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* İçindekiler

s.6
KORONAVİRÜS VE İŞ 
HAYATIMIZ - MAKALE

Korona COVID-19 virüsü diye 
adlandırılan salgın Çin’in Wuhan 
kentinden başlayarak tüm dünyayı 
etkisi altına almış, 10 Mart günü 
açıklanan ilk vakanın ardından 
ülkemizde de maalesef hızla 
yayılmaktadır. 

s.10
MADALYONUN DİĞER 

YÜZÜ - ANALİZ

Salgın boyutuna erişen Korona, 
endüstriyel etkileriyle birlikte, ticari 
faaliyetlerin olduğu tüm alanlarda 
etkisini göstermeyi sürdürüyor. 
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s.16
ADALET BAKANLIĞI
TARAFINDAN ALINAN
TEDBİRLER
Koronavirüs Bilim Kurulu´nun 
yaptığı değerlendirmeler 
doğrultusunda Adalet Bakanlığı 
Merkez Teşkilatı, bağlı ve il-
gili kurumlar bünyesinde 
ayrıca ceza infaz kurumlarında 
alınması söz konusu oldu. 

s.12
PSİKOLOJİK TEHDİT
PSİKOLOJİK TEDBİR

Korona ve salgının toplumsal ve 
bireysel ölçütte tehdit ve tedbirl-
erini uzmanlarından dinledik.
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KORONAVİRÜS VE 
İŞ HAYATIMIZ

Bilindiği üzere işverenlerin 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
gereği en temel yükümlülüklerinden 

biri çalışanların işyeri çerçevesinde sağlık 
ve güvenliğini sağlamaktır. İş yerlerinde 
sağlık kontrolleri yapılabilir,  iş yerleri 
sürekli olarak dezenfekte edilebilir, 
işyerlerine işçileri ve işverenleri koruyucu 
ürünler (dezenfektan, maske, eldiven) 
temin edilebilir. Ancak COVİD-19 salgını 
ve salgının dünyadaki etkileri, aynı 
zamanda çalışanların iş yeri dışındaki 
eylemlerinin kontrol edilemeyeceğini 
de göz önüne aldığımızda sayılan bu 

önlemler yetersiz kalacak, işçi ve işverenler 
olarak işin sağlıklı olarak devamlılığı 
için başka yöntemler aranacaktır.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN 
İŞ HUKUKUNDAKİ YERİ

Evden çalışma olarak adlandırılan bu 
çalışma şekli, salgın için alınabilecek 
en etkili yöntemlerden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Bu atipik iş ilişkisi 
aslında iş hukukunda uzaktan çalışma 
olarak anılır.

İş Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan 
uzaktan çalışma; “İşçinin, işveren tarafından 

*görsel pexel´e aittir.

Korona COVID-19 virüsü diye adlandırılan salgın Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı 
etkisi altına almış, 10 Mart günü açıklanan ilk vakanın ardından ülkemizde de maalesef hızla 

yayılmaktadır. 

Küresel bir salgın;
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oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde 
ya da teknolojik iletişim araçları ile 
işyeri dışında yerine getirmesi esasına 
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş 
ilişkisi” olarak tanımlanmıştır. 

İş kanununa göre uzaktan çalışma, 
işçinin işe başlama aşamasında 
karşılıklı rıza ile tercih edilen bir 
çalışma şeklidir. Yani aslında şu an 
karşı karşıya kaldığımız küresel 
salgın gibi mücbir sebepten 
doğan bir iş ilişkisi değildir.

Bu salgın döneminde olağanüstü 
bir hale özgü şartların dayatılması 
ile işverenin veya işçinin riskten 
korunmak amacıyla talepte 
bulunması sonucunda geçici bir 
dönem işyerinden uzaklaşması 
ve işçinin işini uzaktan görmesi 
günümüz değimi ile “home 
office” çalışması uzaktan çalışma 
olarak nitelendirilmeyecektir.

İŞ KANUNU’NDAKİ 
KORUYUCU 

DÜZENLEMELER
Elbette ki İş Kanunu kriz dönemi 
diye isimlendirebileceğimiz 

çalışanların “geçici” olarak 
işyerinden uzaklaşmalarını 
zorunlu kılacak hallerin 
varlığını öngörmüş bazı 
düzenlemelere yer vermiştir. 
Bu küresel salgın zamanında 
uygulanabilecek düzenlemeler; 
kısa çalışma ödeneği, yarım 
ücret düzenlemesi şeklindedir.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneği Hakkında Yönetmelik 
bize ilk olarak zorlayıcı 
sebebin tanımını yapmaktadır. 
Yönetmeliğe göre zorlayıcı 
sebep; işverenin kendi sevk ve 
idaresinden kaynaklanmayan, 
önceden kestirilemeyen, 
bunun sonucu olarak bertaraf 
edilmesine imkân bulunmayan, 
geçici olarak çalışma süresinin 
azaltılması veya faaliyetin 
tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan 
dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumları ya da 
deprem, yangın, su baskını, 
heyelan, salgın hastalık, 
seferberlik gibi durumlardır.

Zorlayıcı sebeplerin varlığı 
hem işçiye hem de işverene 
iş sözleşmesini süreli ise 
sürenin bitiminden önce, 
süresizse de bildirim süresini 
beklemeksizin feshedilme 
hakkı tanımaktadır. 
(İş Kanunu 25/III)

ZORLAYICI 
SEBEPLERİN VARLIĞI 

HALİNDE YARIM 
ÜCRET

İş Kanunu 40. Maddesine 
göre; zorlayıcı sebeplerin 
varlığı halinde çalışamayan 
veya çalıştırılamayan işçiye 
bu bekleme süresi içinde 
bir haftaya kadar her gün 
için yarım ücret ödenir.

Burada dikkat edilecek olan 
husus Coranavirüs salgının 
zorlayıcı sebep olarak kabul 
edilip edilemeyeceğidir. 
Kamusal bir kararla bu 
uluslararası salgının zorlayıcı 
sebep olarak kabulü halinde 
yarım ücret hükümleri 
uygulama alanı bulacaktır.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz 
veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir 
oranında azaltılması halinde veya süreklilik 
aranmaksızın işyerinde faaliyetlerin 
tamamen veya kısmen en az dört hafta süre 
ile durdurulması hallerinde üç ayı aşmamak 
şartıyla (bu süre Cumhurbaşkanı’nın 
kararıyla 6 aya uzatılabilir) sigortalılara 
çalışmadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma süresince sigortalılara İŞKUR 
tarafından belirli şartlarda gelir desteği, 
yani kısa çalışma ödeneği verilmekte, ayrıca 
genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Bu salgın döneminde kısa çalışma 
uygulanabilmesi için;  salgının kamusal 
bir kararla zorlayıcı sebep olarak 
nitelendirilmesi,  işverenin bu sebeple 
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde 
azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a 
başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince 
yapılacak olan uygunluk tespiti sonucu 
işyerinin yukarıda sayılan durumlardan 
etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin şartları içinde 
bulunduğumuz durumda daha çok işçinin 
yararlanabilmesi için esnetilmiştir. İşverenin 
kısa çalışma talebinin İş Müfettişlerince 
yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması 
halinde işçinin bu kısa çalışmadan 
yararlanabilmesi için; kısa çalışmanın 
başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet 
akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde en 
az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi 
ödemiş olması gerekmektedir. Pandemi 
dönemine özgü yapılan düzenleme ile 
belirlenen şartlar 31.06.2020 tarihine kadar 
geçerli olacak, bu tarihten sonra son 120 gün 
hizmet akdine tabi olma, üç yıl içinde en az 600 
gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş 

olması şartları aranmaya devam edecektir. 
Aynı zamanda yapılacak inceleme sonucu 
kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin 
bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

ÜCRETSİZ İZİN
Ücretsiz izin konusu şüphesiz işçinin ve 
işverenin aklına gelecek önlemlerden biri 
olacaktır. 

Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak 
belli bir süreliğine iş akdini askıya alması 
olarak tanımlanabilir. İş akdinin belirlenen 
süre kadar askıya alınması yani işçinin 
çalışamadığı, işverenin ise ücret ödemediği 
lakin iş ilişkisinin de sonlanmadığı bu 
durumun sağlanabilmesi için İş Kanunu’na 
göre karşılıklı rıza olması gerekmektedir. 
Hem işverenin hem de işçinin ücretsiz 
izin hususunda mutabık kalmaları şarttır.

Yazılı şekil şartı aranan ücretsiz izin 
hususu, şart sağlanmadığı ve işçinin 
de 6 iş günü içerisinde yazılı olarak 
ücretsiz izne kabul beyanı sunmadığı 
takdirde işçiyi bağlamayacaktır. Yazılı 
kabul beyanı sunmayan işçiye karşı 
işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin 
uygulamasına gitmesi halinde işveren 
iş sözleşmesini feshetmiş sayılacaktır.

TELAFİ ÇALIŞMASI
İş Kanunu bazı durumlarda fazla çalışma 
veya fazla sürelerle çalışmayı telafi çalışması 
olarak kabul eder. Şu an içinde bulunduğumuz 
salgın süreci gibi zorunlu nedenlerle işin 
durması, ulusal bayram ve genel tatillerden 
önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya 
benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma 
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması 
veya tamamen çalışılmaması hallerinin 
varlığı halinde telafi çalışması mümkündür. 

Bu gibi durumlarda işveren çalışılmayan 
süreler için dört ay içerisinde telafi 
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çalışması yaptırabilir, bu çalışmalar fazla 
çalışma süresi olarak kabul edilmez.

Ancak telafi çalışmaları, günlük en çok 
çalışma süresini aşmamak koşulu ile 
günde üç saatten fazla olamaz. Ayrıca tatil 
günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

İŞÇİ VEYA İŞVERENİN 
KORONAVİRÜSE YAKALANMASI 

DURUMU
İş Kanunu’nun 24. Maddesi, işçinin iş 
akdinin haklı nedenle derhal feshini 
düzenler. Buna göre; “İşçi işçinin sürekli 
olarak yakından ve doğrudan buluşup 
görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan 
bir hastalığa tutulursa,  iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim 
süresini beklemeksizin feshedebilir.” 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih 
haklı düzenleyen 25. maddede ise;

a) İşçinin kendi kastından veya 
derli toplu olmayan yaşayışından yahut 
içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa yakalanması veya engelli hâle 
gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak 
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya 
bir ayda beş işgününden fazla sürmesi,

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi 
edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde 
çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık 
Kurulu’nca saptanması durumunda işveren 
süresi belirli olsun veya olmasın işveren iş 
sözleşmesinin sürenin bitiminden önce veya 
bildirim süresini beklemeden feshedebilir. 

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bu süreci 
en az hasar ile atlatmasını ve sağlıklı 
günlerde daha güçlü bir şekilde iş ve sosyal 
hayatımızda bir araya gelmeyi diliyoruz. 

n Av. Merve Turnaoğlu - Stj. Av. Selin Kankaya

herşey 
nasıl 

başladı?
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MADALYONUN 
DİĞER YÜZÜ

Etkisinin azaldığı durumlarda ulaşımın, iletişimin ve ticaretin 
canlanacağını söyleyebiliriz. İnsanların kazandığı bir motivasyon olduğunu 
ve bilinçlendiğini bunun sonuçlarının olumlu yönde olacağının umudunu 

taşıyoruz. 

Salgın boyutuna erişen 
Korona, endüstriyel 
etkileriyle birlikte, ticari 

faaliyetlerin olduğu tüm alanlarda 
etkisini göstermeyi sürdürüyor. 

Özel sektörü insan kaynakları 
açısından olumsuz etkileyen 
virüs yayılımı, sağlık 
sektöründe ise tam tersi bir 
boyutta insan kaynakları 

açısından yeni ihtiyaçlar 
doğuruyor. Son olarak 
Sağlık Bakanlığı́ nın 24 Mart 
tarihinde yaptığı açıklamada 
32 bin sağlık personelinin 

2 hafta içerisinde göreve 
başlayacağını duyurması 

kamusal alandaki 
tedbirlerin yanında dikkat 
çeken konular arasında. 

Koronavirüs hadisesinin 
ekonomi açısından 
kısa vadede ve uzun 

vadede doğurabileceği 
sonuçları uzmanından dinledik. 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Öğretim 
Görevlisi Erkam Kocakaya, tarihte 

örneklerine çok kez rastlanmış 
olan salgın ve taunların bir dizi 
siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçları 
beraberinde getirdiğini söyledi. 
Ciddi can kayıplarının yaşandığı, 
ülkelerin yıkıldığı ekonomilerinin 
tamamen çöktüğü dönemler tarihte 
hep yaşanmış ve tecrübe edilmiş ve 
hala tecrübe edilmektedir, diyerek 
şöyle konuştu:

“YAPISAL İŞSİZLİKLER 
ÖNGÖRÜLÜYOR”

İbni Haldun´un teoremine 
bakıldığında medeniyetlerin yükselişi 
olduğu gibi medeniyetlerin çöküşü 
de söz konusudur. Çöküşünden 
sonra tekrar yükselişi olan 
medeniyetler görülmektedir. 
Bu bir zaman dairesinde ifade 
edilmektedir. Ekonomik kayıplar 
için değerlendirdiğinde birey 
ölçeğinde işsizliğin artacağı, dünya 
genelinde özellikle bazı sektörlerde 
çok hızlı bir şekilde yapısal 
işsizliklerin meydana geleceği 
öngörülebilir. İşletmeler bazında 
bakıldığında ciddi gelir kaybının 

Dünya ekonomisini saran tehdit;
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32 bin sağlık personeli göreve başlıyorsalgın hem bireysel hem de kitlesel etkiler gösteriyor

, satışların durma noktasına gelmesi 
maliyetlerin artması ve işçilerin ücretsiz 
izne ayrılması ve devlet desteğinde kısa 
çalışma ödeneklerinden faydalanılması 
şeklinde sonuçlanmaktadır. Birey 
anlamında bakıldığında işsizliğin, işletme 
ve özel sektör anlamında ise sermayeyle 
birlikte yatırım imkanlarının da kısıtlı 
hale gelmesi çift taraflı bir kaybı göz 
önüne sermektedir. 

“MİKRO VE MAKRO TİCARİ 
TEHDİTLER TAŞIYOR”

Rakamların düşmesi ve borsanın 
olumsuz seyri mevcut kaynakların değer 
teşkil etmemesi anlamına da geliyor. 
Bu kaynaklar, gayrimenkul ve motorlu 
araçlar gibi mal varlıkları olarak ifade 
edilebilir. Net bir ifadeyle salgının sadece 
sağlık tehdidi değil, hem bireysel hem de 
toplumsal olarak mikro ve makro ticari, 
iktisadi tehditler taşıdığı çok açıktır. Fakat 
bir bütün olarak tüm sektörleri ve tarafları 
kayıplara sürükleyen bu süreç özelinde 
fırsatlar doğuran bir süreç olarak işaret 
edilebilir. Doğal gelişmelere bakıldığında 
sağlık sektöründe ciddi bir üretim ve 

hizmetin söz konusu olduğu daha 
farklı çözümlerin arandığı ve üretildiği 
görülüyor.

“SALGIN BOYUTUNUN 
AZALMASI İNSANLARA 

MOTİVASYON KAZANDIRIR”
İnsanlık bu zararları atlattığında 
zararların ve kayıpların telafisi için 
yeni bir dönem meydana gelecektir.  
Salgın boyutunun azaldığı durumlarda 
ulaşımın, iletişimin ve ticaretin 
canlanacağını söyleyebiliriz. İnsanların 
kazandığı bir motivasyon olduğunu 
ve bilinçlendiğini bunun sonuçlarının 
olumlu yönde olacağının umudunu 
taşıyoruz. Önem taşıyan bu beklentisinde 
olduğumuz büyümenin uygun iktisadi 
koşullarda uluslararası ve küresel  
rekabet şartlarında adil ve eşitlikçi  bir 
yaklaşımla olup olamayacağız. Savaşlar 
ve salgınlar insanları bir araya getirir bu 
birlik ve beraberlik, hızlı bir yükselişin 
habercisidir. 

n Hazırlayan - Muhammed Deniz

11

KÜRESEL HUKUK DERGİSİ



fotoğraf: evde herşey yolunda*

Dünya gündemini bir anda 
etkisi altında bırakan 
virüs tehlikesi, Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) ´nün 12 
Mart´taki ilanı ile kaçınılmaz 
bir gerçek olduğunu deyim 
yerindeyse kanıtladı. Bu gerçekle 
birlikte dijital platformlardaki 
içeriklerden yerel gazetelere 
değin tüm mecraların değişmez 
içeriği halini aldı. Görüldüğü üzere 
sosyal medyadaki tüm içeriklerin 
kaynağını oluşturan virüse karşı 
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 
tüm bakanlıklar tedbirlerini ortaya 
koyarken, çalışma hayatında 

evden hizmet verme gibi 
alternatifler değerlendirilirken, 
Milli Eğitim Bakanlığı da kesintisiz 
eğitim için çeşitli eylem planları 
ortaya koydu. Yaşanılan tüm 
bu gelişmeler doğrultusunda 
vatandaşların evlerinde kendilerini 
izole etmelerine dair birçok 
kanaldan çağrılar yayınlanıyor. 
Konunun bir diğer hassas noktası 
ise hem bireylerin hem de 
toplumun psikolojisi uzmanlar, 
salgının atlatılması adına verilen 
mücadelede psikolojik olarak 
güçlü olmanın önemini vurguluyor.

PSİKOLOJİK
TEDBİR

PSİKOLOJİK
TEHDİT

Evde kalırken zinde kalamamak;
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POST TRAVMATİK  
STRES BOZUKLUĞU

Aile Danışmanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı 
Fatih Kılıçarslan,  Koronavirüs salgınının, 
insanların yönetim sistemini değiştireceği 
gibi yaşam düzeninde de derin değişiklere 
neden olacağını belirtiyor. Koronavirüś ün  
yaşamamızda kaygı, endişe, korkuya neden 
olan bir kriz olarak okunması gerektiğini 
söyleyen Kılıçarslan şu ifadeleri dile getirdi: 
“Yaşamın düzenini bozan hatta alt üst oluşlara 
yol açan beraberinde yoğun anksiyeteye 
neden olan bir virüs insanların yaşamında 
etkisi uzun yıllar sürecek travmaların 
kaynağını da oluşturuyor. Deprem örneği, 
insan yaşamında derin travmalara yol 
açar. Deprem gibi koronavirüsün de 
kişileri korkuttuğu, dehşet içinde bıraktığı, 
çaresizlik duyguları yarattığı gözlemleniyor. 
Bu ve benzeri şikayetlerin uzun sürmesi 
ruh sağlığı sorunlarına neden olabilir.  Afet 
veya olağan üstü olaylarda genellikle “Post 
Travmatik Stres Bozukluğu” görülür. Kaygı 
ve endişe bozukluğu, kişinin ciddi fiziksel bir 
zararının oluşması durumunda, çok sevilen 
birinin kaybı ile karşılaştığında ya da böylesi 
bir olaya tanık olduktan sonra meydana 
gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Kişiyi aşırı 
korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik 
yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik 
olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma 
diyoruz.  Travmatik bir olay tecrübe eden 
kişilerin birçoğunda, şok, öfke, gerginlik, 
korku ve hatta suçluluk tepki olarak ortaya 
çıkabilir. Bu tepkiler olağandır ve birçok 
kişiye göre zamanla kaybolur.

BELİRTİLER YILLAR SONRA BİLE 
ORTAYA ÇIKABİLİR

Post travmatik stres bozukluğu olan bir 
kişide ise bu tepkiler devamlı ve hatta 

artan şekilde gözlenmekte, kişinin hayatını 
birçok alanda engelleyecek kadar güçlü 
etkiye sahip olur. Post travmatik stres 
bozukluğu belirtileri olaydan sonraki üç 
ay içinde gözlenmeye başlanır. Ancak bazı 
vakalarda olayın yıllar sonrasına kadar 
belirtiler ortaya çıkabilir. Belirtilerin 
yoğunluğu ve şiddeti değişiklik gösterir. 
Bu konuda önemle üzerinde durulması 
gereken nokta, travmayı kişinin tek başına 
tolore etmesinin zorluğudur. Zaman 
kaybedilmeden profesyonel bir yardım 
alınması, psikiyatri kliniklerine başvurması 
önerilir. Koronavirüs sonrası  medyanın 
yaklaşımı iki yönde değerlendirirsek 
toplumu bilgilendirici, salgına karşı 
koruyucu ve önleyici yayınlar ile halk içinde 
panik, endişeye yol açan veya doğruluğu 
kanıtlanmamış haberlerle duyarsızlığa 
neden olan yayınlar şeklinde sıralayabiliriz.

TEDBİRLER BİLİM İNSANLARININ 
GÖSTERDİĞİ DOĞRULTUDA 

ALINMALI 
Koronavirüs haberlerini önlememiz 
mümkün olmadığı için vatandaşların bu 
haberler karşısında sakin, soğukkanlılığını 
koruyarak gerekli tedbirleri bilim insanların 
ve kurumların gösterdiği doğrultuda 
almalarını tavsiye ederim. Böylece salgınla 
daha bilgili ve bilinçli baş edebilme imkanı 
oluşturabiliriz. Koronavirüs ile zihinsel 
mücadelede korku, panik, endişenin başta 
ruh sağlığımız olmak üzere bağışıklık 
sistemimize zarar vereceğinin bilincinde 
olmalıyız. Mücadelede sakin, soğukkanlı, 
kendimizi iyi hissederek koruyucu önlemleri 
alarak başarılı olabiliriz. Vatandaşlarımızın 
uzmanların ve kurumların resmi 
açıklamalarına dikkat kesilmeleri ve 
üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine 
getirmeleri salgınla mücadelede en önemli 
unsur olacaktır. “
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SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ
 Sosyal açıdan toplumun kendini izole etmeye pek alışkın olmadığına 
dikkat çeken Çevik, alışkın olunmayan bu durumun aile içinde 
farkındalık hissi ile karşılanmasıyla, kaygı, endişe ve stres gibi 
olumsuz hisleri azaltacağını belirterek şunları kaydetti:  Bu sürecin 
geçici olduğunu kabul etmeliyiz ve buna inanarak psikolojimizi de 
korumalıyız. Tabi ki bu süreç birçok kişide travma oluşturacak, bu 
travmaların olumsuz sonuçları da olacaktır. Ancak bu tip düşünceleri 
en aza indirgeyebilmek için evde kaldığımız süre boyunca kendi 
psikolojik alanımızı korumakla birlikte diğer ev halkının alanına da 

Uzman Klinik Psikolog. Zekiye Çevik

 En önemlisi; çocuklar, dünyanın güvenli 
olduğuna inanma ihtiyacındadırlar. Bu ihtiyacı 
onlara verebilmenin yolu ise, yetişkinlerin tutum 
ve davranışlarıyla doğru orantılıdır.

fo
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saygı duymayı ihmal etmemeliyiz. 

Bireylerin birbirlerinin alanına müdahaleyi 
en aza indirmesi, bireysel vakit geçirmesi 
ile doğru orantılı sayılabilir. Bu sebeple 
hobilerimize vakit ayırarak kendimize 
kaliteli zaman dilimleri oluşturabiliriz.

ÇEVREMİZ İLE İLETİŞİMİMİZİ 
KESMEMELİYİZ

İçe bakış ve bağ kurma dönemi olarak 
nitelendirebileceğimiz bu günleri aslında 
ailemizle birlikte değerlendirebileceğimiz 
zamanlar için bir avantaj olarak görebiliriz. 
Odak noktamızı, geçiştirdiğimiz konulara 
yönlendirmek, yoğunluktan dolayı 
ilgisiz bıraktığımız konularla ilgilenmek, 
zihnimizi meşgul eden sorulardan 
uzaklaşmamıza ve konumumuzun bizi 
bunaltmamasına destek verecektir. Bunu 
yaparken sosyalleşmekten de kendimizi 
alıkoymamalı, çevremiz ile iletişimimizi 
kesmemeliyiz. Bu sürecin en yorucu kısmı 
sevdiklerimizden, arkadaş çevremizden, 
okul yahut iş çevremizden ayrı kalmak 
olduğu için kendimizi yalnız hissedebiliriz. 
Bunu telafi edebilmek için çevremizle 
online platformları kullanarak da olsa 
iletişime geçmek, evde kalma süremizi 
olumlayacaktır. Bunu bir psikolojik arınma 
süreci olarak değerlendirmek; doğru 
sorularla doğru cevaplara ulaşabilmemizi 
sağlayacaktır. Evde kalmaktan muzdarip 
olan gençler özellikle bu sürecin can sıkıcı ve 
bunaltıcı safhalarına maruz kalacaklardır. 
Ancak sosyal izolasyonu korumanın aslında 
kendi aileleri başta olmak üzere tüm çevre 
halkın sağlığını korumak olduğu bilincinde 
olmalı ve mümkün mertebe her aileden 
bir kişi ihtiyaç halinde dışarı çıkmalıdır. 
Bu kişi her 15 gün süre ile değiştirilip hem 
14 gün kuralına uyulmuş olunur, hem de 
aile bireyleri bir nebze olsun durumdan 

soyutlanmış olur.

KAYGI VE STRES YÖNETİMİMİZİ 
DOĞRU SEVİYEDE TUTMALIYIZ

Hepimizin endişeli olduğu bu süreçte; 
yeteri kadar bilgi edinmek kaygı 
seviyemizi minimumda tutabilmemizi 
sağlayacaktır. Sosyal medyada yayılan 
ya da televizyonlarda haber niteliğinde 
verilen her söylemi değil sadece bilgi 
verici, önlem alıcı yahut eylem planına 
dönüştürülmüş yayınları almalıyız. 
Kaygı ve stres yönetimimizi sağlıklı 
seviyelerde tutmamızı sağlayacak olan bu 
hareket, kendimiz ve ailemiz için sosyal 
izolasyonu korumada da etkili olacaktır. 
Aile bireylerimizle iletişimimizi daha 
sıkı tutmak, her gün dışarıda virüs var 
uyarısı yapmak yerine nasıl davranmaları 
ve ne yapmaları konusunda onları 
bilgilendirmek, kaygı ve endişemizi onlara 
yansıtmamak, haber kaynaklarını sürekli 
açık bırakmamak, evde vakit geçirmeyi 
eğlenceli hale getirmek onların da bu süreci 
sağlıklı atlatabilmelerini sağlayacaktır.

ÇOCUKLAR, DÜNYANIN GÜVENLİ
 OLDUĞUNA İNANMALI

Hayatımızda kendimize soluk alma alanları 
açarak, kitaplarla, müzikle, sanatın 
çeşitli alanlarıyla ilgilenerek psikolojik 
sağlamlığımızı ve salgın düşüncesine karşı 
direncimizi arttırabiliriz.  En önemlisi; 
çocuklar, dünyanın güvenli olduğuna 
inanma ihtiyacındadırlar. Bu ihtiyacı 
onlara verebilmenin yolu ise, yetişkinlerin 
tutum ve davranışlarıyla doğru orantılıdır. 
Bu bağlamda yetişkinlerin duygu ve 
düşüncelerini kontrol altında tutmaları ve 
sakin kalmaları önemli rol oynayacaktır. 

n Dosya - Muhammed Deniz
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