
Değerli Ebeveynler, 

Hızlı akan yaşam tempomuzun içinde, sizlerle iletişimde olmanın verimli yollarından 

birinin bültenler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, her ay bir makale konusuyla 

birlikte olacağız. Ekim ayı için seçtiğim konu ‘’uyku’’. Hem çocuğunuzun hem de 

sizin sağlıklı bir uyku düzeni geliştirmeniz açısından önemli gördüğüm bilgileri keyifle 

okumanız dileğiyle... 

UYKUNUZU NASIL ALIRDINIZ? 

 

Ömrümüzün üçte birini uykuda geçiriyoruz. Yetişkin bireylerin ortalama 8 saat 

uykuya ihtiyacı var. Ancak araştırmalara göre, giderek daha geç saatlerde yatağa 

giriyoruz. Thomas Edison, uyumayı büyük bir vakit kaybı olarak değerlendirmişti. 

Modern bilim tam tersini vurguluyor. Nöropsikiyatrik araştırmalar, uykunun 

sanıldığından çok daha aktif bir süreç olduğunu gösterdi. Siz de tıpkı sağlıklı 

beslenmek ve egzersiz yapmak gibi, kaliteli uykuyu  kendiniz ve çocuğunuz için 

hayatınızın değerli bir parçası haline getirebilirsiniz. Bu ilk bültende sizlere, uykunun 

evreleri ve sağlıklı bir uykunun koşullarıyla ilgili bilgiler vermek isterim: 

UYKU DÖNGÜSÜ 

Kesintisiz bir uyku çeşitli evrelerden oluşur; her biri yaklaşık 90 dakika süren ve 

aşağıdaki evreleri içeren 4-6 uyku döngüsü yaşanır. Derin ve dinlendirici uykunun en 

önemli bölümünü uykuya daldıktan sonraki ilk üç saat içinde uyuruz. 

1. Aşama: Uykuya Geçiş: Beyin uykuya dalar. Kas etkinliği yavaşlar. Yetişkin bir 

insanın uykuya geçiş süresi, ortalama olarak 8 ile 30 dakika içindedir. Bu süreden 

çok daha kısa sürede uykuya dalıyor olmak, bir sorunun habercisi olabilir.  



2. Aşama: Hafif Uyku: Beden ısısı düşer, nabız ve nefes düzenli hale gelir. Uyku 

iğnecikleri olarak bilinen, yeni anılar oluşturmada ve öğrenmede rol oynayan 

aktiviteler ortaya çıkar. 

3. Aşama: Derin Uyku: Fiziksel açıdan en onarıcı aşamadır. Kaslar gevşer, tansiyon 

düşer.  

4. Aşama: REM Uykusu: Duyguların oluşmasında önemli bir role sahip olan limbik 

sistem, akıl yürütme fonksiyonlarını düzenleyen korteksin kontrolü olmaksızın yoğun 

biçimde çalışır. Böylece, her gece rüya görürüz. Uyandıktan 5 dakika sonra 

rüyaların yaklaşık yarısı, 20 dakika içinde yüzde doksanı unutulur. 

Bu evrede, beynimizde birçok yeni sinir bağlantısı oluşur. Böylece gün boyunca 

öğrendiğimiz yeni bilgiler depolanır; fikirlerimiz belirginleşir. Önemli bir kararın 

eşiğindeyken bir gece uyumak, işte böyle yararlı bir şeydir. REM evresinde, hemen 

tüm kaslarımız geçici  felç durumundadır.  Bazen, REM uykusundan hızla 

uyandığımızda, üzerimizde bir ağırlık hissederiz. Seslenmek ister ama seslenemeyiz; 

yerimizden kımıldayamayız. Kas hareketlerimizin engellenmesi, rüyanın etkisiyle 

kendimize ve çevremize zarar vermememiz açısından çok işlevseldir. Bilimsel adı 

‘’uyku felci’ olan böyle anlar, halk arasında ‘’karabasan’’ olarak anılsa da uyanma 

aşamasında olmamızdan başka bir anlam taşımaz. 

Ruhsal Sağlığın  Anahtarı:  Melatonin 

Uyku düzenimizi, büyük oranda ışığa ve karanlığa maruz kalma döngüsü belirler. 

Melatonin hormonu biyolojik saatimizi ayarlamanın yanı sıra, hücrelerin yenilenmesi, 

bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi işlevlere de sahiptir. Günün doğuşuyla birlikte 

melatonin hormonu baskılanır; ışığın azalmasıyla birlikte beyinden salgılanmaya 

başlar. Akşam 21.00 – 22.00 saatlerinde üretimi yoğunlaşırken, 02.00 – 04.00 

saatlerinde yoğunluğu en üst seviyeye ulaşır.  

Ne kadar çok gün ışığı alırsak, beynimiz o kadar çok serotonin (mutluluk)  hormonu 

üretir. Melatonin de aslında serotonin hormonundan üretilir. Kaliteli bir uykunun altın 

kuralı: Gün içinde mümkün olduğunca çok doğal ışık almaktır. Elektronik 

ekranlardan yayılan mavi ışığa maruz kaldığımızda beynimize hala gündüz olduğu 

mesajı gider ve melatonin seviyesi aşağıya çekilir. Böyle bir durumda uykumuzun 

kaçması işten bile değildir. 



Not Defteri: 

• İki gün boyunca toplam 8 saat uyuyamadıysak, üçüncü gün bu açık 

kapatılmaya çalışılırken telafi süresi 8 saat değil, yaklaşık 2-3 saattir. Yani 

uykunun süresi fazla uzamaz, ancak derinliği artar. 

• Uykusuz kalmak, olumsuz deneyimler yaşanacağı hissini iki katına çıkararak 

gerçeklere ilişkin algıları önemli ölçüde çarpıtır. 

• Gece yarısından önce uyunan uykunun en önemli evre olduğu tam olarak 

doğru değildir. Uykuya daldıktan sonraki ilk 90 dakikalık döngüde en derin 

uykumuzu uyuruz. Önemli olan, derin uyku evrelerini layığıyla tamamlamaktır.  

• İki hafta boyunca 2 saat az uyuyanlar artık kendilerini aşırı yorgun 

hissetmezler. Ama her gün, reaksiyon, yaratıcılık, genel yetenek 

performansları düşer.  

• Uyurken vücut sıcaklığın 1 derece kadar düşer. Bu nedenle, uyumadan önce 

alacağımız sıcak bir duş, beden ısımızı önce yükseltip ardından düşüreceği 

için uyumaya yardımcı olur. 

• Uyku araştırmaları gösteriyor ki öğlen uykusu (power sleep), biyolojik 

dengemizin ihtiyaç duyduğu bir süreçtir ve kesinlikle lüks değildir. Öğlen 

saatlerinde fiziksel ve psikolojik olarak enerjimiz bir miktar azalır; beden ısımız 

ve dikkat seviyemiz düşer. Endüstrileşmenin getirdiği yoğun çalışma saatleri 

nedeniyle hayatımızdan çıkmış gibi görünse de sadece 20 dakika sürecek bir 

şekerleme dahi enerjimizi, yaratıcılığımızı ve konsantrasyon seviyemizi önemli 

ölçüde yükseltir.  

• TV karşısında uyuya kalmak, özellikle uyku bozukluğu yaşayan bireyler için 

sakıncalıdır. Çünkü yatağa giderken derin uyku bölünür. Kestirmiş olmak, 

uyku baskısını azaltır. 

UYKU KALİTENİZE YAKINDAN BAKIN 

Her bir soru için size en yakın gelen seçeneği işaretleyerek  puanları toplayın. Elde edeceğiniz sonuç, 

uykunuzun kalitesi hakkında bilgi verebilir; ancak uyku bozukluğu, klinik bir değerlendirmenin 

sonucunda belirlenebilir. 

A) Akşamları yatağa gitmeden önce kendinizi yorgun hissediyor musunuz? 

Evet, oldukça fazla……………………………………. 1 



Evet ………………………………………………………. 0 

Hayır ……………………………………………………… 2 

Tamamen uyanık oluyorum …………………………. 4 

B) Uykuya dalmak için ne kadar zamana ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Hemen uykuya dalıyorum ……………………………………… 0 

10 dakikadan fazla ……………………………………………….. 1 

30 dakikadan fazla …………………………………………………4 

C) Geceleri uykunuzu sürdürebiliyor musunuz? 

Evet …………………………………………………………………. 0 

Arada kısa süre için uyanıyorum …………………………………………..1 

Uyanırsam uzun bir süre uyuyamıyorum  ……………………………….. 3 

Uyanırsam bir daha uyuyamıyorum ……………………………………… 5 

D) Geceleri horluyor musunuz? 

Hayır …………………………………………………………………….. 0 

Evet ……………………………………………………………………. 1 

Nefesimin durduğu oluyor ………………………………………….. 5* 

E) Sabahları planladığınız saatte uyanabiliyor musunuz? 

Planladığımdan en az  60 dakika daha erken …………………………………… 3 

Planladığımdan en fazla 60 dakika daha erken ………………………………… 1 

Tam zamanında ……………………………………………………………………….. 0 

Pek kolay olmasa da uyanıyorum ………………………………………………… 2 

Çok zor oluyor ………………………………………………………………………… 4 

F) Uyandıktan ne kadar zaman sonra kendinizi zinde hissediyorsunuz? 

Dakikalar içinde …………………………………………………………………… 0 

10 dakika sonra ………………………………………………………………….. 1 

Kahvaltıdan sonra …………………………………………………………….... 2 



Ancak öğlene doğru ………………………………………………………….. 4 

G) Gün içinde... 

… kendimi zinde hissediyorum ……………………………………………… 0 

… öğlen saatinde hafif uykum geliyor ……………………………………. 1 

… öğlen saatinde çok uykum geliyor ……………………………………. 2 

… sürekli yorgun hissediyorum ………………………………………………… 3 

… sık sık uyukladığım oluyor …………………………………………………….. 5* 

 

Toplam:   …………… 

 

Uyku Kalitenizi Değerlendirin: 

1 – 10 Puan arası: Ortalama kalitede bir uyku uyuduğunuz söylenebilir. 

11 -15 Puan arası: Uyku kaliteniz bir miktar bozulmuş olabilir.  Bu yazıda sözü geçen önerileri dikkate 

almalısınız. Bu durum birkaç hafta içinde düzelmezse, uyku kalitenizin klinik olarak değerlendirilmesi 

için bir uzmana danışın. 

15 Puanın üzeri: Zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun. Uyku konusunda uzmanlığı olan bir 

psikiyatriste, nöroloğa ya da klinik psikoloğa danışabilirsiniz. 

* D veya G şıklarından en az birine 5 puan verdiyseniz, diğer puanlarınıza bakmaksızın bir uzmanın 

danışmanlığını alın. 

 

Sağlıklı Uykuya Davetiye Çıkarın 

Nasıl uyandığımız, gün içinde neler yaptığımız ve yatağa hangi duygularla 

girdiğimiz uykumuzun kalitesini etkiler. Stres ve duygusal çatışmalar uykusuzluğun en 

önemli psikolojik sebepleri arasındadır. Günlük hayatımızda yapacağımız küçük 

ama önemli değişikliklerle, dinlendirici bir uyku uyumayı kolaylaştırabiliriz: 

• Her sabah aynı saatlerde kalkmaya çalışın; hafta sonları arayı fazla 

açmadan. 



• Akşam için bir gevşeme ritüeli oluşturun ve her akşam benzer şekilde 

tekrarlayın.  Böylece beyninize uyku vakti geldiği bilgisi iletilmiş olur. 

• Yoğun egzersizle uyku saatinizin arasında en az 6 saatlik süre bulunmasını 

sağlayın. Aşırı yorgunluk duygusu ile kolayca uykuya dalınabileceği doğru 

değildir.  

• Uyumayı planladığınız saatten önceki 6 saat içinde kafein ve alkol 

tüketmeyin. Alkol uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de gece 

uyanmalarını tetikleyerek uykunuzun kalitesini düşürür. 

• Yatakta geçirdiğiniz uyanık süreyi mümkün olduğunca kısa tutun: Uyumuyor 

olduğunuz için gerilmeye başlarsanız yataktan kalkın, başka bir yere geçin. 

Uykunuzun geldiğini hissettiğinde yatağınıza dönün. Yatağın dışında bir yerde 

uyumamaya çalışın.  

• Gece uyanık olduğunuz anları, saati kontrol ederek geçirmeyin. Zamanı 

öğrenmek, uyuyamıyor oluşunuz konusunda kaygılı bir kısır döngü 

yaratacaktır. 

• Strese bağlı uykusuzluklarda, stres durumu ortadan kalksa dahi uykusuzluk 

hızla sona ermeyebilir. Kendinize zaman tanıyın. Ancak uykusuzluğunuz üç 

haftadır devam ediyorsa bir uzmandan destek alın. 

• Işık duşu: Gündüz daha uzun süreyle gün ışığı alın.  

• Akşam saatlerinde loş ışık kullanarak melatonin salınımını destekleyin. 

• Uyku saatinden en az bir saat önce, mavi tayf yayan tüm elektronik 

ekranlara veda edin. 

• Uyku saatiniz başka faaliyetleriniz nedeniyle gecikiyorsa, alarmı uyku saatinizi 

hatırlamak için kurun. 

‘’Hayatın güçlüklerine karşı üç şey armağan edilmiştir’’ demiş Kant: ‘’Ümit etmek, 

gülmek ve uyumak’’. Sıkı bir uyku, kuşkusuz diğer ikisini de kolaylaştıracaktır. 

Gülümseyerek uyandığınız güzel günler dilerim. 

 

Nazar Tüysüzoğlu 

Uzman Klinik Psikolog 


