olarak da bilmeye başlayan 
insan ruhsal alanda daha rahat daha 
pürüzsüz bir yaşam sürmeye başlar.

Bugün iş dünyasına baktığımız zaman, 
verimliliği etkileyen en önemli faktörlerin 
başında bireylerin iç dünyalarında 
yaşadığı çatışmalar olduğunu 
görüyoruz. “Bana neden haksızlık 
ediliyor?”, “Zaten ben bunu çoktan 
hak ettim.”, “Herkes işini doğru düzgün 
yapsa ya!”, “Bütün projeyi ben batırdım.” 
gibi pek çok kendi kendimize yaptığımız 
yorumlar iç dünyamızda kendimizle 
çatışmamıza neden oluyor. Peki ama, ya 
bütün bunları yanlılıkla yorumluyorsak? 
Ya tüm bu söylediklerimizin daha farklı 
söylenebilecek, bize kendimizi daha iyi 
hissettirecek alternatifleri varsa?
Aklımızdan geçen düşünceleri 
sorgulamazsak, onları gerçek olarak 

kabul ederiz. Bu yüzden, kendimizi bilme 
yolculuğunda en önemli adım, ben 
neden böyle düşünüyorum sorusunun 

cevabını bulmaktır. 

Bu cevabı bulmak, çok kolay değildir. 

Biraz derinlere inmeyi gerektirir. 

Çocukluk yaşantılarımızda biriktirdiğimiz 

birbirine benzeyen olaylar bize o kadar 

tanıdık gelir ki, yetişkinlik hayatımızda da 

onlara benzeyen olaylar yaşadığımızda 

çocukken yorumladığımız gibi yorumlarız 

onları. Örneğin; anne ya da babamız, 

her şeyin adil olması konusunda bizi 

fazlaca ikna etmişlerse, yetişkinliğimizde 

adaletsiz bir durumla baş etmek bizim 

için diğer insanlara göre daha zor olur. 

Kendimizi bilmek, kendimizi anlamak, 

kendimizi tanımak… Adına ne dersek 

diyelim pürüzlerimizden kurtulup daha 

hafif bir yaşam sürmek için atacağımız 

en önemli adım gibi görünüyor. 

Dileyelim ki, hepimiz bu adımı atma 

cesaretini gösterebilelim.

İşte tam da bu 
yüzden, bir çok 
ezoterik öğretide 
çok büyük 
anlam yüklenen 
“Kendini Bilmek” 
kavramı, 
psikoloji bilimi 
açısından da, 
insanın sağlıklı 
bir ruhsal 
duruma sahip 
olabilmesi için 
son derece 
önemlidir.
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Ankaralı ve çok yetenekli bir oyuncu 
Özgürcan Çevik. Türkan dizisinde Türkan 
Saylan’ın eşini canlandırdığı dönemde 
tanıdığımız sanatçı, uzun yıllardır Ankara 
Sanat Tiyatrosunda büyük aşkı tiyatro 
ile iç içe. Son dönemlerde Şevkat 
Yerimdar karakteriyle geniş bir hayran 
kitlesine ulaşan Özgürcan Çevik şuanda 
da yeni dizisi için çekimlere devam 
ediyor. Sevilen oyuncu ile psikoloji 
hakkında yaptığımız sohbetten biz çok 
keyif aldık ve doğrusu bu kadar bilgili 
olması da bizi çok mutlu etti.

Öncelikle çekimleri devam eden yeni 
dizin ile başlayalım. Şevkat Yerimdar 
karakteri için psikolojik bir tahlil 
yapmak mümkün mü?

- Şevkat, narsist kişilik bozukluğu 
olan bir karakter. Öfke kontrol sorunu 
var, altta kalmama durumları var, aynı 
zamanda tutkulu bir aşık. Ama bu 
Beşiktaş aşkı. 

Özellikle mi bir kişilik bozukluğu var 
Şevkat’in?

- Her karakterin bir bozukluğu 
olmak zorunda yoksa bir çelişki çıkmaz, 
dizide çatışma oluşturmak zor olur. 
Çünkü dizilerde, toplumda sık görülen 
kişilik özellikleri olduğu için izleyenler bu 
karakterleri özümsüyorlar. Kendinden 
bir parça bulduğu için seviyorlar ya 
da çevrelerinde gördükleri için. Yakın 
hissediyorlar ve hatta anlamaya 
çalışıyorlar. 

Çocukluğu nasıl peki, narsist olmasına 
sebep olan yaşantıları var mı?

* Seyirci bilmek zorunda değil ama 
benim kafamda Şevkat’in çocukluğu 
var. Narsist bir karakter olduğu için, aile 
içinde sevgisiz ya da ilgisiz büyümüş 
ve yoksulluk çekmiş olduğuna dair 
bir senaryo var benim kafamda. Bu 
ilgisizliği, sürekli ilgi çekmeye çalışarak 
kapatmaya çalışıyor. Sürekli gürültülü 
işlerin içinde.

OYUNCU PSİKOLOJİ BİLMEK 
ZORUNDA

Oldukça hakim gözüküyorsun?

* Oyuncu psikoloji bilmek zorunda. 
Psikoloji bilimine bir parça da olsa 
hakim olmak zorunda. Ortaya 
koyduğumuz karakter neyi neden 
yapıyor, bağlantıları kurmak ve 
seyircinin empati kumasını sağlamak için 
önce bizim empati kurmayı bilmemiz 
gerekiyor. Kişilik özelliklerini, ilişkileri 
etkileyen dinamikleri bilmek şart. 

Karaktere kendinden ne veriyorsun? 

* Yaratmaya çalıştığım karakterlerin 
Özgürcan’dan bağımsız tavırları 
olamaz. En temelde benim travmalarım, 
tecrübelerim, yaşanmışlıklarım var. 
Başkasında gördüğünü, filmlerden 
ezberlediğini değil, kendi içinde olanı 
verebilirsen samimi olabilirsin. Aşk acısını, 
üzüntüyü, öfkeyi nasıl ifade edeceksin? 
Tabii ki kendinde olanla. 

O halde oyunculuk kendinle barışık 
olmayı mı gerektiriyor? Kendinde 
olanı saklamak da isteyebilir insan.

* Bilmiyorum. Kendinle barışık olmayıp, 
yüzleşemediğin şeyleri oynadığın 
karakter üzerinden de çıkarıyor 
olabilirsin. Sonuçta sana ait şeyler 
çıkıyor ama belki de bunlarla barışık 
değilsindir. 

Baya karışık gözüküyor. 

* Oyunculuğun zanaat kısmı en önemli 
kısmı zaten. İşin inceliği yani. Kendi 
karakterinle oynadığın karakteri birbirine 
karıştırmamak çok önemli. Yaşadığın 
günlük yaşam sorunlarını, duygu halini 
role yansıtamazsın. Tecrübelerin ve 
duyguyu ele alış biçimin, samimiyeti 
arttırır ama günlük duygu durumun da 
oyununu etkilememeli. Bu ikisi arasında 
fark var.

Oyunculuğun başka incelikleri de var 
mı?

* Oyuncu oynadığı karaktere kendisi 
inanmalı. Komik bir karakter oynuyorsan 
gerçekten komik olduğuna inanman 
lazım. Yaşanan durumun komik 
olduğuna önce kendin inanacaksın. 
Ortada bir dram varsa bunun dram 
olduğuna inanman lazım. Bu çok önemli 
bir ayrıntı. Gerçek yaşamda da bu 
böyle değil mi? İnsan yaşadığı anın ve 
duygunun gerçekliğine inanmak ister.

Bu söylediğin olmadığı zaman oluşan 
farkı, izleyici olarak biz anlıyoruz 
zaten. Peki bize, izleyiciye bir şey 
öğretme, fark ettirme kaygın var mı?

* Benim böyle bir kaygım var Özgürcan 
olarak ama başkasının olmayabilir. 
Evrenin sırrı değil tabii bunlar, basit 
şeyler:) 

Röp. Hande Cesur

Özgürcan Çevik ile
Psikoloji ve Diziler 
Üzerine Sohbet

OYUNCU 
PSİKOLOJİ 
BİLMEK 

ZORUNDA

Fotoğraf Kerem Uzel

Şefkat Yerimdar

Evrenin sırrını da versen fena olmaz 
:) Peki bu dizilerin toplumsal ruh 
sağlığını etkilediğini düşünüyor 
musun?

* Ne kadar öğretici olabilir ki bir 
dizi, sen bir diziden neyi ne kadar 
öğrenebilirsin? İnsanları televizyon 
karşısına kitliyoruz. Esas amaç reklam 
izletmek, bir dizi ile kimseye “Hayat 
kırmızı değil de mavidir” diyemezsin ki. 

Ama insanların duyguları oldukça 
etkileniyor gözüküyor?

* İnsanın ağlayası varsa ağlar, 
Hababam Sınıfı izlerken de ağlar. Bir 
tetikleyici lazımdır o an insana, bu bir 
dizi de olabilir. Anlık ruh haline hizmet 
ediyor olabiliriz ama genel ruh halini 
insan yine kendi belirliyor. 

Mesela bazı vurdulu kırdılı diziler 
var, insanları özellikle çocukları çok 
olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. 

* Çünkü çok gizli kodlar kullanıyorlar. 
Bazı diziler, insanları çok etkiledi 
gerçekten. Tüm karakterlerin bir 
amacı vardı. O dönemdeki yeni neslin 
üzerinde çok etkisi oldu, hala da 
oluyor. İzleyenler karakterleri rol model 
aldılar. Bu dizler, bir diziden çok daha 
ötesi diyebiliriz. Proje gibi. Bu da sizin 
uzmanlık alanınıza giriyor Özellikle 
çocuklar için önlem alınması gerektiğini 
anlatmak gerekiyor.

Haklısın, o da bizim işimiz. Çok 
teşekkür ederiz ve Şevkat ile sana 
başarılar dileriz.
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Ekibimiz dergimizin bu sayısını “Duyguları Yönetmek”  
temasıyla çıkartma kararını aldığında, İK Bakışı sayfam 
için bir dünya konu geldi aklıma. Benim gibi altyapınız 
“İşletme”, üst yapınız  “İK” ise, tüm sisteme kafa 
yormaktasınız demektir ve bu gerçekten de bir dünya 
konudur.

Duygular insanı nasıl yönetiyor? İnsan duyguları nasıl 
yönetiyor?  Duygu ve mantık birbirinden ayrı hareket 
eder mi? Mantığı devreye sokmadan duygularla 
karar alınabilir mi? Ya da tam tersi; Duyguları devreye 
sokmadan mantıkla karar alınabilir mi? Sorularının cevabı 
psikolog ve eğitimci arkadaşlarımda.

Ben ise, İnsan Kaynakları alanının hem çiçeği burnunda 
bir üyesi hem de bazı İnsan Kaynakları kavramlarına 
karşı çıkan bir aykırı fikirlisiyim. İtiraf etmeliyim,  iş 
dünyasının insana bakışındaki çelişkilerine ve gözden 
kaçan duygulara tepkisiz kalamıyorum. Ve şunu 
unutmamak gerekir ki; iş hayatında yer alan büyük 
çoğunluk hem potansiyel iş arayan hem de potansiyel 
yeni bir iş için başvurulandır.

İşçi ve yönetici İK’cı bakışı ile bazı duyguların üzerinde 
sizi gezdireceğim.

İnsan Kaynakları ve İnsani Duygular

“İnsan Kaynakları” özellikle insanı ölçüp biçen 
uygulamaları ve ısrarcı yapılandırmalarıyla insana o 
kadar duygusuzlaşıyor ve bazen de o kadar acımasızca 
dalga geçiyor ki.

Bir işe girmek için müracaat ediyorsunuz, sizi mülakata 
çağırıyorlar ve şu soruyu soruyorlar; “Bize güçlü ve zayıf 
yönlerinizi anlatır mısınız?”

Acaba hiç bugüne kadar şu cevabı veren çıktı mı? Tabii 
anlatırım anlatmasına da, bana ayıracak 4-5 saatiniz 
var mı?
Eğer bu soru “Birkaç cümle ile güçlü ve zayıf yönlerinizi 
özetler misiniz” diye sorulursa, ben genellikle özetlemem. 

Bu özetlenemez. Bu sorunun gerçek cevabı çok ama 
çok uzundur. Kısa cevabı ise yoktur.

Zira İnsan Kaynakları hep başka başka 
departmanlar için kurulmuş gibi geliştiriyor kendisini.

“Bize önceki iş yerinizde çok önemli bir problemi nasıl 
çözdüğünüzü anlatır mısınız?” diye sorarlarsa da önce o 
konuyla ilgili tüm karakterleri tek tek anlatmak lazım. 
Diyelim ki üç kişi arasında geçen bir olayı anlatacaksınız; 
patron, patronun asistanı ve siz. Öncelikle bütün 
karakterleri anlatın, sonra olayın geçtiği mekânı anlatın, 
ardından o gün nasıl bir gündü, hava nasıldı, olağanüstü 
olaylar var mıydı, her bir detayı tek tek anlatın. O bir 
gün değil de bir süreç ise, uzun uzun bütün süreci 
detaylarıyla ortaya serin. Göreceksiniz mülakatı yapanlar 
detayları hiç de öyle büyük bir ilgiyle dinlemeyecekler.  
Çünkü, onlar sizden çok hızlı ve kısa bir cevap bekliyor 
olacaklar. Ve o kısa cevabı verecek olursanız o cevap 
asla size ait gerçek cevap olmayacak. Daha mülakattan 
kendinizi dışarıya atar atmaz “Ben ne dedim? Ben ne 
anlattım? Hay Allah, tam da öyle değildi aslında…” 
derken bulabilirsiniz kendinizi.

Genelleme yapmak istemiyorum ama ne yazık ki çoğu 
sistemin buna ayıracak vakti yok. Ne demek istediğimi 
anlamak için bir yere iş görüşmesine çağrıldığınızda, 
sizden bir önce ve bir sonraki adayların randevu saatini 
sorup tüm hazırlığınızı içerde geçireceğiniz o saat 
dilimine göre yapabilirsiniz. Bu tip olayları da yarım 
yamalak anlatmaktansa, hiç anlatmamanızı tavsiye 
ederim. Bu sorun İK’nın sorunu, sizin değil. Sırf işini tam 
yapmış olmak ve tüm soruları sormuş olmak için yapılan 
mülakatlar, adayların insan haklarını bile görmezden 
gelmekte ve hukuki bir zafiyet de doğmakta bana 
sorarsanız. Lakin kimin gözü bunu görecek durumda 
oluyor ki, iş kapılsın yeter.
Bana komik gelen başka bir durum ile bu konuyu 
noktalayalım. Bir İK’cı nasıl iş arıyor, nasıl mülakata 
hazırlanıyor, İK departmanının karşısında nasıl bir düello 
yaşanıyor gözünüzün önüne getirir misiniz? 
Bir insan kaynakları uzmanı, sanki mülakat sorularını 
çalmış gibi avantajlı sayılmaz mı?

İK Bakışı Selda Talay Tosun

Ya da İnsan Kaynakları kendisi için ne yapıyor?  

Sanki bir daha hiç kendi içinden fırlayıp 
çıkmayacakmışsın gibi. İnsanı insanın içine tıkıp 
saklayan yöntemler.

İş dünyasının insana kurduğu büyük tuzakların bir 
diğeri imaj saptırması. Bu aslında “işe göre adam” dan 
“adama göre iş”e geçişin getirdiği biraz yanıltıcı, yarı 
baskıcı ve ciddi kandırmacacı bir düzen.  Bu düzen 
diyor ki; “Biz seni o işin şekline sokarız olur biter.” O 
şeklin içinde kal para kazan, başarılı ol. Bunun başka 
bir ifadesi de “Yoksa senden adam olmaz.” Zerre 
kadar duygu yok görüyorsunuz değil mi?

Bir de şekillendiriciler var. Ses tonunu şöyle yap 
kendine güvendiğini hissetsinler,  çayını şekersiz iç 
sağlığına dikkat ettiğini düşünsünler, sol elini cebine 
sok, bacak bacak üstüne at, gözünün için bak, çok 
gülme ciddi ol, kısaca sen olma başka biri ol. Sanki 
bir daha hiç kendi içinden fırlayıp çıkmayacakmışsın 
gibi. İnsanı insanın içine tıkıp saklayan yöntemler. Ama 
ilk fırsatta doğanın dediği olacak ve fırlayıp çıkacak o 
tıkılmış insan oradan. O ne zaman olacak? O zaman 
ne olacak?

Şirkette bir koro kurulmasını teşvik edin ve koro 
çalışmalarına katılanlara fazla mesai ödeyin

Duyguların göz ardı edilişine çok tanık oluyoruz. Peki 
duygulara önem veren bir işletme nasıl olmalı? 

İşte size yarı şaka, yarı ciddi “Personel memnuniyetini 
nasıl sağlarız veya personel şikâyetlerini nasıl ele 
almalıyız?” önerilerim;
* En başarılı şirketlerden biri olmak istiyorsanız, tüm 
çalışanlarınızın bir hobisi olmasını sağlayın. 
Ve lütfen hobilerini gerçekleştirebilmeleri için onları 
teşvik edin. 

Örneğin tüm balık avcılarını, balık tutma mevsiminin 
başladığı ilk gün şirket arabalarıyla en yakın deniz 
veya göl kenarına gönderin.

* Şirkette bir koro kurulmasını teşvik edin ve koro 
çalışmalarına katılanlara fazla mesai ödeyin

* Personelinizin eğitim almasını düşünüyorsanız, onun 
hangi eğitimi alması gerektiğine karar vermek için 
onunla vakit geçirin. Birlikte geçirdiğiniz süre sonunda 
personelinize de sizin hangi eğitimi almanız gerektiği 
konusundaki fikrini sorun.

* Onun önce para için çalıştığını unutmayın. Ve bu 
para her zaman sizin hesapladığınızdan biraz fazladır 
ve bu hiç de “tamamen duygusal” değildir.

* Personelinizi dinlemeye gayret edin. Siz dinledikçe ne 
kadar çok konuştuğunuzu ve kendinizi ne kadar çok 
yorduğunuzu anlayacaksınız. Arada sırada dinlemiş 
olsanız birlikte daha çok yol kat edebileceğinizi 
göreceksiniz. 

* Personelinizle her yıl yeniden tanışma toplantısı yapın. 
Aksi takdirde gelişimi ve değişimi göremezsiniz. Bir Hint 
Atasözü der ki; “Başkasından üstün olmamız önemli 
değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden 
üstün olmamızdır.” Ayrıca unutmayın, onun bir sonraki 
iş mülakatında başarısının ve başarısızlığının baş 
aktörleri siz olacaksınız.

Not: Bu makalenin adı “Nano Duygu” kendi bulduğum 
bir isimdir. Üzerinde düşünmekteyim. Siz de düşünür ve 
paylaşımda bulunur musunuz? 

seldatt@madalyonkurumsal.com

Nano
Duygu
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Stres, kişinin baş etme yollarını 
zorlayan dış etkenlere verdiği 
tepki olarak tanımlanabilir. Belli 
bir düzeyde olduğunda kişiyi 
motive eden, tehdit edici faktörler 
karşısında önlem almayı sağlayan 
bir rolü olabilir. Fakat aşırı ya da 
süreğen olduğu durumlarda kişinin 
psikolojik ya da biyolojik olarak 
yıpranmasına, çeşitli psikiyatrik 
sorunlar yaşamasına sebep olacağı 
açıktır. Günlük yaşamımızın önemli 
bir kısmı işimizde geçmektedir. İş 
yerinde yaşanan stres mutlaka 
çalışma koşulları ile ilişkilidir. Ancak 
bireysel faktörler, örneğin; kişilik 
özellikleri dolayısı ile stres ile baş 
etme yolları, aile yaşantısı ya da 
diğer sosyal destek kaynakları, 
yaşamın diğer alanlarında üstlenilen 
rollerde yaşanılan güçlükler iş stresini 
etkilemektedir. Diğer taraftan işte 
yaşanan stres kişinin diğer yaşam 
alanlarına yansır. Çalışma koşullarını 
belli ölçüde kontrol edebiliriz; bu 
nedenle zor koşullarda bile yeni 
hedefler belirlemek yerine önce 
bu koşullar ile baş edebileceğimiz 
düşüncesine odaklanmalıyız.

İş stresinin oluşturduğu belirtilerin 
görmezden gelinmesi daha ciddi 
ruhsal ve bedensel problemlere 
neden olur: kaygı, uykusuzluk, 
sosyal içe çekilme, profesyonel 
destek alınmaksızın kaygı ya 
da uyku sorunu için alkol ya 
da uygunsuz ilaç kullanımı ile 

baş etme çabaları ve buna 
bağlı gelişen ek sorunlar, 
baş ağrısı, sindirim sistemi ile 
ilgili sıkıntılar gibi bedensel 
yakınmalar iş stresinin sık 
görülen yansımalarıdır. Bu konuda 
önlem alınmaması özellikle kişilik 
özellikleri, yatkınlık oluşturuyorsa 
(kaygılı, mükemmeliyetçi, içe dönük, 
yeni deneyimlere açık olmayan 
kişilerde olduğu gibi) tükenmişlik 
sendromunun gelişmesine neden 
olabilir. Bu durumda kişi kendini 
yetersiz, desteksiz ve güvensiz 
hisseder. İşe karşı duyarsızlaşma, 
işe gitmek istememe, iş veriminde 
düşme, tahammülsüzlük oluşur. 
Tükenmişlik, kişinin ailesine ve sosyal 
yaşantısına yansır. Depresyon ve 
kaygı bozuklukları da iş stresine 
önlem alınmaması ile gelişebilecek 
durumlardır.

Kişinin ruh sağlığını, dolayısı ile 
aile ve sosyal yaşamını bu denli 
etkileyebileceğinden iş stresini 
önleme konusunda bazı baş etme 
yolları kullanılması ve gerekirse 
profesyonel yardım alınması 
gereklidir. Bazen alınacak basit 
önlemler gelişebilecek büyük 
sorunları önlemede etkin olur.

Böyle bir durumla karşı karşıya 
olduğunuzu düşünüyorsanız;

1) İşe başlamanız gereken saatten 
erken gidin. Yapılacak günlük işlerin 

gözden geçirilmesi ya da yoğunluk 
yaşayacağınız ortamda bir süre 
dinginlik yaşamak motivasyonu 
artıracaktır.

2) İşe uykunuzu almış olarak gidin, 
stresle baş etmek ve konsantrasyon 
için kaliteli bir uyku önemlidir.

3) Kendine dikkat etmek, yaşam 
tarzını değiştirmek değildir. Düzenli 
beslenme ve spor günlük yaşamda 
kendinizi enerjik hissetmenizi 
sağlayacak ve sorunlar ile baş 
etmede sizi güçlü kılacaktır.

4) İş stresinden uzaklaşma beklentisi 
ile düzenli alkol kullanımı, uyku 
ritmini bozar ve güne başlamayı 
zorlaştırır. Bu durum alkol bağımlılığı 
için risk oluşturur. Aynı şekilde strese 
bağlı uyku sorunları ya da kaygı 
için, profesyonel yardım almaksızın 
kullanılan ilaçlar; gün içinde 
kaygının artışı ve verimin düşmesine  
neden olabilir. İlaç gereksiniminizin 
değerlendirilmesi için, psikiyatriste 
başvurmalısınız.

5) Sadece işe odaklanarak kendi 
fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinizi 
ihmal etmeyin. Ruhunuzun 
beslenmeye ihtiyacı var, sadece 
işe odaklanmış bir yaşam 
ruhunuzu beslemez. Ailenize ve 
arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman 
ile işe ayırdığınız zaman arasında 
denge kurmalısınız. Sevdiğiniz 

İş Stresi ve
Baş Etme
Yolları Dr. Şebnem Gelişen

Psikiyatrist

insanlar ile kuracağınız etkin 
iletişimin yaşamın tüm alanlarına 
pozitif yansıyacağını unutmayın.

6) İş yerinde yapılması gerekenler 
ile, zorunlu olanlar arasındaki 
dengeyi iyi kurmalısınız. 

Bazen, zorunluluklar listesini siz 
yoğunlaştırıyor olabilirsiniz.

7) İş yerinde görev ve sorumlulukları 
paylaşabileceğiniz kişiler olduğunu 
unutmayın. Her adım sizin 
kontrolünüzde olmayabilir.

8) İşe dair öncelikli yapmanız 
gerekenleri belirlemek, 
hoşlanmadığınız şeylere öncelik 
vermek, günün geri kalanında 
gerginliği azaltacaktır.

9) Birlikte çalıştığınız kişiler ile olumlu 
iletişim, iş stresini azaltmada önemli 
bir faktördür. 

Ortak sorunların paylaşımı sizi 
rahatlatabilir ve farklı baş etme 
yolları konusunda farkındalığınızı 
arttırabilir. Ancak pek çok şey gibi, 
diğerlerinin olayları algılayışını 
da  kontrol edemeyiz. Profesyonel 
yaşam, ikisi arasındaki dengeyi 
iyi kurmayı gerektirir. Kişilerin 
sorunları farklı algılayabileceğini 
bilmek ve bazen onların üzerindeki 
stresten ziyade; kendi düşünce 
ve duygularımızda odaklanmak 
gerektiğini unutmamak gerekir.

10) Yaptığımız her şeyi mükemmel 
sonuçlandıramayız. Hata yapabiliriz 
ve bazı hatalar çok bileşenlidir; 
hata bizimle ilgili ise kaynağını 
öğrenir ve tekrarını engellemeye 
çalışırız. Oluşan hatalar, işleyiş ya 
da kurumsal yapı ile ilgili olabilir, 
bu durumu işveren ya da yönetim 
kadrosu ile paylaşmalıyız. 

Bu paylaşım, bireysel ve kurumsal 
verimi artıracaktır.

11) Yardımcı personel ile ilgili 
sorunlarda; beklentilerin ifadesi 
ancak bunun yanında işleyişteki 
mevcut güçlükler konusunda fikir 
alışverişi; iş yükünü azaltmada, 
çalışma ortamındaki çatışmaların 
çözümünde ve iş doyumunun 
artmasında önemli rol oynar.

12) Birlikte çalışılan kişiler ile oluşan 
çatışmalarda; kendi duygularımız 
ile birlikte, karşımızdaki kişinin 
duygularını da sözel ya da 
davranışsal ipuçları ile anlamaya 
çalışmak, bu kişiler ile yaşanmış 
geçmiş deneyimlerin, oluşturduğu 
duygulardan arınarak, ana 
odaklanmak önemlidir. Bazen 
aynı fikirde olmasak bile çatışma 
sürüyorsa, sonlandırmak yararlı 
olacaktır.

Albert Camus (1929) “İş olmadan yaşam berbattır, fakat ruhsuz bir işte yaşam 
boğulur ve ölür” ifadesi ile işin yaşamımızdaki  önemini dile getirmiştir. Bu 
yazıda işin oluşturduğu güçlükler ile bireysel baş etme yollarının bir kısmı 
ele alınmıştır. Camus’un ifadesi görmezden gelinemez, ancak yaşamın tüm 
alanlarında olduğu gibi işe anlam katma gücü bizdedir. Ayrıca en önemlisi 

yaşam tek bir noktadan ona bağlanacak kadar basit değildir.
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Çalışan
Anne
Olmak
“Acaba iyi bir anne miyim?” sorusu, son 
yıllarda sıklıkla annelerin aklına gelir oldu. 
Özellikle çalışan annelerin sayısındaki 
artış, psikiyatri kliniklerinde de bu soruyu 
gündeme getiriyor. Davranış sorunlarının, 
kaygıların, korkuların ya da derslerdeki 
başarısızlığın nedenini çalışıyor olmaları 
olduğunu düşünen anneler, suçluluk 
duygusu yaşayabiliyor. Fakat, işlerini 
bırakıp kendilerini sadece çocuklarının 
bakımına adadıklarında, ya hiçbir şeyin 
değişmediğini ya da işlerin daha kötü 
gittiğini görüyorlar. 

Çalışan anneler ve çocuklarının ruh 
sağlığı ile ilgili araştırmalar gösteriyor ki; 
aslında annelerin çalışması çocuklar 
üzerinde düşünüldüğü kadar olumsuz 
etki yaratmıyor. Örneğin; annenin evde 
kalması ya da çalışıyor olmasının, 
çocuğun sosyal davranışları, bilişsel 
yetileri ve dil gelişiminde farklılık 
yaratmadığı görülmüş. Hatta; bazı 
araştırmalar çalışan annelerin 
çocuklarının daha özgüvenli olduğunu 
bile söylüyor. Bu konudaki esas önemli 
noktanın; annenin evde kaldığı süre 
değil, aralarında kurulan ilişkinin 
niteliği olarak karşımıza çıkıyor.

Anne işe başladığı sırada; çocuğun kaç 
yaşında olduğu, annenin yaklaşımını 
belirleyen önemli bir değişkendir. 0-6 ay 
arası dönem bebeğin, anne bakımına 
en çok ihtiyaç duyduğu dönemdir. Bu 
dönemde çalışmaya başlamak zorunda 
olan annelerin ilk düşüncesi “Bebeğime 
en iyi kim bakar?” oluyor. Toplumumuzda 
sıklıkla büyük ebeveynler yardıma 

koşuyor. Eğer bir bakıcı bulunacaksa 
annelerin birkaç koşul araması gerekiyor. 
En önemlisi bakıcının sevgi dolu olması, 
rutin oluşturabilmesi ve tabii ki iyi bakım 
vermesidir. 1 yaşa kadar annenin, 
mümkünse yarı zamanlı çalışması, bebekle 
daha fazla etkileşim içinde olmasını 
sağlayacaktır. Eve geldiğinde bebekle göz 
teması kurup gülümsemesi, her ikisini de 
rahatlatacaktır. 1-3 yaş arasındaki çocuk, 
annenin yokluğuna daha fazla tepki 
vermeye başlayabilir. Anne, işe giderken 
ağlayabilir, eve geldiğinde öfkelenebilir 
ya da küsebilir. Bu dönemde sıklıkla 
yapılan hata çocuğa; “Ben şimdi 
işe gidiyorum, akşam döneceğim.” 
demeden evden kaçamak ayrılmaktır. 
Çocuk üzülmesin diye yapılan bu yanlışlık, 
çocuklardaki kaygıyı arttıracaktır. 

İşten eve dönen anne, onu heyecanla 
oyuna bekleyen ufaklığın dünyasına hazır 
olmalıdır. Çocuğunun istediği oyunları 
oynamalı, sevgisini hem beden diliyle 
hem sözcükleriyle ifade edebilmelidir. 
3-6 yaş arasında, anneden tüm gün 
ayrı kalmaya hazır olan çocuk, artık 
kreşe de hazırdır. Sağlıklı bağlanma 
ilişkisi kuran anne ve çocuk, ayrılığa karşı 
dayanıklıdır. Eve geldiklerinde oyunlarla 
bu sıcak ve güvenli ilişkilerini daha da 
güçlendirebilirler. Okul döneminde ise 
ödevlerin devreye girmesiyle iyi planlama 
yapmak çok daha önemli olmaktadır. Eve 
gelen anne en az yarım saatini özel oyun 
zamanı ile geçirmelidir.

Annelere birkaç öneri:

* Kaygı ve mutsuzluk bulaşıcıdır; mutluluk 
da... Siz ne kadar kendinizden emin ve 
keyifliyseniz, çocuğunuz da o kadar mutlu 
olacaktır.

* Önemli olan çocuğunuzla geçirdiğiniz 
sürenin uzunluğu değil, bu sürede neler 
yaptığınızdır. Yarım saat çocuğunuzla 
bire bir oyun oynamak, sohbet etmek ve 
ekranlardan uzak durmak, tüm gün evde 
farklı etkinlikler yapmanızdan çok daha 
besleyicidir.
 
* Ev rutininizi oluşturun. Böylece 
çocuğunuzla vakit geçirmenin yanı sıra 
kendinize ve eşinize de vakit ayırabilirsiniz.
 
* İşte olduğunuz vakti gereksiz hediyeler 
alarak ya da ev kurallarını bozarak telafi 
etmeye çalışmayın. Bunlar işe yaramadığı 
gibi durumun kötüye gitmesine sebep 
olabilir.

Unutmayın; Annenin kararlı ve tutarlı 
olması, koşulsuz sevgi göstermesi 
(aracı olarak oyunu da kullanması), 
kaygısını kontrol etmesi, çocuğuyla 
olmaktan keyif alması ve bunu ona 
göstermesi en iyi ilaçtır.

Uzm. Psk. Pınar Çakır

“Ben şimdi işe 
gidiyorum, akşam 
döneceğim.” 

Unutmayın; annenin kararlı ve 
tutarlı olması, koşulsuz sevgi 

göstermesi 
(aracı olarak oyunu da kullanması), 

kaygısını kontrol etmesi, 
çocuğuyla olmaktan keyif alması ve 
bunu ona göstermesi, en iyi ilaçtır.
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Çalışmak ve 
 Yaşamak

H. Meltem Ferendeci Özgödek
Öğretim Görevlisi, İK ve İş Etiği Danışmanı, 
Eğitmen, Okumayı ve Yazmayı Seven Biri…

Klasik motivasyon teorisyenlerinden 
Maslow’un, ihtiyaçları bir hiyerarşi 
içinde anlatan meşhur piramidinde, 
insanların motive olmaları için belli 
ihtiyaçlarının sırayla karşılanması gerekliliği 
vurgulanır. Bu kuram, en yalın şekliyle 
insanın doğuştan belli ihtiyaçlarla 
yaşamında yol aldığını ve her ihtiyacı 
karşılandığında daha üst gereksinimlerinin 
karşılanması için harekete geçme 
eyleminde olduğunu anlatır. Bu hiyerarşik 
düzende bir üst basamağa çıkmak için 
öncekilerin mutlaka tatmin edilmiş olması 
gerekmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse; kişinin 
karnı açsa ona başarı belgesi vererek 
onurlandırmanız, hele evde çocuklarının 
karnı açsa, böyle bir şey yapmanız çok 
da anlamlı değildir. “Ödüllendirmeyelim 
mi yani?” diye soran olursa hemen 
söyleyelim elbette takdirlerinizi belgeyle, 
plaketle belirtmeniz çok güzel olur da bu 
durumda yeterli olmaz. Kişinin yaşamında, 
ilk olarak onu mutlu edecek temel 
ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek 
ve sonra adım adım ilerlemek gerekir. 
İlgili kuramda basamaklar yükseldikçe 
ihtiyaçların artık yavaş yavaş beklentilere, 
hatta “mutluluk enjekte eden hayallere” 
döndüğünü ve daha soyut, daha kişisel 
gelişime yönelik kavramlar olduğunu 
görürüz.

Klasik teorisyenlerden Herzberg bu 
konuya farklı bir bakış açısı getirmiş; 
temel ihtiyaçları motivatörlerden yani 
Maslow’un üst sıralara yerleştirdiği 
beklentilerden daha başta ayırarak ikisini 
aynı kefede değerlendirmemek gerektiğini 
söylemiştir. Herzberg’in kuramının ışığında 
bu başarı belgesi örneğini tekrar ele 
alırsak, hayatımızı idame ettireceğimiz 
şeyler bizi tatmin eder ama motive 
etmezler; o nedenle temel ihtiyaçlarımızı 

karşıladığımızda mutlu olsak da her 
insan gibi ayrıca takdir edilmeye ve 
buna bağlı ödüllendirilmeye gereksinim 
duyarız. Ayrıca bunu sırasıyla da yapmak 
gerekmez. Başarılı olmak için çalışırız, 
karşılığında hem temel ihtiyaçlarımız 
tatmin etmek hem de insani açıdan 
motive olmak için takdir görmek isteriz. 
O halde çalışmamız sadece “karnımızı 
doyurmak için yaptığımız iş” değildir. 
Aynı zamanda bizim mutlu olmamız ve 
kendimizi değerli hissetmemiz için de 
gösterdiğimiz çabalardır. Tam da bu 
nedenle işyerinde yapılan çoğu çalışan 
memnuniyeti araştırmalarında, çalışanlara 
“kendilerini ne mutlu eder” diye 
sorulduğunda yanıtların ilk sıralarında 
her zaman paranın yer almadığı 
görülmektedir.

Motivasyon konusu, içinde insan olan 
her yerde önemlidir. Durum böyle olunca 
bu konudaki araştırmalara her geçen 
gün yenisi eklenmektedir. Maslow ve 
Herzberg’den bu yana pek çok çağdaş 
kuram bu konuyu farklı perspektiflerle 
ele almıştır. Şöyle geriye çekilip uzaktan 
bir baktığınızda, dünden bugüne bu 
çalışmalarda değişmeyen bir nokta 
dikkatinizi çeker; insan arzu ve istekleriyle 
yaşar ve motive olduğu zaman daha 
verimlidir.

Kurumsal boyutta, özellikle “Stratejik İnsan 
Kaynakları Yönetimi” uygulamalarının 
pek çoğunda motivasyon kuramlarından 
uygulamalara geçişi görmek mümkündür. 
Özellikle performans yönetimi süreçlerinde 
bu teorilerin uygulamaya dönmüş 
modelleri işimize çok yarar. En popüler 
olanlarından birisi “hedef belirleme (goal 
setting)” teorisinin uygulamaya dönmüş 
halidir. Hedefini belirle ve ulaşmak için 
çabala diyen bu kuram , işletmelerdeki 
“hedeflere göre yönetim” sistemine temel 

oluşturur. Kurumsal stratejik hedefler 
belirlendiğinde çalışanlara da kendi 
hedeflerinin belirlenmesi konusunda 
destek verilir. Özellikle kendi hedefleri ile 
kurumsal hedefler arasında bir paralellik 
kurulur. Sonuçta “kendi hedeflerinize 
ulaşın” derken, aynı zamanda “kurumsal 
hedefler için de çalışın” denmektedir. Bu 
yolda başarılı olan çalışanlar sayesinde 
hem kurum hem de işgören kazanır ve 
daha önemlisi, çalışan kendisi için de 
bir şeyler yapmış olacağından mutlu 
ve motive olur. İşyeri hedeflerinin ne 
olduğu sorulduğunda müdür olmak 
istediğini söyleyen bir çalışana bu 
hedefini gerçekleştirmek için kurumda 
nasıl çalışması gerektiği, kendini 
yetiştirme yöntemleri ve gerektiğinde 
nasıl özverili olabileceği anlatılır. Normal 
koşullarda bu söylenenler bir yük gibi 
algılanabilecekken ucunda bir terfi 
olanağı ile motive edilen çalışan bu 
süreci daha olumlu karşılar, hatta kendi 
geleceği için gerekli her tür zorluğa 
göğüs gerebileceğini ispat etmeye hazır 
olur. Çalışmaya başladığında da morali 
daha yerinde olur. Bu da onun enerjisini 
yükseltir. Böylece kurumun arzu ettiği 
kurumsal hedeflere ulaşmak için gereken 
enerji ortaya konmuş, işler istendiği gibi 
yapılmış olur. Aynı koşullarda birden 
fazla çalışan varsa bu durum, tatlı tatlı 
hırsı ve elbette rekabeti arttırır. Rekabet 
de doğru yönetilirse verimliliği artıran 
ilginç bir kavramdır. Bu aşamada bir 
de hırstan bahsetmek isterim. Hırsı ben 
denizdeki büyük dalgalara benzetirim. 
Hani şu sörfçülerin sevdikleri cinsten 
dalgalara… İşte eğer o dalga, yani hırs, 
arkanızdan gelirse şahane olur; çünkü 
sizi iter ve ileriye götürür ama eğer 
üzerinizden aşarsa işte o zaman altında 
kalır, belki de boğulursunuz. 

H. Meltem Ferendeci Özgödek

OLDUĞU KADAR...

Olduğu kadar her şey,
Sevmek olduğu kadar, sevmemek de…

Dinlenmek olduğu kadar, yorulmak da…
Gözyaşı dökmek susuz, 

tuzsuz kalmayacak kadar,
Gülümsemek gözlerinle, 

o da olduğu kadar,
Ayaklarındaki karasular, 

bir ince belli bardaktaki çayla gidecek.
Aklın neye yeterse gönlün orada olacak.

Hayat bu işte, olduğu kadar.
17.09.2016 tarihinde yazdığım bu şiir, bir bakıma anlatacaklarımın ana fikrini 

oluşturuyor. Hayatı hedefler üzerinden yönetmeyi öğrendiğimiz günden beri özellikle iş 
yaşamımızda hep bir koşma içindeyiz. Bu durum aslında arzu edilen bir şey… 

Ancak dozunu tutturmak gerek, az olunca dolmuyor çok olunca da olmuyor.
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düşünsenize diğer işleri kim yapar? O 
halde motivasyon kuramlarına bu sefer 
“olduğu kadar” penceresinden bakalım. 
Bu bizi farklı düşünmeye, eleştirmeye ve 
yeni yollar keşfetmeye itecek mi görelim.
Motivasyona, yani güdülemeye, 
potansiyel istekleri, kinetik arzulara 
dönüştürerek harekete geçmeyi 
sağlayan dürtülerdir de diyebiliriz. Bu 
dürtüler insan olarak her yerde bizi 
uyarır. Kimi zaman alışveriş yaparken 
oluşur. Reklam ve tanıtım çabaları 
bu iş için en iyi araçlardır. Sırf bu 
yüzden market alışverişinden bir torba 
ihtiyaç dışı malzeme ile dönebiliriz. 
Kurumlarda ise; örneğin performans 
değerlendirmeleri süreçlerinde, iş 
yerlerinde, çalışanlar güdülenir. 
Kendilerine konan hedefler, bu hedeflere 
ulaşırlarsa neleri başaracakları ve hayat 
piramitlerinde nasıl yukarı çıkacakları en 
albenili şekilde anlatılıp potansiyellerini 
kullanmaları teşvik edilir. Bu hırsla bazen, 
potansiyelleri olmayanlar kendilerini 
aşırı zorlayarak bu yarışın içinde kalmak 
isterler. İşte “olduğu kadar” yaklaşımı 
tam da burada devreye girmelidir. 
Motivasyon unsurları burada farklı 
bir değerlendirmeyle sürece dahil 
edilmelidir. Tam bu noktada, o gruba 
“sen de bize bu şekilde lazımsın” senin 

potansiyelini de böyle değerlendireceğiz 
ve sen de bizim kıymetli elemanımızsın 
diyebilecek çözümler üzerinde çalışılmalıdır. 
Bu konuyu “işini yarım yamalak yapmak” 
şeklinde anlamamamız gerektiğini 
mutlaka hatırlayalım. Elbette işler, belki 
daha anlaşılır kılmak için şöyle diyelim, 
“iş tanımlarında bizim için belirlenmiş 
görevler” mutlaka gerektiği şekilde 
yapılmalıdır. Buradaki motivasyon, işin 
doğru yapılmasıdır. “Olduğu kadar” 
süreci ise daha fazlası için çabalarken, 
mesela iş zenginleştirme ve iş potansiyelini 
geliştirme sürecinde ele alınmalıdır. Yine 
burada hiç hedef koymayıp olayları 
akışına bırakmak profesyonel ve verimli 
bir yaklaşım olamaz. Ancak hedeflerin 
artılarını, eksilerini ve elimizdeki iş gücünün 
potansiyelini iyi bilerek hareket etmemiz 
gerekir... Belli süreçler için “olduğu kadar” 
olsun ama yaptığın iş gerçekten iyi olsun 
denebilmelidir...

Hayallerin olduğu kadarının sade, yalın ve 
ne kadar güzel olabileceğini, kişileri nasıl 
motive ettiğini biraz da nostalji yaparak şu 
güzel şarkının dizeleriyle anlatıp bitirelim: 
Harika sesi ile Alpay’ın “Fabrika Kızı” 
şarkısını hatırlar mısınız? Dizleri aklımda 
şöyle kalmış; “Bir evi olsun ister, bir de 
içmeyen kocası, Tanrı ne verirse geçinir 
gider, yeter ki mutlu olsun yuvası”…

Bütün bu heyecan verici ve mücadeleci 
süreçler kurumlarda doğru yönetilirse 
çok başarılı sonuçlar elde edilir ve 
edilmektedir. Peki ya olmazsa? Ya süreç 
doğru yönetilmezse?…
Arzu ve istek yaratıldığında ya da 
fizyolojik dürtüler devreye girdiğinde 
insanın neler yapabileceğinin 
anlaşılmasıyla bireyler, kendilerini hem 
değerli hissedebilecekleri durumlarda 
hem de büyük bir yarışın içinde 
buldular. Bulunca yiyip bulunca giyme, 
yerini daha büyük mutluluklar için daha 
fazla mücadele ve elimizde daha fazla 
kaynağı sonrası için tutma dürtüsüne 
dönüştü.

Şimdi isterseniz bir de bu gözlükle 
bakalım. Elbette bireysel ve kurumsal 
hedeflerimiz olmalı ve elbette stratejik 
yol haritamızın rehberliğinde, etik 
çerçevede ileriye gitmeyi bilmeliyiz. 
Çağın, teknolojinin veya başarının çok 
gerisinde kalmamak için çabalamalıyız. 
Ancak kendimizin, kurumumuzun 
sınırlarını da iyi bilmeliyiz. Yıllar önce 
yabancı bir iş adamı müşterimiz, 
işyerinde bir sorunu istediğim gibi 
çözemediğimi ve çok üzüldüğümü 
görünce bana şöyle demişti. “Kendini 
boşuna üzüyorsun, sen elinden geleni 
yaptın. Üstelik bunu bütün iyi niyetinle 
hiç şikayet etmeden yaptın, yani 
sıcak yemeği sıcak tabakta sunmayı 
başardın. Yemeğin tadının mükemmel 
olması gerekmez bu çaban çok 
daha önemli… ”Önemli olan olduğu 
kadarını görebilmek ve sıcak yemeği 
sıcak tabakta sunmayı başarabilmek… 
Elinizden geleni yapıp bir yerde “olduğu 
kadar” diyebilmek… Bu konuyu ben 
de hem eğitmen hem de danışman 
olarak yıllar içinde deneyerek öğrendim. 
Özellikle yeniden yapılandırma ve 
kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarında 
bunu çok yaşıyorum. Hazır kalıplar, 
kurumlara enjekte edilmeden, terzi işi 
çalışmak sanırım en doğrusu. Asıl olansa 
hedefleri iyi görerek denge kurmak, 
her zaman bir numara olmak için 
uğraşmadan mutlu çözümleri aramak… 
Bu “olduğu kadar” algısı aslında etkili 
ve verimli strateji yönetim için oldukça 
ideal... Herkes bir numara olursa 

 Freud’a göre
sağlıklı insan tanımı:
1. Özgür olmalıdır.

2. İç referanslarına göre 
yaşayabilmelidir.

3. An’ı yaşayabilmelidir.
Bu üçlemeye ulaşabilen insan 

sevebilir ve üretebilir...
Sevebilen ve üretebilen insan ise 

normal ve sağlıklıdır.
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İş
Hayatında
Kıyafet
Hepimiz iş hayatında başarılı olmak 

istiyoruz. Bunun için okullara gidiyoruz, 

hem mesleki hem de kişisel gelişim 

eğitimleri alıyor, iş deneyimi ediniyor, 

sosyal ve iş çevresini genişletiyoruz. 

İş hayatımız için bu kadar emek ve 

yatırım yaparken, dış görünüşümüze ve 

imajımıza ne kadar dikkat ediyoruz?

 

Özel hayatımızda dış görünüşümüze 

ne kadar zaman, emek ve para 

harcadığımız tamamen tercih meselesi. 

Ancak iş hayatında istesek de istemesek 

de profesyonel bir imaj edinmek 

zorundayız. 

İş hayatındaki başarının iyi iletişim 

kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Ancak 

iletişimden bahsederken sadece 

söylediklerimiz, kendimizi ifade 

biçimimiz, beden dilimiz, ses tonumuz ve 

duruşumuzdan bahsetmek yeterli değildir. 

Nasıl ilk defa gördüğümüz birisini kılık 

kıyafetine göre değerlendiriyorsak, diğer 

insanlar da bizim nasıl göründüğümüzü, 

nasıl giyindiğimizi ve bakımımıza ne 

kadar özen gösterdiğimizi inceler. 

Örneğin; eğer rahatımızdan ödün 

vermeden sıradan kıyafetler giyersek 

karşımızdakine de kendi rahatımızın 

onlardan daha önemli olduğu mesajını 

veririz. Bu da bizim o kişinin gözünde 

değerimizi düşürebilir.

Evrimsel sürece baktığımızda 

da karşımızdaki kişiyi anlayıp 

değerlendirebilmek ve ilk izlenimimizi 

oluşturmak için en fazla birkaç dakikamız 

vardır. Bu kadar kısa zamanda 

karşımızdakiyle ilgili gerekli görsel 

ipuçlarını kıyafet ve imaja bakarak ediniriz. 

Dolayısıyla insanların bizi bir bütün 

olarak tanıması uzun zaman alırken, dış 

görünüşümüz pek çok kişiye kendimizle 

ilgili kalıcı ve etkili mesajlar verir. Bu 

yüzden kendimizle ilgili vermek istediğimiz 

mesajı yansıtan bir görüntü oluşturmak 

zannettiğimizden daha önemlidir.

İş yerindeki görüntümüzle karşımızdakine 

mesaj verdiğimiz kadar, kendimize de 

mesaj vermiş oluruz.  Güçlü ve kontrol 

sahibi biri gibi gözüktüğümüzde kendi 

kendimizi de öyle algılarız. Güç ve kontrol 

hissi duruşumuza, davranışlarımıza, 

düşüncelerimize, iş performansımıza, risk 

alma davranışımıza, iletişim becerilerimize 

ve genel olarak iş hayatındaki başarımıza 

doğrudan yansır. Böylece kendine 

güvenen, işini iyi yapan, konusuna hâkim 

ve güvenilir bir imaj oluşturmuş oluruz. 

Dolayısıyla her ne kadar insanları sadece 

dış görüntüleriyle yargılamak doğru 

olmasa da görünüşümüzün iş hayatımızı 

şekillendirdiği gerçeğini de aklımızdan 

çıkarmamalıyız.

Kıyafetlerin Gücü
Elbette işe ne giyip ne giyemeyeceğimiz 
kurum tarafından genel hatlarıyla 
belirlenmiş oluyor. Ancak bu yine de kendi 
imajımızı oluşturamayacağımız anlamına 
gelmiyor. Seçtiğimiz kumaş, kesim, renk, 
marka ya da stil kariyerimize yön verecek 
kadar güçlü aslında. 

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran

Genel olarak bakıldığında kişiyi başarılı ve 
kendine güvenli gösterecek tek tip giyinme 
tarzı olduğunu söylemek doğru değildir. 
Olumlu bir imaj vermek istendiğinde sade 
çizgilere sahip kaliteli kumaştan siyah 
bir elbise, ceket ve burnu kapalı topuklu 
ayakkabı iyi bir seçim olabilir. Erkekler 
için koyu renk takım elbise çoğunlukla işe 
yarar. 

Siyaha alternatif olarak koyu lacivert, 
koyu yeşil ya da bordo gibi renkler de 
kullanılabilir. Çok detaylı, gösterişli kıyafet 
ya da aksesuarlardan karşımızdakinin 
dikkatini dağıttığı için bazı durumlarda 
kaçınmak gerekebilir. Klasik parçalar 
gücünü yıllar boyunca kalıcı olmalarından 
almaktadır. Bu kadar yıl boyunca 
insanların işine yaradığına göre sizin 
de istediğiniz imajı vermenize yardımcı 
olacaktır. Klasik parçaları klasik yapan 
özellik ise birçok ortama, yaşa ve vücut 
tipine uygun olmasıdır. 

Daha yaratıcı, orijinal işlerin ve kişilerin ön 
plana çıktığı reklamcılık, eğlence, sinema-
tiyatro-televizyon, tasarım, moda, yeme – 
içme, sanat gibi alanlarda ise o sektörün 
stil kodlarını bilmek ve ona uygun 
giyinmek önemlidir. Yeni bir televizyon 
dizisi için deneme çekimine giderken 
ya da kreatif ajans ile iş görüşmesine 
giderken takım elbise veya etek-ceket 
giymek tam ters etki yaparak sektörden 
kopuk olduğunuz izlenimini verir. 

Amerika’da San Francisco şehrine yakın 
bir iş merkezi olan Silikon Vadisi’nde 
ise milyar dolarlık internet şirketleri yer 
almaktadır. Hepimizin bildiği gibi bu 
şirketlerin üst düzey yöneticileri ürün 
tanıtımı yaparken ya da röportaj verirken 
üzerlerine oldukça salaş, sade ve spor 
kıyafetler giymekten çekinmemektedir. Bu 
giyim tarzının alt metninde şu vardır: kişinin 
zekası, teknolojisi ve ortaya çıkardığı ürün 
o kadar başarılı ve etkileyicidir ki artık kılık 
kıyafet ikinci plana gerilemiştir. 

Ayrıca hedef kitlenizle karşı karşıya 
geldiğinizde insanların sizi otorite olarak 
görme ve size güvenme ihtiyacı ile 
ulaşılabilir olma ve “onlardan biri” gibi 
görünme ihtiyacınızı dengelemeniz 
çok önemlidir. Çok ulaşılır ve içlerinden 
biri gibi gözükürseniz size daha çok 
sempati duyabilirler ama güvenilirliğiniz 
ve yetkinliğiniz sorgulanabilir. Aksine 
çok profesyonel ve otoriter durursanız 
karşınızdakiler anlaşılmadıklarını hissedebilir. 
Dolayısıyla temasa geçeceğiniz kişilerin 
özelliklerini ve ihtiyaçlarını ne kadar iyi 
bilirseniz görüntünüzü de ona göre 
ayarlayabilirsiniz. 

Renklerin Gücü

Giydiğimiz kıyafetlerin tarzı kadar 
renkleri de önemlidir. Hatta insanlar 
kıyafetin modelinden önce rengini fark 
ederler. Dolayısıyla renkler hakkında 
bazı temel bilgileri aklınızda tutarak 
kıyafet seçimi yapmaktan fayda 
görebiliriniz. 

Araştırmalarda kırmızı rengin heyecan 
ve uyarılmayla bağlantılı olduğu 
görülmüştür. Dünyanın her yerinde “dur” 
ve “tehlike” işareti kırmızıdır. Dolayısıyla 
bu renk insanların ilgisini çektiği kadar 
korkutucu da olabilir. Dikkatleri 
üstünüze çekmek, enerjiyi yükseltmek 
ve ortamı canlı tutmak istiyorsanız 
kırmızı uygun bir renk olabilir.

Mavi rengin ise güven veren bir enerjisi 
vardır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir 
renktir. İş arkadaşlarınızın yaratıcılığının 
artması için de uygun bir renktir. Sağlık 
sektöründe, özellikle endişeli kişilerle karşı 
karşıya gelen kişiler mavi tonlarını tercih 
edebilirler.
 
Siyah, lacivert, füme ya da kahverengi 
gibi koyu renkler otoriter bir duruşa 
sergiler. Etrafınızdaki insanları etki altına 
alarak işinizi iyi yaptığınız mesajını 
verebilirsiniz. Siyah renk ise özellikle 
her zaman güç ve dayanıklılık ile 
özdeşleştirilmeye devam etmektedir. İş 
görüşmesine koyu renk takımla giden 
adaylar, açık renk takım giyenlere göre 
gözlemciler tarafından daha güçlü ve 
yetkin olarak algılanmıştır.

Toprak tonları, pasteller, beyaz, bej, 
açık gri gibi renklerin insanlar üzerinde 
diğer renklere göre daha az otoriter 
bir etkisi vardır. Eğer özellikle ulaşılabilir, 
arkadaş canlısı, destek veren biri gibi 
gözükmek isterseniz bu tonlardan 
faydalanabilirsiniz. Bu renkler çok göze 
batmanızı da önler. 

Parlak tondaki renkler ise sizin orijinal, 
yaratıcı, neşeli, kurallara sıkı sıkıya 
bağlı olmayan ve farklı düşünebilen 
birisi olduğunuz izlenimini verir. Fakat 
bu renkleri tercih edenlerin ortama 
ve formalitelere uyum sağlamayarak 
işverenlerini zorlayabilme potansiyelleri 
de vardır.  

Dikkatleri 
üstünüze çekmek, 
enerjiyi yükseltmek 
ve ortamı canlı 
tutmak istiyorsanız; 
kırmızı uygun bir 
renk olabilir.



38 Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Şubat 2017

Kalite, kalite, kalite

Kıyafetlerinizdeki renk ve model seçiminiz 
ne olursa olsun kaliteden ödün vermeyin. 
Kaliteli bir palto, ayakkabı ve çantanın 
gücünü azımsamayın. Ancak kıyafet 
ve aksesuarların statü sembolü haline 
geldiği günümüzde kaliteli giyinmek için 
birikiminizi pahalı markalara yatırmak 
zorunda değilsiniz. İş yerine ve oluşturmak 
istediğiniz imaja uygun kaliteli giyim 
konusuna emek ve zaman harcamaya 
başladığınız zaman uygun fiyatlı hangi 
ürünlerin kaliteli hangilerinin kalitesiz 
göründüğünü daha kolay ayırt etmeye 
başlayacaksınız. Örneğin; içinize giydiğiniz 
siyah dik yakalı kazağa çok fazla masraf 
yapmanıza gerek yokken, siyah topuklu 
rugan bir ayakkabıya biraz bütçe 
ayırmanız daha doğru olur. Çünkü siyah 
bir kazak kusur belli etmezken, siyah 
topuklu ayakkabının dikişleri ve derisi 
kendini hemen belli eder ve sizin de 
imajınızı zedeler.

Sonuç olarak günün sonunda yine 
yetkinliğiniz, donanımınız ve bilgileriniz 
sayesinde başarılı olacak ve iş hayatında 
ilerleyeceksiniz. Kılık kıyafetin sizin 
önünüze geçmesine izin vermek ya da 
yetkin olmadığınız halde güçlü görünen 
kıyafetlerin arkasına saklanmak sizi 
başarıya götürmez. Kıyafeti iş hayatında 
sizi destekleyen ve karşınızdakine vermek 
istediğiniz mesajı hızlıca ileten bir aracı 
olarak görmek işinizi kolaylaştıracaktır. 
Son olarak sektörünüz, stiliniz ve vermek 
istediğiniz mesaj ne olursa olsun herkes 
için geçerli bu ipuçlarını unutmayın:

* Kıyafetleriniz kırışık, düğmeleriniz kopuk 
olmasın. 

* Kuru temizlemeyi, ayakkabı cilasını, 
sökükleri ihmal etmeyin. Sizi rakiplerinizden 
ayıran şey sadece kıyafetlerinizin rengi 
ya da modeli değil, ne kadar bakımlı 
olduğudur.

* Kadın ya da erkek olmanız fark etmez, 
tırnaklarınız ve elleriniz her zaman temiz 
ve bakımlı olsun. Kış aylarında el kremini 
ihmal etmeyin! 

İnsanların sizi 
otorite olarak 
görme ve 
size güvenme 
ihtiyacı ile 
ulaşılabilir 
olma ve 
“onlardan biri” 
gibi görünme 
ihtiyacınızı 
dengelemeniz 
çok önemlidir. 

* Ayakkabı ve çantanızı mümkün 
olduğunca kaliteli almaya çalışın ve 
bakımını ihmal etmeyin. Ayakkabıların 
sadece ön kısmının temizliği ya da cilası 
değil, aynı zamanda topuk kısmının 
da bakımlı olması gerekir. Tahtaların 
arasına girdiği için sıyrılan topuklu 
ayakkabılarınızla işe gelmeyin!

* Kaleminiz, tablet ya da cep telefonu 
kılıfınız, ajandanız kaliteli malzemeden 
olmalı.

* Son dakikada çıkan bir görüşme ya da 
iş toplantısına hazırlıksız yakalanmamak 
için ofisinizde ya da arabanızda koyu 
renk bir ceket bulundurun. Size anında 
daha ciddi bir hava katar. 

* Kendi rahatınızdan önce müşterinizi 
göz önüne alın. Çok dar, kısa, bol ya 
da Açık kıyafetlerden uzak durun. Eğer 
giydiğiniz kıyafetten emin değilseniz 
giymeyin. Stilinizde değişiklik yapmak ya 
da risk almak istiyorsanız bu isteğinizi iş 
hayatınızın dışında tutun.

reklam
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Belleğinize 
Güvenmemek 
için 3 Sebep

Bilim, anıların hatırladığımız gibi kabul 
edilmesinin neden riskli olduğunu bize 
gösteriyor.

Hatırladıklarımızın ne kadar hatalı 
ya da yanlış olduğunu sıklıkla fark 
etmiyoruz. The Memory Illusion’ın 
yazarı olan Psikolog Julia Shaw, 
geçmişin zihinsel resimlerine bakarken 
dikkatli davranmamız gerektiğinin yeni 
nedenlerini ortaya çıkarıyor. İşte 3 
sebep:

İnsanlar hiç olmayan olayları 
hatırlayabilir.

Geçmişe dair anılarımızı hatırlarken 
bize anlatılmış olan ve zihnimizde 
canlandırdığımız anıları gerçek olarak 
hatırlamaya meyilliyiz. Psychologial 
Science’da bildirilen bir deneyde, 
Shaw ve meslektaşları kolej öğrencileri 
ile bir deney yaptılar. Araştırmacılar, 
her öğrencinin hayatında kendi 
ebeveynlerinden veya bakıcılardan 

gelenlere dayalı gerçek, duygusal bir 
olayı anlatarak, yıllar önce işlenen bir 
hırsızlığı veya küçük saldırıyı da ima 
ettiler. Bir dizi röportaj ve görselleştirme 
egzersizinden sonra öğrencilerin 
yüzde 70’i olayın ayrıntılarını aktardı. 

Örneğin birine taş attığını hatırladı. Size 
anlatılan detayları zihinde canlandırmak 
hatırladığınızı düşünmenize neden olabilir.

Tüm hatıralar bir dereceye kadar 
yanlıştır.

Eksik hafıza oluşturma süreçleri ve seçici 
algılamadan, beynin hatıraları depolama 
hatalarına kadar, geçmişi toplamdan 
daha az doğrulukla hatırlıyoruz. 
“Hatıralarımızın çoğu, biraz da olsa 
yanlıştır; arkadaşımızın özel bir günde, 
kırmızı yerine mavi bir kazak giydiğini 
hatırlarız” diyor Shaw. Duygu ve dikkatin 
dağılması, hafızamızı da bulandırabilir. 
Tehdit altındayken veya dikkatimiz başka 
bir yere sapmışken, dikkatimizi çeken 
kişi veya nesne bizim dış ayrıntıları 

görmememize neden olabilir. Bu nedenle 
hatıralarda çok da ısrarcı olmamak 
lazım.

Sahte anıları tanımlamak imkânsız 
olabilir.

Shaw diyor ki; yeni araştırmalara 
göre “Eğer, doğru ve yanlış hatıraları 
hatırlatan insanların videolarını izlersek, 
farkı güvenilir şekilde söyleyemeyiz”. 
Başkaları bizi düzeltemediğinde, 
anılarımızın yanlış veya hayali olup 
olmadığını nasıl bilebiliriz? Anılarımızı 
başkalarınınkiyle karşılaştırmak o kişinin 
de kusurlarına sahiptir, çünkü bellek 
bozulması herkesi etkiler. “Çoğu zaman, 
karmaşık bir tanımın, hayali olabileceğini 
varsaymayız.” Tek, gerçek, güvenilir 
doğrulama şekli; Shaw’ın söylediği gibi, 
geçmiş olayları belgeleyen fotoğraflar, 
e-postalar ve sosyal medya mesajları 
gibi zor kanıtlardır.

Kaynak: Psychology Today

Psychology Today

Çeviri: Psk. Gizem Türköz

Duygu ve dikkatin dağılması, hafızamızı 
da bulandırabilir. Tehdit altındayken veya 
dikkatimiz başka bir yere sapmışken, 
dikkatimizi çeken kişi veya nesne bizim dış 
ayrıntıları görmememize neden olabilir.
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Akıcı cümleleri ve merak uyandıran 
hikâyeleri ile Sabahattin Ali’nin son 
dönemlerde gündemden düşmeyen 
kitabı Kürk Mantolu Madonna’yı sizin 
için inceledik. Edebiyat ve psikoloji her 
zaman iç içe olmuştur. Kürk Mantolu 
Madonna da bu işbirliğinin en güzel 
örneklerinden biri. 

Bakın, psikoloji edebiyatın içinde nasıl da 
alevleniyor:

“Bütün teessürlerimiz, düş 
kırıklıklarımız, hiddetlerimiz, karşımıza 
çıkan hadiselerin anlaşılmadık, 
beklenmedik taraflarınadır. Her 
şeye hazır bulunan ve kimden ne 
geleceğini bilen bir insanı sarsmak 
mümkün müdür?”
İşte bu iki cümle modern yaşamın stresle 
baş etme becerisidir. Bu edebi cümle, 
psikolojinin insan ruhunun dayanıklılığını 
arttırma formülüdür. Zihninizi ve algınızı 

ne kadar genişletirseniz, etrafınızı 
ne kadar iyi gözlemler, ne kadar iyi 
tanırsanız; düş kırıklığınız da, hiddetiniz 
de o kadar az olur. 

“….insan dedikleri mahluku, 
anlaşılması ve hakkında hüküm 
verilmesi en kolay şeylerden 
biri zannediyoruz. Niçin ilk defa 
gördüğümüz bir peynirin evsafı 
hakkında söz söylemekten kaçtığımız 
halde, ilk rast geldiğimiz insan 
hakkında son kararımızı verip gönül 
rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz?”

İşte buna da biz önyargılar diyoruz. Tüm 
geçmiş deneyim ve öğretilerin posasıdır 
önyargılar. Devreye girdiği anda sizi 
yeni bir aşktan, yeni bir tutkudan, yeni 
bir bilgiden men eder. Yasak koyar size, 
kaybedersiniz. Düşünsenize hayatınızda 
kaç kişiye önyargılarınızla etiket koyup, 
yol verdiniz de gittiler.

Kürk Mantolu
Madonna 
Kitap İncelemesi

“İnsan tahammül edemeyeceğini 
zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor 
ve katlanıyor.”

Yaşamsal adaptasyon diyoruz buna. 
Hayat biz insanlara iyi ve kötü şeylere 
adapte olma kabiliyeti vermiş. Öleceğini 
bildiği halde yaşayabilmenin başka da 
açıklaması olamazdı herhalde. 

“Fakat madem ki bir kere yazmaya 
karar verdim, her şeyi sükûnetle 
ve baştan anlatmalıyım… Belki 
yazacaklarım yaşadığım kadar acı 
olmaz ve ben biraz ferahlarım.”

İşte Sabahattin Ali’ den harika bir öneri. 
Olaylar sadece yaşandıkları saf halleri 
kadar masum değildir. Olayların üstüne 
sonradan yapıştırdığımız duygular bizi 
allak bullak eder. Ne zaman ki yazmaya 
başlarsınız, duygularınız bir adım geride 
durur. Ve gerçekten biraz ferahlarsınız…
Bu kadar değil tabii kitabın müthiş 
alıntıları, belki ağzınıza bir parmak bal 
çalmışızdır. Belki kalan cümlelerin altını 
da siz kendi kitabınızda çizersiniz. Belki o 
sırada arkada da Madonna’ dan 
“You’ll See” çalar.
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Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Ceylannur Akgün

Yazar: Yağmur Artukmaç & 
Psk. Pınar Çakır Aksu

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Ceylannur Akgün

Yazar: Yağmur Artukmaç &

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Dr. Özlem Sürücü

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Hande Aydın

Kitap Önerileri

Kral Kaybederse

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Anlam Dünyası

Hayata Dön

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Basım: Say Yayınları, 1993

Kitap Önerileri

Psikiyatristin
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Aşkın Son Sözü

Bozukluğu, DEHB Anne Baba - 

Yazar: Dr. Özlem Sürücü

Kitap Önerileri
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İş dünyasında psikolojiye hakim 
olmak neden önemli?

İş dünyası karmaşık, belirsiz ve zor, bu 
sebeple öngörülü ve uzgörülü olmak 
şart. İş hayatında başarılı olabilmek 
için önce kendimizi, ardından birlikte 
çalıştığımız iş arkadaşlarımızı, iş 
ortaklarımızı ve elbette müşterilerimizi 
çok iyi tanıyarak, davranışlarını anlamak 
zorundayız. Takım üyesi olmayı 
başaramayan bir çalışanın ilerleyebilmesi 
ve sonrasında takım lideri olabilmesi ise 
imkansız. Önce birlikte çalıştığı kişilerin ve 
daha sonra lideri olacağı kişilerin içinde 
bulunduğu düşünce ve duygu durumunu 
anlamayabilmesi, iş dünyası içinde hiç 
kuşkusuz en önemli yetkinliklerden biri.

Daha karmaşık bir durum ise müşteriler 
tarafında karşımıza çıkıyor. İş dünyasında 
çalışanlar, özellikle FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) ya da Hızlı Tüketim 
Mamülleri Pazarı’nda çoklu bilinmeyenli 
bir problemi çözmek durumunda kalıyor... 
Her bir tüketicinin içinde bulunduğu 
psikolojik durum, kişilik ve kalıplar; satın 
alma davranışlarını önemli bir boyutta 
etkiliyor. Bu kişiler benzer geçmişe, 
aynı sosyo-ekonomik düzeye sahip 
olsalar bile karar verme süreçleri ve 
sonuçları birbirinden farklı olabiliyor.  
Özellikle pazarlama biliminde  
tüketici davranışlarını inceleyen bilim 
adamları, işte bu sebeple tüketicilerin 

psikolojik yapılarını bir uçağın kara 
kutusuna benzetiyor. Nasıl davrandığını, 
neyi tercih ettiğini, nasıl öğrendiğini, 
nereden satın aldığını, kimden ve hangi 
olaylardan etkilendiğini anlayabilmek 
ancak bu kara kutunun açılması ile 
mümkün olabiliyor. Bu kara kutuyu doğru 
anlayabilmemize imkan sağlayan etken 
olarak ise, hiç kuşkusuz ‘psikoloji’ bilim 
dalı karşımıza çıkıyor.

Gelecekte psikolojinin iş dünyasındaki 
yerini nasıl görüyorunuz?

Gelecek aslında tahminimizden yakın…  
Geçmişte, onlarca yıl içinde hayatımıza 
dahil ettiğimiz yenilikleri, günümüzde 
sadece birkaç ay, belki birkaç hafta 
hatta bazen birkaç gün hayatımıza 
dahil edebiliyoruz. Bu sebeple 

günümüzde, geçmişte 
olduğu gibi ürettiğini 
satabilen kurumların 
başarılı olamayacağı gibi, 
sadece müşterinin sabit 
durumunu anlayabilen ve 
isteklerine cevap veren 
firmaların da başarılı 
olabilmeleri pek mümkün 
değil. Bu hızlı devinim 
içinde başarının sırrı, 
geleceği okuyabilmekte…  

Müşterilerin hayatında hangi trendler 
etkili olacak, bu trendlere bağlı 
olarak ne gibi ürünler bu müşterilerin 
hayatlarına değer katabilecek, hangi 
özelliklerdeki hangi ürünleri satın 
alabilecekler sorularının cevaplanabilmesi 
çok önemli...  

Henry Ford 20. Yüzyılın başlarında,  
‘Neden müşterilere ne istediklerini 
sormadınız?’  diyenlere ‘Sorsaydım 
daha hızlı bir at isterlerdi.’ şeklinde 
bir cevap vermiş. Aslında müşterilerin 
ulaşımda en önemli ihtiyacının ‘hız’ 
olduğuna dair bir öngörüde bulunmuş,  
at ile karşılanamayacak ihtiyacı 
mekanik bir ürünle yani araba üreterek 
karşılayabilmişti. O günkü psikolojik 
yapı içerisinde, tüketicilere sadece 
tek bir model ve tek bir renk araçla 
hitap edebilmişti. Bugünkü müşterinin 
psikolojik yapısı içinde ise farklı ihtiyaçları 
okuyabilmek, değişik model, özellik 
ve renkle hitap edebilmenin öneminin 
yanısıra; aldığı ürün ile kendisini nasıl 
hissettiği, çevresine kendisini nasıl 
ifade ettiği gibi unsurlara dikkat 
etmek de gittikçe daha büyük önem 
kazanmakta…  Gelecekte müşteri 
ihtiyaçları daha da karmaşıklaştığında, 
hizmet verilen pazarlar müşteri 
farklılıklarına bağlı olarak daha da 
ufak bölümlere ayrıldığında; doğru 
stratejileri geliştirebilen, çok iyi psikoloji 
bilen iş insanlarına ya da çok iyi strateji 

Neva Yalman, Phd.
Öğretim Görevlisi

Madalyon Kurumsal Psikoloji
Odaklı Eğitim Merkezi
İş Geliştirme Direktörü

Pazarlama
 ve
Psikoloji
İlişkisi

geliştirebilecek psikologlara büyük görev 
düşecek gibi…

Pazarlamada psikoloji bilimini nasıl 
daha iyi kullanabiliriz?

Psikolojinin iş dünyasında yeri çok önemli, 
ancak pazarlama alanında tüketici 
davranışlarını ve tüketici psikolojisini 
anlamak kurumsal stratejilerin olmazsa 
olmazı... Pazarlama stratejilerinde ürünün 
isim, paket tasarım, renk, şekil, içerik gibi 
öğelerinden; fiyat stratejilerine, ürünün 
nerede satıldığının kararının verildiği 
kanal stratejilerinden, iletişim stratejilerine 
kadar tüm temel konularda psikoloji 
bilminin önemli bir yeri var. Örneğin; bir 
ürüne verdiğimiz isim / marka, o ürünün 
nasıl algılanacağına, kimlere hitap 
edeceğine, ne hissettireceğine bağlı 
olarak etki sağlar. Yani ürün genç bir 
gruba hitap edecekse; ismiyle, paketiyle, 
şekliyle genç olmalıdır. Peki o zaman 
gençlerin ne hissettiğini, nasıl harekete 
geçtiğini, hangi iletişim kanallarını 
nasıl kullandığını anlamadan doğru 
stratejiyi kurgulamak mümkün olabilir 
mi? Fiyat stratejisinin belirlenmesi için 
de psikoloji bilminden yararlanmamız 
gerekir. Sadece ‘uygun’ fiyat ya 
da ‘ucuz’ ürün mü çekicidir? Ya da 
‘yüksek’ fiyat ya da ‘pahallı’ ürün mü 
kalitelidir? Ya da müşterileriniz bilmediği, 
tanımadığı bir ürün grubundan satın 
alma yapacakları zaman fiyatına göre 
mi karar verirler? Hangi ürünler için 
‘indirimli’ ya da ‘ucuz’ olması etkilidir? 
Hangi ürün için ‘pahalı’ olması satın 

alınmasını, hatta lüks ürün kategorilerinde 
olduğu gibi belli bir süre beklenmeye 
değer olarak algılanmasını sağlar? 
Bir de dağıtım stratejilerini düşünelim. 
Bir ürünün nerede satıldığı o ürün ile 
ilgili bir bilgi verir mi? Ya da satıldığı 
kanal ya da perakendeci o ürüne 
değer katabilir mi? Ve iletişim kanalları…
Kim nereden aldığı bilgiye göre karar 
verir? Arkadaşının söylediği mi etkilidir? 
Televizyonda gördüğü bir reklam mı? Ya 
da herhangi bir ürün kategorisinde fikir 
önderi olduğunu düşündüğü bir kişinin 
bu ürünü kullanması mı? Ya da hangi 
özellikteki satış yetkilisi bir ürünün satışını 
gerçekleştirmede etkili olabilir? İşte bütün 
bu soruların yanıtlarını bulmada, psikoloji 
biliminin etkisi kaçınılmazdır. Bu soruların 
en optimum cevaplarını bulabilenler 
ise, pazarlama stratejilerini en doğru 
kurgulayabilenlerdir.

Dünyada genel pazarlama trendleri 
nedir? Pazarlama ve psikoloji ilişkisi 
nasıl?

Teknoloji, globalleşen dünya, hiç 
kuşkusuz değişen ve gelişen tüketiciler 
dünyadaki trendleri etkisi altına almakta… 
Bu makro trendlerden kaçmak ya da 
görmezden gelmek ise mümkün değil. 
Özellikle tüketici trendlerini anlamak 
için tüketicilerin psikolojik yapılarını 
anlamamız şart. Dünyada tüketici bazlı 
pek çok farklı trend etkili olmakta. 
Bunlardan bir tanesi ‘Coconning’ ya da 
‘Kozalamak’ dediğimiz trend. 

Gelişen teknolojinin de etkisi ile 
iletişimi mobil cihazlar kanalı 
ile rahatlıkla gerçekleştirdiği bir 
ortamda; tüketici artık daha az 
yüzyüze temas ile sosyalleşiyor, 
daha az dışarı çıkıyor ve daha fazla 
kendine dönüyor. Bu trendin bir sonucu 
olarak daha fazla vaktini yalnız ya da 
çekirdek ailesi ile geçirirken kullandığı ve 
kullanacağı ürünler farklılaşıyor. Örneğin; 
sinemaya gitmek yerine evde film izliyor, 
dışarıda yemek yerine daha çok evde 
yemek yiyor ve hatta daha fazla yemek 
programlarına ve yarışmalarına ilgi 
duyuyor. Dışarı çıkıp parkta dolaşıp, vakit 
geçirmek yerine ise evinin bahçesinin 
olmasını tercih ediyor, bu bahçe için 
mobilyalar alıyor. Bahçe dekorasyonu 
ve peyzaj ürünlerine ilgi artıyor ve hatta 
sebze meyve yetiştirebileceği ortamlar 
yaratabiliyor.

Bir başka trend ise sadeleşmek ve daha 
az ürün ile hayata, devam edebilmek. 
Buna bağlı olarak daha az ama daha 
uzun süre kullanabileceği ürünler alan, 
daha küçük ortamlarda yaşayabilen, 
gerektiğinde mobil olabilen, ortam 
değiştirebilen tüketiciler karşımıza çıkıyor.
Yukarıda örneklerini verdiğimiz tüketici 
trendlerini anlayabilen, tüketici psikolojini 
anlayıp, öngörüde bulunabilen 
pazarlama yöneticileri; bu trendlere 
uygun stratejilerle doğru ürünleri üretip, 
tüketicinin ihtiyacına cevap verebiliyor.

Özellikle pazarlama 
biliminde  tüketici 
davranışlarını inceleyen 
bilim adamları, işte bu 
sebeple tüketicilerin 
psikolojik yapılarını bir 
uçağın kara kutusuna 
benzetiyor. 
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İş Hayatında
Doğru Beslenme

Yrd. Doç. Dr. Esen KaracaDyt. Aysima Duygu Aksoy

Yoğun ve stresli iş hayatında sağlıklı 
beslenmek ve hareket etmenin çok zor 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durum, 
hem kilo alınmasına hem de vücudun 
iyi çalışmamasına neden oluyor. Günlük 
hayatta zamanımızın büyük bir bölümü 
iş yerlerinde geçiyor. Buna bağlı olarak 
masa başında geçirilen, uzun süren 
hareketsiz saatler sonucunda; duruş  
bozukluklarına, sırt-bel-eklem ağrılarına 
ve kilo artışına daha çok rastlanmaktadır.

İş hayatında da kilo kaybını sağlamak, 
sağlıklı ve verimli olmak, doğru beslenme 
yönetmelerini kullanarak mümkündür. 
Health Enhancement Research 
Organization (HERO) çalışmalarında; 
sağlıklı besinler tüketen ve düzenli 
olarak egzersiz yapan bireylerde iş 
performansının daha yüksek olup işe 
devamsızlık yapma sürelerinin daha 
düşük  olduğunu  göstermiştir. Yine 
bu araştırmaya göre, düzenli olarak 
haftada 3 kez günde 30 dakika yapılan 

egzersizin de iş performansını artırmada 
etkisi büyüktür. Ayrıca fazla kiloya sahip 
ve fiziksel aktivite yapmayan bireylerin 
iş performansının daha düşük, işe 
devamsızlık sürelerinin normal bireylere 
göre daha uzun olduğu, kronik hastalık 
ve depresyon gibi problemlerin bu 
bireylerde daha fazla görüldüğü 
saptanmıştır. Çünkü beslenme, sadece 
karın doyurmak  ve açlık  duygusunu 
bastırmak  değildir. Büyüme ve gelişmenin 
sağlanması, hayati fonksiyonların 
sürdürülmesi için sağlığın korunması ve iyi 
bir performans için besin öğelerinin yeterli 
ve dengeli alınıp kullanılması oldukça 
önemlidir. Kısacası, zinde ve mutlu bir 
hayat için sağlıklı beslenmek ve egzersiz 
yapmak gereklidir.

Ofis yaşantısı içinde sizleri bekleyen 
ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek 
bir çok risk faktörü var. Yaşam tarzınızı 
değiştirmediğiniz sürece birçok sağlık 
sorunu ile karşılaşabiliriz. Örneğin; 

Obezite

İnsülin direnci

Diyabet

Hipertansiyon

Kolesterol yüksekliği

İskelet, kemik ve kas hastalıkları

Osteoporoz

D vitamini - Demir ve B12 vitamini 
eksikliği bu sağlık sorunlarının  
başlıcalarıdır.

Siz de aşağıdaki önerilerimizi yaparak 
kendinizdeki ve iş hayatınızdaki olumlu, 
değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İşte size 
iş yerinde doğru beslenme alışkanlıkları 
kazandıracak kolay uygulayabileceğiniz 
pratik tavsiyeler;

* Dengeli ve zengin bir kahvaltı yapın. Kahvaltınızda poğaça, 
simit, açma gibi karbonhidratı yüksek ve bu nedenle hızlı 
acıkmanızı sağlayacak gıdalardan uzak durun! Bu besinlerin 
yerine, beyaz peynir ve tam buğday ekmeği ile yapılmış bir tost 
tercih edebilirsiniz.

* Eğer öğle yemeğini dışarıdan yiyorsanız yağ içeriği yüksek olan 
fazla kalorili yiyecekleri tercih etmeyin. Bunun yerine; etli bir salata 
veya ızgara et yanına ayran gibi bir menüyü tercih edebilirsiniz.

* Kan şekerinin düşmesi, konsantrasyonu ve zihinsel becerileri 
azaltır. Kan şekeri kontrolünüzü sağlamak için mutlaka ara 
öğün yapın. Ana öğünlerinizin arasına ara öğünler koymak, kan 
şekerinizin düşmesini önler. İş yerinizdeki çekmecenizde 
kalorisi yüksek atıştırmalıkları bulundurmak yerine; 
kuru meyve, badem, fındık gibi yağlı tohumları 
veya probiyotik bir yoğurt bulundurabilirsiniz.

* Kontrolsüz bir şekilde çay ve 
kahve tüketmeyin. Bu tür içecekler su 
tüketiminizi azaltır ve buna bağlı olarak 
yorgunluk ve baş ağrısına neden olur. Çay ve 
kahve tüketiminizi iki kupa ile sınırlayın ve tabii ki 
şeker kullanmayın. 

* Lif zengini besinleri tüketmek, tokluk hissini artırır. Uzun 
süre oturarak, hareketsiz geçen uzun çalışma saatleri 
sonucunda gelişebilecek kabızlık şikayetini ortadan kaldırır. Bu 
nedenle günlük diyetinizde en az 2 porsiyon meyve bulundurun 
ve haftada 1-2 kez kuru baklagiller içeren gıdalar tüketin.

* İş yerinde tatlı istediğiniz çok artırıyorsa yaş pasta, kuru pasta, 
bisküvi, hamur tatlıları gibi boş enerji içeren yiyecekler yerine; 
meyveli yoğurt, kuru meyve gibi sağlıklı ama tatlı ihtiyacınızı 
karşılayacak besinleri tercih edin.

* Su tüketiminizi artırın. Günde 1.5-2 litre kadar su için. Su 
içmeyi sevmiyorsanız, sularınıza meyveler veya tarçın ile 
lezzet katın.

* Eğer sürekli oturarak çalışıyorsanız hareketsiz kalmayın. 
Örneğin, çalışırken bir şeye ihtiyacınız varsa masadan 
kalkarak ihtiyacınızı kendiniz alın. İş  yerinizin  bahçesi  
varsa  öğle arasında  bahçede  yürüyüş yapın veya 
masa başında da yapılabilecek pratik hareketler-
egzersizler öğrenin. Ya da en keyiflisi iş hayatında fiziksel  
aktiviteyi artıracak ve sizlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
kazandırabilecek çeşitli aktiviteler düzenleyin. Ne kadar çok 
hareketli olursanız ve sağlıklı beslenmeyi bir yaşam şekli 

haline getirebilirseniz, o kadar fit olursunuz. 

Unutmayın ‘’Ne yerseniz O’sunuz’’... 

‘’Ne yerseniz O’sunuz’’ 
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Rekabet

Hayatta kalma telaşımızın adeta arenası 
haline gelmiş olan iş dünyası, çalışanları 
ister istemez rekabete sürüklemektedir. 
Günümüz insanı; geçinmek gibi en temel 
ihtiyaçlardan tutun da, mutlu bir evlilik 
yapmak ya da hobilerle uğraşmak gibi 
hayata anlam katacak türden ihtiyaçlar 
için bile sürekli rekabet halinde olmak 
zorundadır. En büyük sorunlardan biri, 
rekabetin doğurduğu yorgunluk hissi 
olmaktadır.

Başarılı olmak, güçlü olmak, fark 
yaratmak ve diğerlerini geçmek zorunda 
olduğunu bilen insanlar artık sadece 
iş yaparken değil; yedikleri yemek ve 
izledikleri filmler söz konusu olduğunda 
bile rekabet duygusuna kapılmaktadırlar. 
Psikologlar, rekabetin yarattığı tükenme 
sorunlarıyla çok sık karşılaştıklarını 
söylüyorlar. Çalışanların bir kısmı, rekabeti 
önemli bir stres kaynağı olarak görüyor 

ve bu durum hem fiziksel hem psikolojik 
rahatsızlıklara, iletişim kopukluklarına 
ve dolayısıyla yalnızlığa neden oluyor. 
Bir başka çoğunluk da, rekabetten 
yorulmuş ve işini, şehrini, yaşam biçimini 
değiştirmek istiyor. Sonuca bakıldığında 
mutsuz ve sağlıksız bir tablo görülüyor.
Psikologlar, iş dünyasındaki zorluklardan 
herkesin aynı şekilde etkilenmediğin; kişilik 
özelliklerinin çok önemli olduğunun altını 
çiziyor. Basit motivasyon teknikleri ile kısa 
vadeli çözümler üretmek yerine, kişinin 
kendi beklenti ve ihtiyaçlarının farkına 
varmasına yardımcı olmak gerekiyor. 
Kişilerin psikolojik dayanıklılıklarını 
sağlamak için temelde barındırdıkları 
bağımlılık, mükemmeliyetçilik, özgüven 
sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak 
için iş dünyasında eğitim programları 
düzenleniyor. 

ZİHİN DETOKSU
“Olayları değiştirmek ya da olaylarla

ilgili düşüncelerimizi değiştirmek.
Sizce hangisi daha kolay?”

DAHA MUTLU DAHA VERİMLİ:)

ZİHİN DETOKSU
“Olayları değiştirmek ya da olaylarla

ilgili düşüncelerimizi değiştirmek.
Sizce hangisi daha kolay?”

DAHA MUTLU DAHA VERİMLİ:)
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Inside Out (Ters Yüz)

Neşe, üzüntü, korku, öfke ve tiksinti. Bu 5 
duygu yaşamımızı ele almış bir şekilde tüm 
davranışlarımızı ve ilişkilerimizi etkiliyor; bu da 
bizi diğer tüm canlılardan ayırıyor. Hem çocuklar 
hem yetişkinler için, unutulmayacak bir Pixar 
filmi olan Inside Out, zihninizi kontrol edebilmek 
konusunda size cesaret verecek. Hafızamızın 
derinlerinde bulunan anıların, minnettarlığın ve 
arkadaşlığın önemini vurgulayan bu film; öğretici 
motivasyon filmleri arasına girmeyi fazlasıyla hak 
etmiş.

Film
Önerilerimiz
Good Will Hunting

Usta oyuncular Robin Williams ve Matt Damon’ın 
samimiyeti zirveye taşıdığı bu film, psikoloji 
konulu filmler arasında bir kült. Asi, kuralsız ve 
kabukları kırılmayan bir gencin, merkeze doğal 
kabullenme ve sevgiyi koyan bir psikoterapist ile 
paylaştığı replikler hafızanıza kazınacak. Yetim 
bir gencin, hademe olarak çalıştığı okulda; çok 
zor bir matematik sorusunu bulmasıyla başlayan 
olaylar, kişilik özelliklerimizin altında yatan 
travmaları çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. 
Filmin bonusu da empati kurma becerimize 
yaptığı katkı oluyor.

Babalar ve Kızları

Geçmiş şimdi olduğunda neler oluyor? O küçük 
çocuklar, küçük dünyalarında kalan izlerin 
peşinden gittikleri zaman yolları nereye çıkıyor. 
Hayatımızı zorlaştıran, yanlışlığını bilmemize 
rağmen önünü alamadığımız alışkanlıklarımızın 
altında neler yatıyor. Babalar ve Kızları filminde, 
5 yaşındayken annesini kaybeden ve babasının 
da psikiyatrik sorunları olan bir kız çocuğunun, 
30 yaşına geldiği zaman yaşadığı ilişki sorunları 
çok ustaca anlatılmış. Geçmişin izlerini bulmanıza 
yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Die Welle (Tehlikeli Oyun)

Alman yapımı olan bu filmden çok 
etkileneceğinizi düşünüyoruz. İnsanlık tarihi 
kadar eski olan şiddet ve zulmün psikolojik 
temellerini anlamaya yardımcı olan bu filmde;  
çağdaş bir öğretmeninin öğrencilere ‘otokrasi’ 
yi anlatmaya başlaması üzerine çığrından çıkan 
olaylar anlatılmış. En modern toplumda bile 
baskıcı rejimler kendilerine nasıl ve neden yol 
bulabiliyorlar, kitle psikolojisi bireysel kararları 
nasıl etkiler? Sosyal psikolojiye merakı olanlara 
bu filmi mutlaka öneriyoruz. Türkçesi Dalga 
olan filmin kitabı, Almanya’da tüm okullarda 
okutuluyormuş.

It’s a Wonderful Life (1946)

Siz hiç hayatınızın daha fazla iyi gidemeyeceğini, 
her şeyin sonunun geldiğini ve müthiş bir 
karamsarlığın tüm bedeninize yayıldığını 
düşündünüz mü? Çağımızın en büyük 
sorunlarından biri olan depresyonun, nasıl 
gelişebileceğini ve nasıl dönüşebileceğini siyah 
beyaz bir filmde görmek isterseniz bu filmi 
mutlaka izleyin. Hayatınız sizin istediğiniz gibi 
şekillenmediğinde bile, içinize umut aşılamak için 
sahip olunması gereken bir bakış açısı oluşturan 
bu film, sizi hem geçmişin naif dünyasına 
götürecek hem de yaşamsal sorunların aslında 
hiç değişmediğini göreceksiniz. 

1
2

4
5

3
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Müzik, onsuz yaşamayı hayal edemeyeceğimiz kadar önemli bir yere sahip hayatımızda. Her türlü duygumuzun içine girip, çoğu 
zaman bizi eksiksiz hissettiriyor. Anlatamadıklarımızı anlatma, anlamadıklarımızı anlama fırsatı veriyor bize. Yoğun iş temposuna 
rağmen çalışırken ya da işe başlamadan önce müzik dinlemek de ruhumuzu besliyor. Motivasyonumuzu yükseltiyor. Biz de sizin 
için bir playlist oluşturduk. Severek dinleyeceğinizi düşünüyoruz. Çalma listesine aynı zamanda Spotify üzerinden Madalyon Work 
listesi olarak ulaşabilirsiniz. 

Photograph - Ed Sheeran . x (Deluxe Edition)
Stay With Me - Sam Smith . In The Lonely Hour
Je ne t’aime plus - Manu Chao . Clandestino
Halo - Scott Brandlee’s Postmodern Jukebox
Jardin d’hiver - Keren Ann . Not Going Anywhere
Stolen Dance - Milky Dance . Stolen Dance
Superstition - Stevie Wonder . Number 1’s
La Vuelta Al Mundo - Calle 13 . Entren Los Que Quieran
Lush Life - Zara Larsson . Lush Life
Killing Me Softly - Youngblood Brass Band . Live. Places.
Chan Chan - Buena Vista Social Club . Buena Vista Social Club
Entra Dos Aguas (Instrumental) - Paco de Lucia . Entre Dos Aguas
I Will Survive - Cake . Fashion Nugget
La Ley Del Retiro - Giulia Y Los Tellarini . Eusebio
Diferente - Gotan Project . Hotel Costes 9 by Stephane Pompougnac
Beat It - Vitamin Swing . Swingin’ To Michael Jackson
Losing My Religion - Marcelo Rezende . Sucesso Acusticos
California Dreamin’ - Piano Duet Players . Happy Songs: Upbeat Songs
I’ve Been Thinking - feat. Cat Power - Handsome Boy Modeling School . White People
You Will Never Know - Imany . The Shape of a Broken Heart
Lucky - Jason Mraz . We Sing. We Dance. We Steal Things.
Myamy - Louie Austen . Myamy
Don’t Stop Me Now - Remastered 2011 - Robbie Williams . Rudebox
Comptine d’un autre été, I’après-midi - Yann Tiersen . Amelie from Montmartre
Milla’s Dream - Parov Stelar . The Princess Part One
That Leaving Feeling - Stuart A. Staples . Leaving Songs

İş’te
Müzik
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Çalışan Psikolojisi, bir reklam ajansının başarısını olumlu 
veya olumsuz etkileyen unsurların en başında gelmektedir. 
Zira; çalışanlar, pazarlama faaliyetleri kapsamında kendilerine 
teslim edilen markalara daima daha yaratıcı fikirler üretmek 
zorundadır ve maalesef bu durum, motivasyonu düşük 
çalışanlarla dolu bir ajans için başarısız sonuçları da 
beraberinde getirecektir. “En büyük sermayesi insan olan 
ajanslar, kendi çalışanlarını nasıl mutlu edeceklerine hiç vakit 
ayırmıyorlar.” 

Bundan ötürü; Dantatsu Creative Agency çalışanları olarak, 
mesleki hayatlarımızı ‘Olumlu veya Olumsuz Psikoloji ile Yüz 
Yüze’ bırakan öncelikli faktörleri sizlerle paylaşmak istedik. 

Bu arada; aşağıda belirtilen olumlu ve olumsuz faktörler; 
Dantatsu Creative Agency için bahsedilen eksiklikler veya 
artılar olmayıp, sektöre yönelik profesyonel görüşleri 
içermektedir.

Bu bağlamda; bizi olumsuz bir psikoloji ile yüz yüze 
bırakan öncelikli unsurlar…

* Müşteriden gelen; revizyon talepleri
* Esnek olmayan iş saatleri
* Erken başlayan mesai saatleri
* Geç sona eren mesai saatleri
* Müşteri tarafından takdir görememek
* Uzun staj ve deneme süreleri
* Süreki, ACİL talep edilen tasarım çalışmaları
* Yetersiz brief paylaşımları
* Sözlü brief paylaşımları
* Whatsapp üzerinden yapılan eksik brief paylaşımları
* Katma değeri düşük kazançlar
* Fiziksel şartların uygunsuzluğu
* Ulaşım ve erişim zorlukları 
* Çalışanlar arası uyumsuzluklar ve iletişim sorunları
* Fiziksel alanları yetersiz ve teknik altyapısı eksik ajanslar

* Ne istediğini bilmeyen müşteri profili
* Baskı altında çalışmak ve aşırı stres
* Internet altyapısı yetersiz ajanslar
* Öfkeli, sinirli ve gergin bir kişiliğe sahip yönetici veya patronlar
* Çalışma alanlarının kış aylarında soğuk, yaz aylarında       
  sıcak olması
* Söz konusu tasarım olunca; herkesin bir fikrinin olması,
* Araya giren talepler ve müşteriden gelen teslim süresi baskıları
* En iyi örneği paylaşarak iş isteyen, ama yetersiz bütçe      
  sahibi markalar

Olumlu bir psikoloji ile yüz yüze bırakan unsurlar da 
aşağıda belirtildiği gibi olmuştur. 

* İş güvencesi, iyi ücret ve sosyal olanaklarının yeterliliği
* Terfi ve ödüllendirme olanaklarının yeterliliği
* Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle gelen başarılı neticeler
* Esnek çalışma saatleri
* Daha serbest kıyafetlerin olması
* Lezzetli ve sağlıklı öğle yemekleri
* Yaş ortalamasının genç ve çalışanların dinamik olması,
* Mesleğe ait statü, takdir edilme ve saygınlık 
* Yapılan işin ilgi çekici olması ve gelecek vaat etmesi
* İşletmeye ait güvenilirlik ve olumlu marka imajı
* Kararlara katılım, inisiyatif alabilme ve yetkilendirme
* Üstlerle iyi ilişkiler kurmak ve kendilerine adil          
  davranılması
* Kişisel sorunlara yapıcı yaklaşım ve aile tipi sahiplenilmek
* Müzik dinleyerek çalışabilmek
* Takdir eden ve ödüllendiren yönetim felsefesi
* Dijital dünya ve teknolojilere yakınlık
* Yaratıcılığı ateşleyen en önemli öge olan özgürlüklere saygı
* Sosyal organizasyonlar ve etkinlikler 
* Onaylanan işleri mecralarda görebilmek
* Yurtdışı trendleri ve markaları takip etmek
* Markalara ait sektörlerin çeşitliliği
* Farklı sektörlerden insanlarla tanışmak

Motivasyon
Marka Danışmanı
Cankut Kalyoncu Son yıllarda sürdürülebilir rekabet gücü elde 

etmek ve katma değer yaratarak reklam 
ajansı performansını arttırmak; çok önemli bir 
başarı göstergesi haline gelmiştir. Rekabetin 
temel anahtarlarından birisi insan kaynakları, 
teknoloji; işletme performansına ait verimliliğin 
olumlu yönde arttırılmasında önemli rolleri 
bulunmaktadır.

Yeterli mesleki motivasyona sahip olmayan 
ajans çalışanları; olumsuz nitelendirilen 
çalışan psikolojisine sahip olarak, ajansına da 
yeterince katkı sağlayamayacaktır. 

BAŞARI; OLUMLU PSİKOLOJİYE SAHİP 
ÇALIŞANLARIN GÖREV ALDIĞI

İŞLETMELERİN OLACAK…

Yine aynı işletme çatısı altında, olumsuz çalışan psikolojisine sahip birden çok 

bireyin olduğunu varsayarsak; kurumsal ruh sağlığının ne denli önemli etkileri 

olduğunu da hatırlatmış olacağız.

Motivasyon; fizyolojik veya psikolojik bir eksiklikle ya da davranışları harekete 

geçiren bir ihtiyaçla başlayan ve itici güçler aracılığıyla amaca ulaşılmasını 

sağlayan bir süreçtir. Bir kişinin hedefe ulaşmak için göstermiş olduğu tutarlılık, 

çaba ve azim hallerini göstermektedir. Dolayısıyla; yukarıda belirtilen ve ajans 

çalışanlarını olumlu veya olumsuz bir psikoloji ile yüz yüze bırakan unsurları 

karşılıklı ortadan kaldırarak ya da uzlaşarak daha verimli bir insan kaynağına 

sahip olabilir ve işletmelere ait başarılara katkı sağlayabilirsiniz.
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Yoga
Mesaisi

“İşyerinizde yoga yapmak; zihninizi daha 
açık, sizi de daha enerjik kılacak.”

Tatillerinizi düşünün ve ardından nasıl 
hissettiğinizi... Bu tatlı aralardan sonra 
herkeste bir rahatlama hissi hâkim 
olur. Beden daha enerjiktir ve zihin 
rahatlamıştır. Sanki karışan sistem 
düzenlenmiştir ve bir esenlik hissi içine 
girilir. Bu anların ardından ofis işinin 
rutin akışına hızlıca girilse bile bedende, 
zihinde ve nefeste bu hafiflik hissini 
sürdürmek mümkündür.

Özellikle masa başında çalışanlar için 

bu hissi korumak zor gibi görünse de, 

ofiste yoga yaparak tatilin vücudunuzda 

yarattığı dinlenme ve esneme hissini 

devam ettirebilirsiniz. Bunu tek başınıza 

yapmak zorunda da değilsiniz. Gün 

geçtikçe daha fazla işyeri, çalışanlarının 

hem sağlıklı ve zinde olması, hem de 

işyerindeki mutluluk ve motivasyonlarını 

artımak için farklı girişimlerde bulunuyor.

İstanbul’da bir yazılım firması olan Figen 
Soft Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Bayraktar,  ‘İş ortamında motivasyonu 
sürekli kılmanın yollarını aramaktayız. 
Yoga bu konuda da yardıma koştu.’ diyor. 

Şirkette 2013 yılında haftanın bir günüyle 
başlayan dersler haftada iki güne çıkmış. 
Yurtdışı seyahatlerinde Skype üzerinden 
bağlanarak derslere katılan İsmail Bey 
‘Yogaseverler olarak yoga derslerini 
iple çeke olduk.’ diyor ve ekliyor ‘Artık 
sohbetlerimizin bir parçası yoga oldu. 
Daha sağlıklı, dik bedenler ve daha 
mutlu, gülen yüzlü bireyler ofisi kapladı.’

Ankara’da bir enerji firması olan GAMA 
Holding çalışanları, öğle aralarında 
haftada 1 bazen 2 gün yoga yapıyor. 
Bu dersler son 3 yıldır devam ediyor. 
Çalışanlardan biri Duygu Can şöyle 
anlatıyor deneyimini; ‘Açık söyleyeyim 
inanmıyordum! Yoganın beni bu denli 
kendime getireceğine inanmıyordum. 
Vücudumun bu kadar esneklik 
kazanacağına, nefesimi her alıp-
verişimde ruhumun bu kadar özgürlük 
kazanabileceğine inanmıyordum. Şimdi 
gün içinde olanca stres ve gerginlikle 
karşılaştığımız ofisimizde yoga yaptığımız 
saatleri heyecanla, mutlulukla beklediğimi 
söylesem hiç yalan olmaz. Yoga ile ofiste 
günün geri kalanında kendinizi, güneş 
ışıkları içinde uyanmış gibi hissediyorsunuz. 
İyi ki ben yoga ile kendime değer veriyor 
ve onun bedenim gibi ruhumu da tedavi 
etmesine izin veriyorum.’

Figen Soft çalışanları Arzu Dinçer ve 
Seçil Tuna da mutlu çalışanlar. Arzu; 
‘Düzenli yoga yapmak boyun ve kas 
sistemimdeki gerilmeleri yok denecek 
kadar azalttı. Yoga aynı zamanda 
ruhsal olarak da dengemi bulmamı 
sağlıyor ve tüm zihinsel yorgunluğumu 
gideriyor’ diyor. Seçil ise ‘Yoga ile 
beraber bedenimdeki farkındalıklar arttı. 
Öncelikli olarak nefesin vücudumuzdaki 
önemiyle beraber denge düzeyinin 
artması ve fiziksel dinginliğimi hayatıma 
yansıyışını seyretmek gerçekten 
mükemmel’ diyor.

Masa başında ve yoğun çalışıyor 
olmak; yoğun olmak vücudunuza, 
nefesinize ve zihninize özen göstermek 
için bir engel değil. Hele ki bir iş yeri 
sahibi iseniz; çalışanlarınızın sağlık ve 
mutluluğu, onların performans ve işlerine 
olan saygılarına da olumlu olarak 
yansıyacaktır. Bu yüzden yogayla ya 
da çalışanların huzurlu bir ortamda 
çalışabilmesini sağlayacak yaratıcı 
başka fikirlerle çalışanlara faydalı olacak 
girişimlerde bulunabilirsiniz.

Denemeye değer!

Yoga Eğitmeni
Gülçin Özsoy

Yoga Journal Türkiye Editörü

“İşyerinizde yoga yapmak; 
zihninizi daha açık,

sizi de daha enerjik kılacak.”
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İş yaşamında başarıyı yakalayabilmek 
için multi-tasking olabilmek çok önemli 
kıstaslardan biri olarak görülmeye 
devam ediyor ve çalışanları öne çıkaran 
bir beceri olarak görülüyor. Kurumsal 
yaşamdaki birçok kişi aynı anda birden 
fazla işi idare ettiğinden bahsederken, 
birçoğu bu becerisinin neye mal 
olduğunun farkında değil. 

‘Aslında yapılmaya çalışılan, zamanın 
uzunluğu yetmediği için onu genişleterek 
kullanmak.’

Peki gerçekten aynı anda birden çok 
işi yapmak iyi midir? Biz aslında bir 
yandan bilgisayardaki excel’e datalar 
girerken, toplantıda ne konuşacağımızı 
düşünerek ve bir yandan da çalan 
telefonu fark etmeye çalışarak iyi 
bir şey mi yapıyoruz? Beynimizin 
olağanüstü kurgusu bile bizim bu 
kadar çok görevi aynı anda yapmaya 
çalışmamız karşısında tepki veriyor. 
Yapılan araştırmalar, multi-tasking 
olduğunuz zamanlarda her bir görevi 
tamamlama sürenizin uzadığını 
ve dahası görevlerin kalitesinin 
düştüğünü gösteriyor. Psikologlar 
açısından daha da kötüsü stres 
düzeyinizin yükselmesi. 

“Madalyon Kurumsal Psikoloji Odaklı 
Eğitim Merkezi olarak yaptığımız 
kurumsal çalışmalarda, öncelikli amacımız 
her zaman kişinin psikolojik sağlığını 

olumsuz etkileyen faktörlere, yine 
kişinin kendi potansiyelini kullanarak 
müdahale etmesini sağlamak. Olumsuz 
düşüncelerle, iletişim güçlükleriyle ve 
kalıp yargılarla baş etmesini bilen bir 
birey karşılaştığı sorunlar karşısında 
güçsüzleşmiyor. Bu müdahale noktasında 
kullandığımız tekniklerden biri de 
Farkındalık (Mindfulness) egzersizleri.” 

Yaşam koşullarının zorlaştığı ve rekabetin 
arttığı bir ortamda işi yavaşlatmak ya 
da hız düşürmek mümkün olmayabilir 
ama çalışanlar kendi kendilerine 
yapabilecekleri ufak teknikler ile 
zihinsel esnekliklerini arttırabilir ve stres 
düzeylerini düşürebilirler. 

“Stres düzeyinin her gün belli oranda 
artması çok normal. Ancak düzenli 
olarak müdahalede bulunmazsak, 
her gün artan stres bir süre sonra 
kişiyi tükenmişlik noktasına götürebilir. 
Telefonlarımızın tükenmemesi için şarjını 
her gün nasıl dolduruyorsak, zihnimizin 
ve bedenimizin tükenmemesi için de 
basit yöntemler uygulayabiliriz.”

Psikolog Hande Cesur’a göre insanlar 
uygulanabilecek bu basit yöntemleri çok 
basit buldukları için uygulamaya gerek 
bile duymuyorlar. Oysa ki, dünyanın 
da kabul ettiği ve bilimsel çalışmalarla 
desteklendiği üzere basit farkındalık 
egzersizleri ruh sağlığımızı korumak için 
çok çok önemli. 

Bir dakika için zamanı durdurun

Uzunca bir süre aynı anda birkaç işi 
birden yaptınız. Şimdi molaya çıkmanız 
gerekiyor. Ancak mola sırasında da 
başka şeylerle uğraşmak yerine sadece 
olduğunuz yerde durun. Bir yere oturun. 
Bedeninize odaklanın, bedendeki 
baskıları, kıyafetlerinizin ağırlığını, 
ayaklarınızın yerle temasını düşünün. 
Beden ısınını fark etmeye çalışın.

Bu egzersizi gün içinde birkaç kere 
tekrarlamanız, birkaç saatlik iş stresinizin 
düşmesine, konsantrasyon sorununuzun 
zamanla azalmasına neden olacak. 

Yediklerinizi fark edin

Çoğu çalışan öğle aralarında 
yemeklerini çok hızlı bir şekilde yer 
ve daha çok sigara içmeye ya da 
sosyal medyayı takip etmeye zaman 
bırakır. Oysa öğle araları zihinsel 
rahatlama için büyük fırsattır ve bu 
arayı yoga ya da meditasyonla geçiren 
çalışanlarda zihinsel ve bedensel 
iyileşme görülmektedir. Bunlar için 
fırsat bulamıyorsanız bile çok küçük 
farkındalık egzersizleri yapabilirsiniz. 
Örneğin yemeğinizi, başka hiçbir şeyle 
uğraşmadan sadece yediklerinize 
odaklanarak yemeniz iyi bir egzersizdir. 
Emin olun rengini, tadını, dokusunu, 
kokusunu fark ederek yemeğe çalıştığınız 
mandalinaya çok şey borçlu olacaksınız. 

Ofiste
Zamanı
Durdurmak

Sadece yürüyebilmek

Birçoğumuz yürürken bir yandan 
telefonla konuşur ya da gideceğimiz 
yerde yapacağımız bir konuşmayı 
düşünürüz. Önemli bir farkındalık 
egzersizi de bu alışkanlığı durdurup, 
yürürken sadece yürümeyi 
başarabilmektir. Adımlarınıza, beden 
duruşunuza odaklanarak bunu 
başarabilirsiniz. Bu şekilde bir egzersiz 
sayesinde zihninize gideceğiniz yerde 
daha iyi performans göstermesi için 
fırsat tanımış olursunuz.

Hande Cesur’a göre bu egzersizler, 
özellikle hızlı yaşamaya alışmış kişiler için 
ilk başta hiç kolay olmamaktadır. Ancak 
bir süre alıştırma yaptıktan sonra çok 
rahat bir şekilde kendilerini meditatif hale 
sokmaya başarabilecekler ve sonuçta 
eve gittikleri zaman televizyon ekranına 
kitlenerek dış dünyayla bağlantılarını 
kesmek zorunda kalmayacaklar. 
Çünkü bu egzersizler, potansiyelinizi 
tüm gün boyunca sağlıklı bir şekilde 
kullanabilmenizi sağlayacak.

‘Aslında yapılmaya 
çalışılan, zamanın 

uzunluğu yetmediği 
için onu genişleterek 

kullanmak.’
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Amerikan Psikoloji Birliği APA’nın 
yaptığı bir araştırmaya göre, iş yerinde 
kendini değerli hissetmeyen çalışanların 
yarısı bir sonraki yıl için kendilerine 
yeni bir iş arıyorlar. Kendini işyerinde 
değerli hisseden çalışanlar değerli 
hissetmeyenlere göre, zihinsel ve fiziksel 
olarak daha sağlıklı, daha başarılı ve 
daha motiveler.

Amerikan Psikoloji Birliği Pazarlama ve İş 
geliştirme Direktör Yardımcısı Dr. David 
Ballard şöyle diyor. “Başarılı kuruluşlar, 
yüksek performans ve sürdürülebilir 
sonuçların, çalışan, organizasyon, müşteri 
ve toplum arasındaki ilişkilere dikkat 
etmeyi gerektirdiğini öğrendi. İleriye 
dönük düşünen işverenler, çalışanların 
kendilerini değerli hissettikleri ve sonuç 
olarak net gelir elde etmeye yardımcı 
olan olumlu bir organizasyon kültürü 
oluşturmak için adımlar atıyor.”
 
Birçok Amerikalı “Kronik İş Stresi” 
raporluyor. İş Stresi nedenleri şu şekilde 
raporlanmış:

Çalışanların;

%41’i Genellikle iş günü boyunca 
gergin hissettiklerini bildiriyor. 

%46’sı Maaşlarını düşük buluyor.

%41’i Büyüme veya gelişme fırsatlarını 
yetersiz buluyor.

%41’i İş yükünü çok ağır buluyor.

%37’si Çalışma saatlerini uzun 
buluyor.

%35’i İş tanımlarından emin değil 
ve belirsiz iş beklentileri olduğundan 
yakınıyor.

Bazı işverenler, çalışanların ve kuruluşun 
gelişebileceği sağlıklı bir kültür 
yaratma fırsatı yakalıyor. Devam eden 
ticari zorluklar ve istihdam sorunları 
iyileştirilmeye çalışılırken; çalışanların 
refahı ve organizasyon performansı 
arasındaki bağlantıyı anlayan kurumlar, 
takdir kazanarak, Amerikan Psikoloji Birliği 
tarafından ödüllendiriliyor.

Amerika’da, akıl hastalığı ve madde 
kötüye kullanımı sonucunda işverenlerin 
dolaylı maliyeti her yıl yaklaşık 80 ila 100 
milyar dolar arasında değişmektedir. İyi 
haber, bu tür durumlarda tedavinin işe 
yaramasıdır. Akıl hastalığı olan bireylerin 
çoğunluğu (%65 ila %80) uygun tanı, 
tedavi ve devam eden izleme ile 
iyileşmektedir.

Zihinsel açıdan sağlıklı bir işgücüne 
yatırım yapmak faydalı bir girişimdir. 
Çalışanlar zihinsel hastalıklar için etkili 
bir muamele gördükleri zaman; bu 
durum toplam tıbbi maliyetleri düşürür, 
üretkenliği artırır, devamsızlığı azaltır ve 
engellilik maliyetlerini düşürür. 

Partnership for Workplace Mental Health

Mental Health at Work Report 2016

Bugün İngiltere’de, zihinsel sorunlar 

yaşayan binlerce kişi durumlarını veya 

hastalıklarını meslektaşları ve yöneticileri 

ile paylaşamadıkları için acı çekiyor.

Çalışanların %77’si hayatlarının bir 

noktasında ruhsal bir sorun yaşamışlardır.

Çalışanların %62’si zihinsel sağlıklarını 

olumsuz etkileyen belirtilerini işe atfediyor 

ya da işin katkıda bulunduğu bir faktör 

olduğunu belirtiyor.

Çalışanların işyerlerinde yaşadıkları 

deneyimler ile şirketin çalışanlarının 

düşüncelerine inanması arasında 

kesintiler söz konusudur. Yönetim kurulu 

üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin 

% 60’ı kurumlarının zihinsel sağlık 

konularında çalışanlarını desteklediğine 

inanmaktadır. Buna rağmen, sadece % 

11’i sorunlarını yöneticileri ile görüşmüş 

ve çalışanların yarısı ruhsal sorunlarını 

kendi yöneticileriyle görüşmeyeceklerini 

söylüyorlar.

Yöneticilerinin %76’sı çalışanların 

refahından sorumlu olduklarına inanıyor, 

ancak sadece %22’si bu konuda bir 

eğitim almış durumda.

Dünyada
Kurumsal

Ruh Sağlığına
Bakış

Yöneticilerin %32’si zihinsel sağlık 
sorununun belirtilerini tanıma konusunda 
güvensizler.

Takım üyelerinin %26’sı, çalışanlarla 
bire bir görüşme için zamandan yoksun 
olduklarını söylüyor.

Ruhsal bir sorunla son karşılaştıklarında 
çalışanların %35’i son bir kez destek 
için kimseyle iletişim kurmamıştır.

Erkeklerin %47’si kadınların %54’ü 
iş yerinde ruhsal sağlıkları konusunda 
rahat konuşuyorlar.

İşverenler, çalışanların ruh sağlığına 
önem vermeli ve ruh sağlıklarına zarar 
vermemek adına bilinçli olmalılar. 
İşverenler; çalışanlarının zihinsel sağlık 
sorunlarına, kanser, diyabet veya sırt 
ağrısı gibi fiziksel bir hastalığa tepki 
verdikleri şekilde özen göstermekle 
yükümlüdür. Kuruluşlar, yöneticilerini, 
çalışanlarını zihinsel sağlık sorunları ile 
baş edebilecekleri şekilde destek ve 
örgüt kültürü ile donatmalıdırlar. 

İşverenler ve çalışanlar arasında 
ruhsal sağlık alanında yeni bir 
ortaklığın zamanı geldi. 

Kaynak: Amerikan Psikoloji Birliği APA,
Partnership for Workplace Mental Health
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Aşağıdakilerden hangisini daha önce yaşadınız?

İŞVERENE YÖNELİK EYLEM ÇAĞRILARI
KONUŞUN
Sessizlik kültürünü kırın ve çalışanlarınızla konuşun
EĞİTİN
Temel psikoloji bilgileri ve ruhsal sorunlarda ilk yardım 
konularında eğitim alın.
EYLEM PLANI OLUŞTURUN
Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki boşlukları dolduracak 
şekilde bir araya gelin. Deneyimleri paylaşın.
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DR. Tea Co.; BKON Craft Brewer teknolojisi ile çayı da kahve gibi hızlı tüketime uygun hale getirmek ve 
çayın, siyah çaydan çok daha fazlası olduğunu göstermek için oluşturulmuş bir konsepte sahiptir. Bunu 
yaparken; sadece ülkemizdeki çayları değil, dünyanın dört bir yanından ithal edilen özel çayları da misafirlerine
sunmayı hedeflemektedir. 

Sri Lanka, Çin, Güney Afrika, Taiwan, Avrupa gibi dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen; portakal, çikolata, 
vanilya, karamel, tarçın gibi aromalara sahip farklı çaylar ile oldukça fazla çay çeşidine sahiptir. Dönemsel olarak 
yeni tatlar da eklenen aromalı çaylar menüsündeki lezzetlerin hepsini; geleneksel çay evlerinden farklı olarak, 
oldukça hızlı bir şekilde servis edebilmektedir. Kendilerini 2.nesil çay evi olarak adlandırma sebepleri; tüm 
çayların misafirlerine, BKON Craft Brewer isimli makineleri ile 90 saniyede ve ideal lezzette servis edilebiliyor 
olmasıdır. Ekim ayının ilk gününde Türkiye’de başlayan Dr.Tea Co. yolculuğu, Mart ayında Dubai Festival City’de 
açılacak olan şube ile devam edecektir. İlerleyen günlerde Dünya’nın farklı bölgelerine Dr. Tea Co. Markasını 
sıkça duyabilirsiniz.
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Cranberry Rose Angel’s KissCranberry VanillaSancha Gojiberry Cloud Catcher Black Mango

BKON
CRAFT BREWER
f u t u r e  o f  c r a f t

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2902. Sok.
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