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Uyku ve Çalışma Süres�

Uyku neden önemlidir?

Uyku hayatımızın üçte b�r�n� oluşturuyor ama çoğumuz ona gerekt�ğ� kadar d�kkat
etm�yoruz. Uyku, bey�n ve vücudumuzun yen�den yapılandığı b�r dönemd�r.
Uyuduğumuzda vücudumuzdak� tüm kanın 1/5’� beyn� besler. Bu sırada öğren�len
b�lg�ler hafızaya kayded�l�r. Uyku esnasında “nöroplast�s�te” ded�ğ�m�z, s�n�r hücreler�
arasında bağlantıyı sağlayan ve uzun sürel� hafızayı güçlend�ren yen� s�napt�k �let�
tomurcukları oluşur. Uyuduğumuzda beyn�m�zde b�r�ken toks�k maddeler�n atılmasını
sağlayan gl�mfat�k s�stem mekan�zması çalışır.

Beyn�m�z ve vücudumuz kend�n� tem�zleme ve tam�r �ş�n� gece 23.00-03.00 arasında
yapar. Uyanıklık sırasında enerj� kaynaklarımızı tüketmem�zden dolayı, harcanan enerj�
“adenoz�n” denen zararlı maddelere dönüşür. Beyn�m�zde adenoz�n arttıkça uyku
�steğ�m�z de artar çünkü bu, vücudun b�ze verd�ğ� ‘uyu artık’ uyarısıdır. Uykuya dalma
�le zararlı maddeler� vücuttan atılır ve bu maddeler�n vücudumuza zarar vermes�
önlenm�ş olur. Daha az hastalanmak ve güçlü b�r bağışıklık s�stem�ne sah�p olmak �ç�n
gece 23.00-03.00 arası saatler� uykuda geç�rmek çok öneml�d�r.

Hangi saatler çalışmak için en verimli saatlerdir?

Uzmanlara göre 7:30-11:00 arası günün �lk akt�f saatler� olduğundan çalışmak �ç�n en
ver�ml� dönemd�r. Z�h�n ve beden d�nlenm�şt�r. S�z� yoran, d�kkat�n�z� dağıtan herhang�
b�r şey yoktur. Yen� b�r gündür ve z�hn�n�z dolu değ�ld�r, aks�ne b�r bebek g�b� ne
öğret�rsen�z onu öğren�r. Haf�f b�r kahvaltı yaptıktan sonra, bu saatler�n olduğu
program boşluğuna; �lk defa öğreneceğ�n�z kısımları, d�kkat �steyen konuları ve zor
olan bölümler� ekley�n. B�z de Cymurghs olarak atölye çalışma saatler�n� güncelled�k ve
takımdak�ler�n uyku saatler�ne d�kkat ett�k

Ne kadar uyunmalı?

Sağlıklı hayat �ç�n �ht�yaç duyulan uyku süres�,  genet�k faktörler de dah�l olmak üzere;
yaşa, mevs�me, yaşanılan bölgeye ve yapılan �şe bağlı olarak günde 5-10 saat arasında
değ�şmekle b�rl�kte yet�şk�n b�r �nsanın ortalama 6-8 saat uyuması gerek�r. Ayrıca, süre
olarak daha az uyuyan b�r k�ş�n�n, fazla uyuyana göre kend�n� daha d�nlenm�ş
h�ssetmes�n�n sebeb� kal�tel� uyumasıdır. 

Hangi saatler uyku için en uygundur?

Uykuyu kolaylaştıran ve uyku-uyanıklık döngüsünü ayarlayan Melaton�n hormonu,
akşam saatler�nde salgılanmaya başlar ve gece 02.00–03.00 saatler�ne kadar da devam
eder. Ayrıca prote�n yapımı ve hücre çoğalmasını sağlayan büyüme hormonu 
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24.00’te en yüksek sev�yeye ulaştığından, en geç saat 11.00’de uykuya geç�lmel�d�r. Aşırı
ışığa maruz kalma, telev�zyon seyretme ve elektromanyet�zma g�b� dış etkenler,
melaton�n salgısının azalmasına sebep olarak bu s�stem�n �şley�ş�n� bozar.  Sabah
06.00’dan �t�baren kort�zol ve adrenal�n salgısı arttığından, uyku yoğunluğu ve
doyumu gerçekleşmez. Ayrıca günün d�ğer saatler�ne göre daha ver�ms�z olduğu
b�l�nen ve uykuya eğ�l�ml� olunan öğle saatler�nde, der�n ve yavaş uyku dönem�nden
oluşan yarım saatl�k b�r gündüz uykusu da, vücut �ç�n yararlı olmaktadır.


