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Abstract 

The World Health Organization declared a pandemic disease on March 11: 
COVİD-19.COVID-19, one of the coronavirus varieties, is a virus that has spread 
rapidly to almost all countries. It is observed that states consider this virus as an 
urgent agenda item and take severe measures against the virus. This virus, 
which concerns the world, also effects human psychology. In fact, it is not only 
the coronavirus that affects human psychology, but the evaluation of the virus as 
a pandemic disease. As a matter of fact, the measures taken after the declared of 
the pandemic restrict the daily routine. This situation leads to diversification of 
perceptions about the virus. According to the cognitive model, our thoughts 
about the virus affect our behavior and cause us to react. In this article, possible 
effects of COVID-19 on human behavior is explained according to the cognitive 
model. In addition, cognitive distortions provide information about how this 
virus is perceived and how it causes anxiety and uncontrollability. As a result, 
the importance of preventing studies in a controlled manner is emphasized. 
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Özet 

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart’ta pandemik bir hastalık ilan etmiştir: COVID-19. 
Koronavirüs türlerinden COVID-19, hemen hemen bütün ülkelere hızla yayılmış 
olan bir virüstür. Devletlerin bu virüsü acil gündem maddesi olarak 
değerlendirdiği ve virüse yönelik sert önlemler aldığı görülmektedir. Dünyayı 
ilgilendiren bu virüsün insan psikolojisini de etkilediği açıktır. Aslında insan 
psikolojisini etkileyen sadece koronavirüs değil virüsün pandemik bir hastalık 
olarak değerlendirilmesidir. Nitekim pandemi ilan edilmesinden sonra alınan 
önlemler günlük rutini kısıtlamaktadır. Bu durum ise virüse yönelik algıların 
çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bilişsel modele göre virüs hakkındaki 
düşüncelerimiz, davranışlarımızı etkilemekte ve tepki göstermemize neden 
olmaktadır. Bu makalede COVID-19’un insan davranışına olan olası etkileri 
bilişsel modele göre açıklanmaktadır. Ayrıca bilişsel çarpıtmalar bu virüsün 
nasıl algılandığı konusunda bilgi vermekte ve kaygının artmasına ve kontrol 
edilememesine nasıl neden olduğu ele alınmaktadır. Sonuç olarak, kontrollü bir 
şekilde önleme çalışmalarının yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. 
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1. Giriş 

Son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) dünyayı alarma geçirmesiyle 
milyarlarca insan bu durumdan etkilenmiştir: Koronavirüs. Koronavirüs’ün 
türlerinden biri olan COVID-19 WHO (2020b) tarafından pandemik (küresel 
salgın) olarak değerlendirilmekte ve küresel bir tehlike olduğu belirtilmektedir. 
Pandemi “dünya genelinde ya da çok geniş bir alanda meydana gelen, uluslararası 
sınırları aşan ve genellikle çok sayıda insanı etkileyen bir salgın” olarak 
tanımlanmaktadır (Last, Harris, Thuriaux ve Spasoff, 2001). Salgını oluşturan 
virüsler ise genel olarak “influenza (grip)” olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda 
adı geçen pandemiler influenza pandemileri olarak alan yazında yer edinmektedir 
(Morens, Taubenberger, Folkers ve Fauci, 2010; Taubenberger ve Morens, 2006; 
Teasdale ve Yardley, 2011). İnfluenza (grip) pandemisinin ilk olarak 1510 yılında 
ortaya çıktığına ilişkin tarihsel araştırmalar bulunmaktadır (Akt., Morens, 
Taubenberger, Folkers ve Fauci, 2010). 1830-1848 yılları arasında ise dört büyük 
pandeminin olduğu bildirilmekte ve 1918 yılındaki pandemi dışındaki 
pandemilerde 20 milyon insanın mağdur olduğu ve özellikle genç yetişkinler için 
ölümcül olduğu ifade edilmektedir (Patterson, 1985). 1918 yılındaki pandemide 
ise yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne sebep olan İspanyol gribi, “bütün 
pandemilerin anası” olarak adlandırılmaktadır (Taubenberger ve Morens, 2006). 
Akabinde ise 1957, 1968 ve 1977 yıllarında pandemiler ortaya çıkmış ve yine 
milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur (Kilbourne, 2006). 2009 yılında ise 
domuz gribi olarak bilinen H1N1 pandemisi ortaya çıkmış ve 12.479 kişi hayatını 
kaybetmiştir (CDCP, 2020). Diğer pandemilere bakıldığında ise kara ölüm olarak 
adlandırılan veba pandemiği (Spyrou ve ark., 2016),  kolera (Mutreja ve ark., 
2011), tifo (Rauld, 2015) ve HIV-AIDS (Parker, 2002) gibi pandemiler yer 
almaktadır. Geçmişteki pandemilerin insanları psikolojik yönden etkilediği ve 
insan hayatında ciddi negatif etkilere neden olduğu görülmektedir (Kuş, 2014; 
Menekşe, 2020). Günümüzde ise dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele 
etmektedir. 

Koronavirüsler (CoV) soğuk algınlığından Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS-
CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha önemli sağlık 
sorunlarına neden olan bir virüs ailesidir (WHO, 2020a). Koronavirüsler solunum 
yolu enfeksiyonlarına sebep olmakta ve bu tür enfeksiyon belirtilerine benzer 
özellikler göstermektedir (Lau ve ark., 2006; Shi ve Hu, 2008). Enfeksiyon 
belirtileri arasında, solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum 
güçlüğü bulunmaktadır. İleri düzey vakalarda ise enfeksiyon zatürreye, şiddetli 
akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olmaktadır 
(WHO, 2020a). Koronavirüs ailesinden yeni bir tür olan COVID-19 2019 yılının 
Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde tanımlanamayan bir olgu olarak görülmüştür 
(Huang ve ark., 2020; WHO, 2020c).  

COVID-19’dan ötürü 10 Nisan 2020 itibarıyla dünya genelinde 1 milyon 694 bin 
944 vaka görülmüş ve 102 bin 514 kişi hayatını kaybetmiştir (“COVID-19 
Coronavirus Pandemic”, 2020). Özellikle günümüz teknoloji çağında ulaşım 
araçlarının artması ve mesafelerin bu teknolojik gelişmelerle azalması sebebiyle 
virüsün yayılması kolaylaşmıştır (Hegarty, 2020). Dolayısıyla salgın kısa sürede 
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bütün dünya ülkelerini etkisi altına almaya başlamıştır. Bu durum başta Dünya 
Sağlık Örgütü (World Health Organization) olmak üzere birçok kuruluşun ana 
gündem maddesi olmuştur (WHO, 2020a). COVID-19 ülkemizde ilk olarak 10 Mart 
2020 tarihinde görülmüş (11 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır) ve bu 
durum Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna duyurulmuştur 
(TRT, 2020). Ülkemizde ve birçok ülkede koronavirüse karşı tedbirler 
alınmaktadır. Bu tedbirler arasında eğitim-öğretime ara verilmesi, toplu mekanlara 
çeşitli sınırlamalar getirilmesi ve mümkün olduğunca evden çıkılmaması gibi 
birçok insanı etkileyen hususlar yer almaktadır. Özellikle hayatını kaybedenlerin 
ve vaka sayılarının hızla artması durumun ciddiyetini göstermektedir. Bu durum 
insan psikolojisini de etkilemektedir (Doğru, 2020). Örneğin İnfluenza virüsüne 
yakalanmayla ilgili risk ve durumun ciddiyetine yönelik algıların kaygı ve korku ile 
ilişkilendirildiği ve bunun sonucunda da yoğun davranışsal tepkilerin olduğu 
bildirilmektedir (Leung ve ark., 2005). Ayrıca bulaşıcı hastalıklara kaynak olan 
hastaların da karantina anında psikolojik olarak ciddi stres yaşadığı ve bireylerin 
hapsedilme, depresyon, sınırlanma, damgalanma, anksiyete, kızgınlık ve düşük 
benlik yaşadığı tespit edilmiştir (Sarı ve Khorshid, 2008). Bu noktada bireylerin 
koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte karantinaya alınma ve hiç kimseyle 
görüştürülmeme durumlarını düşünüp kaygı yaşamaları da anlaşılabilir bir 
durumdur. Bütün bunlar göz önüne alındığında, COVID-19 salgınında da haberler 
aracılığıyla çoğu insanın kaygı seviyesi yükselmiştir (Doğaner Halıcı, 2020; Kırca, 
2020). Bu makalede pandemilerin insan psikolojisi üzerindeki olası etkileri bilişsel 
yaklaşım perspektifinden tartışılacaktır. Sonra da güncelliğini koruyan 
koronavirüsün ve koronavirüs hakkında düşünmenin davranışları nasıl etkilediği 
hususu ele alınacaktır. Bu amaçla pandemi sürecinde kaygı düzeyinin nasıl arttığı 
ve davranışın nasıl şekillendiğine açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Böylelikle 
bireylerin kaygı düzeyini bilişsel yaklaşıma göre kontrol altına alabilmesi 
sağlanacaktır.  

Burada bilişsel modele göre COVID-19 hakkındaki düşünmenin davranışı nasıl 
şekillendirdiği açıklanmaya çalışılacaktır.  

2. Bilişsel Model ve Koronavirüsün Davranışa Olası Etkileri 

Bilişsel modele göre olayları anlamlandırma biçimimiz davranışlarımızı 
etkilemektedir (Beck, 1979; Sungur, 2003). Bu model “A-B-C Modeli” olarak da 
bilinmektedir. A, olayı; B, olaylar hakkındaki inanışlarımızı ve C, sonuçları ifade 
etmektedir. Şekil 1’de A-B-C modeli görülmektedir.  
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Şekil 1. Model 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’deki model bir örnekle açıklanacak olursa; panik bozukluk tanılı hasta olan 
X kişisinin kapalı alanlarda panik atak geçireceği düşüncesini ele alalım. X kişisi 
asansörün önüne geldiğinde (A) “panik atak geçireceğim, asansörde kalacağım, 
asansörde havasızlıktan öleceğim” gibi düşünceleri (B) kalp çarpıntılarının 
oluşmasına, nefes alış-verişinin hızlanmasına, kaygı düzeyinin artmasından ötürü 
vücudunun üst bölgesindeki kanın alt bölgelerine doğru çekilmesine neden 
olmaktadır (C). Örneği verilen bu model aslında zihnin işleyişini anlatmaktadır. 
Yani olay hakkındaki düşünceler ve inanışlar kişinin nasıl davranacağını 
belirlemektedir. Modelin B kısmı o kadar hızlı çalışmaktadır ki bu süre genellikle 
saliseler içerisinde başlayabilmektedir. Bazen, olaylar hakkındaki düşünceler fark 
edilmeden sonucun (C) olaydan (A) kaynaklandığı düşünülmektedir (Doğan, 
2001). Yine aynı örneğe dönülecek olursa, X kişisi panik atak geçirmenin 
gerekçesini asansörün önünde olmak durumuyla ilişkilendirebilmekte ve 
“asansörü kullanmazsam panik atak geçirmem” düşüncesini davranışa 
dökebilmektedir. Böyle bir tabloda ise X kişisinin çok katlı binalarda (15-20 kat) 
merdivenleri kullanarak hedefine yöneldiği görülebilmektedir. Uçak gibi ulaşım 
araçlarını kapalı ortam olmasından ötürü kullanmamakta ve otobüs ile saatler ya 
da günler süren yolculuklar yapabilmektedir. X kişisinin düşüncesi “otobüste de 
panik atak geçireceğim” olduğunda ise kişi artık otobüse de binememekte ve evden 
çıkamamaya giden bir kısır döngünün içerisine girmektedir. Ancak X kişisinin 
olayları (A) değiştirmek yerine olaylar hakkındaki düşüncelerini gözden geçirmesi 
(B) davranışlarını da değiştirecektir (C) (Doğan, 2001). Bu açıdan düşünüldüğünde 
kişinin panik atak geçirmesine sebep olan hususun olaylar hakkındaki düşünceleri 
olduğu anlaşılmaktadır. Örnekte de görüldüğü üzere düşüncelerimiz 
davranışlarımızı etkilemektedir. Dolayısıyla koronavirüs hakkındaki 
düşüncelerimizin de davranışlarımızı etkilemesi olasıdır.  

Koronavirüs hakkında endişelenmek sağlıklı bir durumdur (Leahy, 2020). Bu 
endişe kişiyi hastalığa karşı önlem almasına ve kendisini korumasına aracılık eder. 
Ancak kişi endişelerini kontrol edemediğinde ve kaygı seviyesi yükseldiğinde olay 
hakkındaki düşüncelerini (B) sorgulamadan bu düşüncelerin doğru olduğuna 
inanabilmektedir. Şekil 2’deki örnek incelendiğinde koronavirüs haberlerinin 
izlenmesini takiben zihindeki düşüncelerin davranışı nasıl şekillendirdiği 
görülmektedir.  

  

Olay 
(A) 

Olay 
hakkındaki 

düşünce(ler) 
(B) 

Sonuç 
(C) 
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Şekil 2. Örnek Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu örnekle birlikte akla “Koronavirüs hakkında olumlu düşünüldüğünde 
sonuçlarda olumlu olur mu?” sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabı Bilişsel Terapi’ye 
göre açıklanacak olursa Bilişsel Terapi’nin temelinde hastaların ve/veya 
danışanların olumsuz düşüncelerini, olumlu düşüncelerle değiştirmek yoktur. 
Hastaların ve/veya danışanların olaylar hakkındaki düşünceleri birer hipotez 
olarak kabul edilip, bu düşüncelerin uygunluğu değerlendirilmektedir (Beck, 
Emery ve Greenberg, 1985). Bir başka deyişle, olaylar hakkındaki düşüncelerin 
kritiği yapılmaktadır. Şekil 2’deki örneğe tekrar dönüldüğünde koronavirüs 
haberlerinin izlenmesinden sonra “ya bu virüsten dolayı ölürsem” düşüncesi, 
kişinin kaygı seviyesini arttıracaktır. Bu düşünce pay tekniği (Beck, 2014) ile 
incelendiğinde, kişinin diğer ölüm olasılıkları da ele alınarak (örneğin, trafik 
kazası, yere düşme sonucunda hayatını kaybetme gibi) koronavirüsten ölme 
düşüncesinin kişideki yüzdesi ortaya çıkarılacaktır. Dolayısıyla bu düşüncenin, 
yaşamın geniş penceresine konumlandırılarak aslında resmin tamamını 

Koronavirüs 
haberlerinin 

izlenmesi  
(A) 

-Ya bana da bulaşırsa? 
-Ya bu virüsten dolayı ölürsem? 

-Gün içerisinde birkaç defa öksürmüştüm, 
acaba bu virüs bende de mi var? 

-Bu virüsten dolayı marketler kapanabilir ve 
yiyecek bulamayabiliriz. 

-Sürekli ellerimi dezenfekte etmeliyim. 
(B) 

-Uzun süreli olarak (dakikalar süren) ellerin 
yıkanması 

-İhtiyaç dışı birçok market alış-verişi yapılması 
-Sürekli olarak vücut belirtilerine odaklanma 

(hasta olup olmadığının kontrol edilmesi) 
(C) 
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kapsamadığı anlaşılabilecektir. Öte yandan olay hakkındaki düşünce “virüsün bana 
da bulaşma ihtimali var, resmi kaynakların önerilerini dikkate almalıyım” şeklinde 
olduğunda davranış yukarıdaki örnekten daha farklı olacaktır.  

Özet olarak, bireylerin yaşadığı olaylar ne kadar önemliyse olaylar hakkındaki 
düşünceleri de bir o kadar önemlidir. Davranışlar üzerinde etkisi olan 
düşüncelerin duygular (kaygılanmak ve kaygının kontrol edilemez duruma 
gelmesi) üzerinde de etkisi vardır. İnsanları kaygı seviyesini arttıran ya da daha 
geniş bir ifadeyle olumsuz duygulanım hissetmesine neden olan birtakım bilişsel 
hatalar vardır (Beck, 1963; Leahy, 1996; Türkçapar, 2014):   

 Keyfi çıkarsama: Sonucu destekleyecek gerçek bir kanıt olmadığında ya da 
kanıtın tam tersi sonuç çıkarmaktır. Örneğin, hastaneye koronavirüs 
şüphesiyle giden bir hastanın test sonuçları negatif çıkmasına rağmen 
“koronavirüs bana da bulaştı” demesi bir keyfi çıkarsama bilişsel hatası 
içermektedir. 

 Seçici soyutlama: Bağlam dışı ayrıntıya odaklanma, durumun diğer bariz 
özelliklerini göz ardı etme ve tüm deneyimi bu unsur temelinde 
kavramsallaştırma sürecini ifade etmektedir. Örneğin, koronavirüse 
yakalanan birçok kişinin iyileşmesini dikkate almadan “koronavirüse 
yakalananlar iyileşemiyor” şeklinde ifade kuran X kişisinin seçici soyutlama 
yaptığı görülmektedir.  

 Aşırı genelleme: Tek bir olaydan hareketle genel kurallar oluşturulmasıdır. 
Örneğin, X kişisinin “koronavirüse ilişkin kaygımı kontrol altına 
alamıyorum, aslında hiçbir şeyi kontrol altına alamıyorum” demesi bir aşırı 
genelleme örneğidir. 

 Büyütme ve minimize etme (küçümseme): Kişinin olay ya da durumları 
değerlendirirken büyük hatalar yapmasıdır. Bu çarpıtmayı yapan kişiler 
genelde yapabildiklerini küçük; yapamadıklarını ise büyük görme 
eğilimindedirler. Örneğin, bir ilde koronavirüs vakasının görünmesi ile o 
ilde yaşayan X kişisinin “artık herkes koronavirüs olmuş. Dışarıya hiçbir 
şekilde çıkamam, işe gidemem” demesi, büyütme-küçültme bilişsel 
çarpıtmasını yapıyor olduğunu göstermektedir.  

 Hatalı etiketleme: Gerçeğe uygun değerlendirmeler yerine kişinin kendini ya 
da başkalarını etiketlemesidir. Bütün önlemlere rağmen hiç ummadık bir 
sebeple koronavirüs bulaşan X kişisinin kendisine “dikkatsiz biriyim, ölmeyi  
hak ediyorum” demesi hatalı etiketleme örneğidir. 

 Felaketleştirme: İhtimalleri hesaba katmaksızın geleceğe yönelik sürekli 
olumsuz düşünmedir. Örneğin, kişinin“ateşim var kesin bu virüs bana da 
bulaşacak”, “bu hastalıktan kurtulamayacağım” gibi ifadeleri 
felaketleştirmeye örnek teşkil etmektedir. 

 Dikotomik (ya hep, ya hiç) düşünme: Olayları sadece iki uç noktada 
değerlendirmektir. Örneğin, “ya koronavirüse yakalanır ölürüm ya da hiç 
yakalanmam sağlıklı yaşarım” gibi ortadaki ihtimalleri düşünmeden yapılan 
bilişsel hatalar dikotomik düşünmeye örnek verilebilir.   
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 Kişiselleştirme: Sıkıntı içerisinde olan bireylerin sürekli olarak kendilerine 
ve kendi olumsuz duygulanımlarına aşırı odaklanmasıdır. Örneğin, X 
kişisinin sokaklardan polisler aracılığıyla üst üste yapılan “evde kal” 
çağrılarını kendisinin evde olduğunu belirterek “evdeyim zaten, polisler bile 
peşimde” şeklinde düşünmesi kişiselleştirme bilişsel hatasıdır. 

 Zihin okuma: İnsanların ne düşündüğünü bildiğimize ve onların da bizim ne 
düşündüğümüzü bildiklerine ilişkin düşüncedir. Bir başka deyişle yeterli 
kanıt olmadığı halde başkalarının düşüncelerinin ne olduğunu bildiğimize 
ilişkin varsayımlardır. Örneğin, X kişisinin  “bana değişik bakıyor, kesin 
benim koronavirüs taşıdığımı düşünüyor” gibi düşünmesi bir zihin okuma 
hatasıdır. 

 Ya şöyle olursa?: Sürekli olarak “ya … olursa?” sorusu sormaktır. Bu bilişsel 
çarpıtma belirsizliğe ve kaygının kontrol edilememesine ve kişinin dehşete 
düşmesine neden olabilir. Örneğin, “ya virüs bana da bulaştıysa?” gibi 
düşünceler “ya şöyle olursa?” bilişsel hatasıdır. 

Bilişsel çarpıtmalar, olayların hatalı, eksik ya da yanlış bir şekilde yorumlanmasına 
neden olmaktadır. Örnekleri verilen ifadelerin süreklilik arz etmesi, kişinin bilişsel 
çarpıtma yaptığını göstermektedir. Ancak bilişsel çarpıtmaların oluştuğu bağlama 
göre ele alınmasında fayda vardır. Nitekim yaşanan travmatik durumlarda olaylar 
normal olmadığı gibi verilen tepkiler de normal olmayabilmektedir. Bu tür 
düşüncelerin bağlam içerisinde yorumlanması gerekir. Bilişsel çarpıtmaların genel 
özelliklerine tekrar dönüldüğünde, örneklerden de anlaşılmaktadır ki kişinin 
olumsuz duygulanım hissetmesine neden olmaktadır (Beck, 1963). Dolayısıyla 
koronavirüse ilişkin algılar, bilişsel çarpıtmalardan herhangi birisiyle 
ilişkilendirildiğinde kaygı seviyesi artabilmekte ve kontrol edilemez bir duruma 
gelebilmektedir. Bu bağlamda koronavirüs hakkındaki düşüncelerin doğru kabul 
edilip davranışı etkilemesine izin vermek yerine ilgili kurum ve kuruluşların 
açıklamaları ve alınması gereken önlemlere odaklanmakta fayda vardır. Bu 
bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (2020d) önerilerine göre virüsten korunmak 
için birtakım tedbirler alınması gerektiği belirtilmektedir:  

 Ellerin düzenli olarak sabunlu su ile yıkanması ya da alkol bazlı 
dezenfektanlarla ovulması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü sabunlu suyun 
ya da alkol bazlı dezenfektanların virüsü öldürdüğü ifade edilmektedir. 

 Sosyal mesafenin öksüren ya da aksıran kişilerle en az 1 metre (3 feet) 
olması gerektiği vurgulanmaktadır.  

 Ellerin göze, buruna ve ağza dokundurulmasından kaçınılması gerekir.  

 Kişinin ve çevresindekilerin iyi bir solunum hijyeni uygulandığından emin 
olunması gerekmektedir. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve 
burnun bükülmüş dirsekle ya da kağıt peçete ile kapatılması ve kağıt 
peçetenin derhal çöpe atılması gerekmektedir.  

 Kişinin kendisini iyi hissetmediği zaman evde kalması, öksürük ya da zor 
nefes alma gibi şikayetleri olduğunda ise doktora gitmesi gerekmektedir.  
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Konuya ilişkin bir diğer ve benzer açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün (2020) önleme 
çalışmasının nasıl yapılacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır: 

“Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen 
temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; 

 El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve 
suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun 
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 

 Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta 
bulunulmalı). 

 Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra 
eller sık sık yıkanmalıdır. 

 Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.  

Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme 
veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile 
kapatması, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, 
mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve 
burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.” 

Toparlanacak olursa, enfeksiyonlara karşı alınan önlemlerin uygulanması virüsün 
bulaşmasını engelleyebilmektedir. Unutulmamalıdır ki önleme çalışmaları kesin 
bir çözüm vermez ancak olası riskleri en aza indirir. Dolayısıyla yaşamdaki riskler 
her zaman vardır. Önemli olan panik yapmadan, olaylar hakkındaki düşüncelerin 
sorgulanarak önlemler alınmasıdır. Birçok araştırma sık sık yapılan bilişsel 
çarpıtmaların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir (Beck, 1963; 
Beck, 1964; Beck, 1971; Ingram ve Kendall, 1987; McGrath ve Repetti, 2002). 
Kontrol edilemeyen kaygı olaylarla baş edilebilmesini engellemektedir. Bu duruma 
örnek olarak, deprem anında yaşanılan paniğin kişinin doğru karar vermesini 
engelleyebilmesi, aşırı kaygılanan bir cerrahın hastasını ameliyat edemez duruma 
gelmesi verilebilir. Dolayısıyla kaygı seviyesinin optimal düzeyde tutulabilmesi için 
olaylar hakkındaki düşüncelerin gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.  

3. Sonuç  

Pandemiye yol açan hastalıklar insan yaşamını bütün boyutlarıyla etkilemektedir. 
Rutin işlerin kısıtlanması, sosyal izolasyon gibi atipik durumlarla 
karşılaşılmaktadır. Bunun en güncel örneği olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
neredeyse bütün ülkeleri etkileyen ve solunum yolu gibi birçok enfeksiyona neden 
olan bir virüstür. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu durum 
insanları kaygılandırmaktadır. Yaşadığımız bu durum “sisli bir hava”ya 
benzetilebilir. Şu an önümüzü görmekte zorlanmaktayız. Bu gibi durumlarda 
kaygılanmak normal ve olması gereken bir hissiyattır. Böyle bir anda yapılması 
gereken, uzmanların önerilerini dikkate almaktır. Önerilen tedbirlerin başında el 
temizliğine önem verilmesi ve toplu alanlarda bulunulmaması gelmektedir. Dikkat 
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edilmesi gereken hususlar uygulandığında riskler en aza indirilebilir. Öte yandan 
“ya bana da bulaşırsa?; ya bu virüsten dolayı ölürsem?” gibi cevabı olmayan sorular 
düşünülmeye başlandığında bu durum kaygı düzeyini arttırabilmekte ve kontrol 
edilemez bir hale getirebilmektedir. Dolayısıyla olay hakkındaki düşünceler olduğu 
gibi kabul edilmemeli; sorgulanarak ele alınmalıdır. Bunun için şu şekilde bir yol 
izlenebilir:  

 İlk olarak yaşanılan olayın fark edilmesi  

 Daha sonra olaylar hakkındaki düşüncelerin not edilmesi  

 Düşüncelerin neler hissettirdiğinin fark edilmesi 

 Düşünceleri destekleyen ve desteklemeyen kanıtların sıralanması  

 Gerçekçi düşüncelerin oluşturulması ve hislerin tekrar kontrol edilmesi 
(Doğan, 2001). 

Böyle bir yol izlendiğinde koronavirüsüne ilişkin alınacak önlemler bilinçli bir 
şekilde uygulanabilir ve kaygı seviyesi optimal düzeyde tutulabilir. Son olarak 
Amerikan Psikoloji Derneği (APA) (2020) ise yaşanılan bu olağanüstü durumla 
ilişkili 3 kavrama vurgu yapmakta:  

 Sosyal mesafe, başkalarından yaklaşık 2 metre (6 feet) uzaklıkta durmak ve 
okullar, ibadet yerleri, konser salonları ve toplu taşıma gibi mekanlardan 
kaçınmak anlamına gelmektedir.  

 Karantina, bir kişi, hasta olup olmadığını anlamak için koronavirüse maruz 
kaldığında başkalarıyla temastan kaçınmayı içermektedir. 

 İzolasyon, COVID-19’a yakalanmış bir kişinin hastalığını başkalarına 
yaymasını önlemek için başkalarından ayrışması anlamına gelmektedir. 

Ve yaşanılan bu olağanüstü durumunla baş edebilmek için birtakım önerilerde 
bulunmaktadır:  

 Haberlerin güvenilir kaynaklardan edinilmesiyle sınırlanması.  

 Günlük rutin oluşturma ve uygulanması.  

 Başkalarıyla yüz yüze etkileşim yerine sanal irtibatta olunması. 

 Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülmesi. 

 Stresi yönetmek ve morali yüksek tutmak için psikolojik stratejileri 
kullanılması (örneğin; sosyal mesafe, karantina ve izolasyonun başkalarını 
da ilgilendiren nedenlerine odaklanmak stresin azalmasına yardımcı 
olabilir.)   
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