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Depresif duygu durum, uzun süre devam 
edebilen ve günlük hayatımızı etkileyen bir ruh 
halidir. Özellikle uzun süreli ve orta veya şiddetli 
yoğunlukta olduğunda ciddi bir sağlık durumu 
haline gelebilir. Depresif duygu durum nasıl 
hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl 
davrandığınızı olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir.



• Yaşadığımız olumsuz olaylar, geçmiş deneyimler 
düşüncelerimizi etkiler.

• Yaşadıklarımız ya da kendimiz ile ilgili olumsuz 
düşünceler daha karamsar, üzgün, öfkeli veya çökkün 

hissetmemize neden olabilir.

• Olumsuz düşünceler ve sonucunda gelişen duygular 
bir araya geldiğinde davranışlarda etkilenir; yalnız 
kalma, daha az katılım gösterme, erteleme, çok uyuma 
gibi farklılıklar olmaya başlar.

• Bütün bunlar aynı zamanda fizyolojiyi etkilemekte ve 
çabuk yorulma, uyku sorunları, unutkanlık vb. gibi 
belirtiler ortaya çıkmaktadır.

• Ortaya çıkan bu göstergeler ise depresyonun kendi 
döngüsünün devam etmesine neden olmaktadır.

• Depresif duygu durumu sürecinde ortaya çıkan bu 
değişkenler (olay-düşünce-duygu-davranış-fizyoloji) 
birbirlerini etkilemekte ve döngünün devam etmesine 
katkı sağlamaktadır.



Depresif Duygu Durumunda hangi
belirtiler görülebilir?



Depresif Duygu Durumunda
Hangi Belirtiler Görülebilir?



Geçmişte yaşadığınız olayların olası sebepleri ve sonuçları üzerine
harekete geçmeksizin olumsuz tekrarlayıcı düşüncelere dalabilirsiniz.
Ruminasyon olarak da belirtilen bu düşünceler, depresif duygu
durumunu daha da derinleştirmekte ve odaklanma sorunlarını
arttırmaktadır.

Bu düşüncelerin aklınıza gelmesini engellemek mümkün olmadığı için
farklı yollar ile işlevsellikleri değerlendirilebilir.

• Bu düşünceleri engellemek mümkün değil ama ertelemek
mümkündür. Kendinize gün içerisinde bir düşünce saati belirleyin (20-
30 dk.) ve aklınıza bu düşünceler geldiğinde erteleyin ve aklınıza
gelenleri o saatte düşünün.

• Ruminasyon yaptığınız zamanları ve yerleri takip edin ve fark edin.
Ruminasyonu tetikleyen rutinlerinizi değiştirin.

• Geçmişe yönelik olumsuz düşünceler kaçınma davranışına
dönüşebilmektedir. Örneğin ders çalışırken bir süre sonra bu
düşüncelere daldığınızı fark edebilirsiniz. Bu gibi durumları tespit edip
şimdi ve burada olmak çok önemlidir.

Depresif Duygu Durumu ve Ruminasyon



Depresif Duygu Durum İle 
Başa Çıkmak İçin Neler 

Yapılabilir?

•Depresif duygular hissettiğinizde, 
genellikle bir şeyler yapmak için çok 
az motivasyonunuz olur ve zevk 
aldığınız şeyleri yapmayı bırakırsınız.

• Araştırma sonuçlarına göre 
egzersiz, yürüyüş yapmak gibi 
etkinlikler depresif duygu 
durumunun azaltılmasında etkili 
olmaktadır.



Depresif Duygu Durum İle 
Başa Çıkmak İçin Neler 
Yapılabilir?

•Gün içerisinde sürekli yatakta olmak 
depresif duygu durumunu 
arttırmaktadır. Bu nedenle evinizin 
ortasındaki kanepeyi yatağa 
dönüştürmeyin.

• Uykunuz geldiğinde televizyonun 
önünde değil yatağınızda uyuyun

• Sağlıklı yemekler yemeye çalışın. 
Hazır gıdalardan uzak durun.

• Daha önce ev içerisinde 
gerçekleştirdiğini küçük rutinleri 
yapmayı bırakmayın, devam edin.



Depresif Duygu Durum İle Başa
Çıkmak İçin Neler Yapılabilir?

• İnsanlarla bağlantı kurmak daha iyi
hissetmenize ve daha uzun süre iyi kalmanıza
yardımcı olabilir.

• Arkadaşlarınızla buluşun daha önce zevk
aldığınız etkinlikleri yapın.

• Yüz yüze buluşmak mümkün olmuyorsa
çevrimiçi olarak sevdiklerinizle görüşün.

• Ailenizle birlikte vakit geçirin.

• Yardıma ihtiyacı olan birine yardım edin.

• Bazı şeyleri yapmak için keyif almayı ya da 
isteğin gelmesini beklemeyin. Sadece
yapmaya başlayın ve devam edin.



Depresif duygu durumu yaşantınızı zorlaştırıyorsa, 
nasıl baş edeceğinizi bilemiyorsanız merkezimize 

başvurabilir uzmanlarımızdan yardım 
isteyebilirsiniz.
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