
STRES YÖNETİMİ VE BAŞA 
ÇIKMA YOLLARI 



Stres  

   Stresi meydana 
getiren olaylara 
stres vericiler 
(stressor),  bu 
olaylara insanın 
fizyolojik ve 
psikolojik düzeyde 
verdiği tepkilere de 
stres (stress) 
denir.(Baltaş-Baltaş) 
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   Stres, organizmanın bedensel ve 

ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi 
ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir 
gerginlik durumudur. 

   Tehlike ile karşılaşınca canlı 
kendini korumaya çalışır. Eğer 
savaşabileceği türden bir 
tehlikeyse savaşır, 
savaşamayacağı türdense ondan 
kaçar (savaş ya da kaç tepkisi). 



   Stres hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle 
olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, 
insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, ciddi 
sorunlar da yaratabilir. Ancak stresin olumlu bir 
yanı da vardır. Herkes için değişebilen ama 
belirli dozda stres, varoluşun olumlu bir 
özelliğidir ve etkili bir işleyiş için gereklidir. Bu 
tür stres organizmada fiziksel ve ruhsal 
gelişmelere, büyümeye ve olgunlaşmaya yol 
açar. 

   Olumlu ve olumsuz stres arasındaki farklılık, 
kişinin stres oluşturucu olay ya da ortamı nasıl 
algıladığına ve onunla nasıl başa çıktığına 
bağlıdır. 



 

STRES HAKKINDA BİLİNMESİ 

GEREKENLER:  
  

 

 Denge  
 Gerilim                
 Rahatsızlık  
 Uyum Süreci 
 İncinebilirlik 
 Direnç 
 Sağlamlık  

  
 



Genel Uyum Sendromu (Selye) 

1. Alarm dönemi 

(reaksiyonu) 

   Uyaranın stres olarak 
algılandığı dönem. 

2. Direnç dönemi 

   Organizma stres verici 
duruma karşı direncini 
yükseltir. 

3. Tükenme dönemi 
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Stresin Çeşitleri 

 Fiziki çevreden 
kaynaklananlar 

 İş veya meşguliyet 
konusundan kaynaklananlar 

 Psikososyal ögelerden 
kaynaklananlar 

1. Günlük stresler 

2. Gelişimsel stresler 

3. Hayat krizi niteliğindeki 
stresler 
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STRESE KARŞI GÖSTERDİĞİMİZ 
TEPKİLER  

 Bilişsel Tepkiler  
 

 Duygusal Tepkiler   
 

 Davranışsal Tepkiler  
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BİLİŞSEL TEPKİLER   
 

 

 

 Dikkatin keskinleşmesi  
 

 Belleklerin hızlanması  
 

 Çözüm yolları üretilmesi  
 

 Uyaranın ne olduğunun anlaşılmaya 
çalışılması  
  
 



DUYGUSAL TEPKİLER  

 

 Varoluşa tehdit  
 

 Korku - Kaygı  
 

 Yaşam alanına 
müdahale  
 

 Öfke - Kızgınlık 



DAVRANIŞSAL TEPKİLER 

 

 Aktif ve probleme yönelik  

 

 Pasif ve savunmaya yönelik  
 

 Uyum - Çözüm  
 

 Tükenme 



 Stresin kısa dönem etkileri:                         
Kalp atış hızında artış, kan 
basıncında artış, endişe, karamsarlık, 
kızgınlık, unutkanlık, dikkati 
toplayamama…  

 Stresin uzun dönem etkileri:                       
Kronik hastalıklar (baş ağrısı, kalp 
hastalığı), depresyon, fobiler, kişilik 
değişikliği, ruhsal hastalıklar, 
düşünce ve hafıza kusurları, uyku 
bozukluklarıdır.  

 Sonuçta; üretkenliğin azalması, zevk 
alamama, yakın ilişkilerden 
uzaklaşma ortaya çıkar. 



   Profesör öğrencilerine stres yönetimi 
konusunda ders veriyordu… 

  Su dolu bir bardağı kaldırıp öğrencilerine 

sordu,  

  - Sizce bu su dolu bardağın ağırlığı ne kadardır? 

   Cevaplar 200 gram ile 400 gram arasında 

değişti. 

   Bunun üzerine Profesör şöyle dedi; 

  



  - Gerçek ağırlık fark etmez. Fakat durum, 

bardağı elinizde ne kadar süreyle 

tuttuğunuza göre değişir. 

  Eğer, 1 dakikalığına tutarsam, problem yok. 

1 saatliğine tutarsam, sağ kolumda bir ağrı 
oluşacaktır.  

  Eğer, 1 gün boyunca tutarsam, ambulans 
çağırmak zorunda kalırsınız. 

   Aslında ağırlık aynıdır ama ne kadar uzun 
tutarsanız, size o kadar ağır gelir. 



   - Eğer sıkıntılarımızı her zaman taşırsak, er ya da 

geç taşıyamaz duruma geliriz, yükler gittikçe 

artarak daha ağır gelmeye başlar. 

   Yapmamız gereken bardağı yere bırakıp bir süre 

dinlenmek ve daha sonra tutup tekrar 

kaldırmaktır. 

   Yükümüzü ara sıra bırakmalı, dinlenip 

tazelendikten sonra tekrar yolumuza devam 

etmeliyiz… 

   İşten eve döndüğünüzde, iş sıkıntınızı dışarıda 

bırakın. Nasıl olsa, yarın tekrar alıp 

taşıyabilirsiniz. 



STRESLE MÜCADELEDE 
BAŞVURULAN YOLLAR 

 

YETERSİZ YÖNTEMLER 
 
A-Uygun Olmayan Davranışlar 
    Alkol ve maddeye sığınma 
    Saldırganlık 
    Kaçma davranışı 
    İçe kapanma, intihar, depresyon vb. 
B-Kendini Aldatmaya Yönelik Davranışlar 
   Çeşitli savunma mekanizmaları  

  
  
 



 

 

UYGUN YÖNTEMLER  

 

 
 

A. BEDENE YÖNELİK 
YÖNTEMLER 

 Nefes Egzersizleri  
 

 Fizik Egzersizleri  
 

 Çeşitli Gevşeme yöntemleri 
(Derinlemesine kas gevşetme, 
yoga, meditasyon vb.)  
 

 Doğru Beslenme Alışkanlığı   
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B. DUYGU VE DÜŞÜNCELERE 
YÖNELİK YÖNTEMLER  
  
 Hayata Bilim Adamı Gibi Yaklaşın! (Genelleme yok, 

kanıt ara)  
 

 Olayları Tehdit Olarak Değil, Yetenekleri Sınama 
İmkanı Olarak Değerlendirin!  
 

 İrrasyonel İnançları ve Varsayımları Sınamayı 
Öğrenin!  
 

 Duygularınızı açıkça ve uygun bir şekilde paylaşın!  
 



C. DURUMA YÖNELİK YÖNTEMLER 

  

 Zamanı İyi Kullanabilme  
 

 Sosyal Destekten Yararlanabilme  
 

 İletişim Becerilerini Geliştirebilme  
 

 Atılgan Davranış Alışkanlıkları Edinebilme  
 

 Problem Çözme Becerileri Geliştirebilme 
  

 



STRESİ YOĞUN BİÇİMDE YAŞAYAN 
İNSANLAR 

  

 Aşırı Rekabetçi  
 

 Başarı Yönelimli  
 

 Aceleci  
 

 Saldırgan/Atılgan  
 

 Kontrolü Sürekli Elinde 
Tutmak İsteyen 



STRESİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
OLABİLDİĞİNCE AZALTAMAYA YARAYAN 
KİŞİLİK YAPILARI 

 Kendine Güven 

 Yeterlilik 

 Kendiyle Barışıklık 

 Stresli Durumlardan 
Kurtulabileceğine Olan İnanç 

 Güçlü ve Çok Yönlü Bir Özsaygı 

 Psikolojik Sağlamlık 
 



Stresle Başa çıkmada 
kullanabileceğimiz bazı yöntemler 

 

 Doğru ve derin nefes almayı öğrenelim. 

 Günde 10-15 dakikalık egzersizleri 
alışkanlık haline getirelim. 

 Yeterli ve dengeli beslenmeye çalışalım. 

 Aynı saatlerde uyuyup uyanmayı alışkanlık 
haline getirelim. 



Stresle Başa çıkmada 
kullanabileceğimiz bazı yöntemler 

 Kendimizle olumlu diyalog kuralım. 

 Stres yaratan durum/durumları 
arkadaşlarımızla, yakınlarımızla 
paylaşalım. 

 Öfkeliyken ani kararlar vermeyelim. 
Geçmişte yaşadığımız olumsuz durumları 
bugüne, bugünkü olumsuzlukları da 
geleceğe taşımayalım. 



Pozitif düşünce 

   Kardeşim sen düşünceden ibaretsin 
Geriye kalan et ve kemiksin  
Gül düşünürsün , gülistan olursun  
Diken düşünürsün dikenlik olursun   

MEVLANA 

   Pozitif düşünce , olumsuzluklara razı 
olmayan, her koşulda yapabilecek iyi 
bir şeyin olduğuna inanan , insan 
hayatını olumlu yönde etkileyen bir 
düşünce tarzıdır.  



   Doğu felsefesinin ana kaynağı olan pozitif 
düşünce günümüzde batı tıbbının da 
benimsediği sihirli bir kelimedir.  

   Doğada, evrende her şey karşılıklı etkileşim 

halindedir. Zihinle beden arasında da böyle 
bir etkileşim vardır. Zihindeki olumlu 
düşünceler bedende bir takım olumlu 
sonuçlar yaratıyor. İnsanlar ne kadar mutlu 

ne kadar pozitif olurlarsa ürettikleri 
Nöropeptip denilen protein zincirleri daha 
sağlıklı olur ve bağışıklık sistemi daha da 
güçlenir.  



    

   Bu gün artık başarının yolu pozitif düşünmekten 
geçiyor. Bu iki kelimeyi hayat felsefesi olarak 
benimseyen insanlar, umudunu, güvenini, 
iyimserliğini kaybetmeden kendine güvenen, 
cesur ve inisiyatif sahibi bireyler olduklarını 
çevrelerine hissettiriyorlar. Pozitif düşünen kişiler 
, pozitif enerji veren insanlarla arkadaşlık 
ediyorlar, pozitif enerji veren yiyeceklerle 
besleniyorlar, pozitif enerji yüklemek için spor ve 
meditasyon yapıyorlar.  

   Sizi daha güçlü kılacak şu yaşam felsefesine kulak 
verin;  
MİZAH DUYGUNUZU YİTİRMEYİN 
CESUR OLUN  
İDEALİST OLUN  
 



 
Olumlu düşünme alışkanlığı edinin 

olumsuz                   olumlu 

    
    

Hasta olmak 
istemiyorum. 
Randevuya geç kalmak 
istemiyorum. 

Hiç yararı yok, 
olmuyor. 

Sağlıklı olmak 
istiyorum. 
Randevuya 5 dakika 
erken gitmek istiyorum. 

Olmazsa başka bir 
yol bulur, tekrar 
deneriz. 

 



 
    Şimdi siz deneyin 

olumsuz                  olumlu 

    
    

 

              

İşe yaramayacak 
biliyorum. 

Hiçbir şeyim doğru 
gitmez. 
Sabahları kahve içmeden 
kendime gelemem. 

Bugün kendimi bir türlü 
toparlayamıyorum. 

 

     

    ? 



    

   Hayat, kısa gelen battaniye 

gibidir. 

   Yukarı çekersin ayak 
parmakların isyan eder, 

   Aşağı çekersin omuzların 
titrer.. 

   Ama yine de, 

   Neşeli insanlar dizlerini 
karınlarına çekerek, rahat 
bir uyku uyumayı başarır... 

 



 

 

YAŞAMIN 
KENARLARINDA 
BİR   

YERLERLERDE  

SALLANMAKTANSA 

  YAŞAMA 
KENETLENİN!!!  
 



Teşekkürler 


