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DÜNYA ÇALıŞMALARı 

• Salgın öncesi yıllık anksiyete sıklığı %19,1 ( National Institute of Mental Health, 2020) 

 

• Covid-19 salgın döneminde anksiyete sıklığı %6,3 - %50,9 

 



DÜNYA ÇALıŞMALARı 

• Salgın öncesi depresif belirtilerin yıllık sıklığı (prevalansı) %3,6-7,2  

• Salgın sürecinde %14,6-48.3’e yükselmiştir  

 



SALGıN VE SAĞLıK: 
TOPLUM OLARAK NEREDEYİZ? 

• Karantina süreçlerinin bitmesi 

• Aşıların geliştirilmesi 

• Yeni varyantlar 

• Ekonomik etkiler 

• Bilime etkisi 

• COVID-19 ve Dijitalleşme, Sanal Dünya 



RUHSAL HASTALıKLAR 

Covid-19 hastalarında  

Sağlık çalışanları  

Genel toplumda görülür 

• HIV hastaları 

• Ergenler 

• GebelerCOVID hastalığı geçirenler  

• COVID nedeniyle yakınını kaybedenler 

• Ruhsal hastalığı olablar 

• Hastanede yatanlar 

• Herhangi bir tıbbi hastalığı olanlar 



KARANTİNA VE RUH SAĞLıĞı 

• İzolasyonun kendisi kaygı ve stres düzeyini artırır, obsesif düşünceleri artırır, 

hipokondriyak ve fobik korkuları artırır.  

• Aynı evde yaşayan kişiler arasındaki öfkelenmeleri, ilişki problemlerini artırır.  

• Komşularından veya sosyal çevresinden görülen desteği azaltır (Lazzari, Carlo ve ark. 

2020) 

 



ERGENLERİN RUHSAL DURUMU 
ANKARA ÖRNEKLEMİ 

• 3623 lise öğrenicisi; kız öğrenci (n=2248) 

• 9. (n=1450), 10. sınıf (n=1056),  

• 11. sınıf (n=711), 12. sınıf (n=406) 

• Annesi veya babası hayatta olmayan yaklaşık %3 

• Annenin eğitimi;  

• okur yazar değil %1,9 

• Okur yazar %1,5 

• İlkokul %28,0 

• Ortaokul %19,4 

• Lise %29,3 

• Üniversite %17,1 

• Yüksek Lisans %2,9 

 



ERGENLERİN RUHSAL DURUMU 
ANKARA ÖRNEKLEMİ 

• Babanın eğitimi;  

• okur yazar değil %0,4 

• Okur yazar %0,9 

• İlkokul %18,2 

• Ortaokul %17,6 

• Lise %34,0 

• Üniversite %23,1 

• Yüksek Lisans %5,9 

 



ERGENLERİN RUHSAL DURUMU 
ANKARA ÖRNEKLEMİ 

• Anne baba ayrı %10,3 

• 1 kardeşli %45 

• Kendine ait odası var %82,5 

• Uzaktan eğitimde sorun yaşıyor %26,7 

• Ailenin düzenli geliri yok %9,1 

• Asgari ücret veya altı %37,5 

• Ortalama yarısının geliri asgari ücret veya altı 

• Sosyal güvencesi yok %13,4 

• Fiziksel sağlığı kötü %2,4 

• Ruh sağlığı kötü %10,7 

• Herhangi bir kronik hastalık %7,8 

• Herhangi bir tanı konmuş ruhsal hastalık %1,9 

• Sürekli ilaç kullanımı %6,8 

 



ERGENLERİN RUHSAL DURUMU 
ANKARA ÖRNEKLEMİ 

• COVID-19’un fiziksel sağlığa olumsuz etkisi %19,8 

• Uyku sorunu %7,6 

• Stres, dikkat sorunları, %10 

• İşe yaramama hissi %20 

• Sorunlarıyla uğraşamama %20 

• Karar vermekte zorluk %24 

• Zorlukları halledemeyecek gibi hissetme %24 

• Mutsuzluk %28 

• Hayattan zevk almama %%40 

 



ERGENLERİN RUHSAL DURUMU 
ANKARA ÖRNEKLEMİ 

• Çok yakınında ciddi hastalık %11,9 

• Anne, baba veya kardeş kaybı %2,4 

• İkinci derece yakın kaybı %21,9 

• Arkadaş/komşu/tanıdıklar ile sorun %8,5 

• Maddi zorluk %13,8 

• Yaklaşık %10 geniş/geleneksel aile 

• Düzenli görüşme veya telefon ziyareti yok %24,0 

• Anne baba ile ilişkisi orta %25,1, kötü %3,2 

• Çevremde yardım edecek kimse yok %8,0 

• Ailem duygusal destek sağlamıyor %13,2 

• Arkadaşlarım yardım etmez %12,8 

• Ailemle sorunlarım hakkında konuşamam %17,7 

• Evdeki sorumlulukları yapamama bazen %26,1, herzaman %5,9 

 



DİNAMİK BİR DÖNEM???? 

• Kriz dönemi 

• Yas süreci 

• Çok hızlıca evrilmekte; bilimsel ve sosyolojik olarak 

• Aşılama sürecine ruhsal durumun etkisi??? 

• Hekimlerin durumu???? 

• Bu dönemin bilimsel, ekonomik, sosyolojik, etik, felsefik boyutları 

 



ANKARA’DA ÇEVRE 
SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU 
BAKıŞıYLA PROJE GELİŞTİRME  



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• 5 grup 

• Lise öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisi ve psikoloji mezunu 

• SGP/Küçük Projeler Destkeleme Birimi 

 

• Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• 25bkişi, sonuçta  

• 5 proje geliştirildi 

• Bu projelerle  başvuru yapılacak 





ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• “Bu projenin bana baya bir katkısı oldu. Bu pandemi sürecinde biraz bile olsa 

çevreye katkımın olması beni mutlu etti. Eksiklerim oldu tabi ki ama K Hoca ve Z 

abla baya yardımcı oldular eksiklerimi tamamlamam için.” 

•   

• “İlk olarak bize bu projede destek olan K hocamıza ve Z hocamıza çok teşekkür 

ederim. Böyle bir dönemde bu proje bizim bir şeyle ilgilenmemizi sağladı. Bu proje 

sayesinde çevremiz için daha iyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeni yeni bilgiler ve 

kelimeler öğrenip hafızamızı güçlendirdik. Bu projede olmak beni mutlu ediyor, 

tekrar olsa gene böyle bir projede olmayı isterim.” 

 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• “Projeye başlamadan önce büyük bir heves ile adımı yazdırmıştım. Bir bakımdan 

neler yapacağımdan da habersizdim ama projeye katıldıktan sonra hiç 

deneyimlemediğim proje yazma işine başladık biraz zordu belki daha iyi iş 

çıkarabilirdim kendi adıma ama elimden geleni yaptığıma da eminim. Bazı 

noktalarda çok zorlandım ama zorlandığım noktalarda birlikte çalıştığımız 

arkadaşlarımızla birlikte zorlandığımız noktaları gidermek için uğraştık. Güzel bir 

projeydi iyi ki içinde yer almışım.” 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  
• “Beraber neler yapabildiğimizi, neler başardığımızı, nelerin ne gibi faydası 

olacağını bunları hep birlikte yapıp hep birlikte bir şeyler içerisine girmek benim 

için büyük bir deneyim oldu. Saatlerce konuşup tartışıp fikirlerimizi sunmak ve 

sonucunda güzel fikirler elde etmek bunların hepsini yeni hocalarım ve yeni 

arkadaşlarım ile sunmak beni mutlu etti.” 

 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  
• “Bu projede nasıl doğru bir şekilde makale inceleyeceğimi, nerelerden makale 

bulabileceğimi öğrendim bana çok faydası oldu, takım çalışması yapmayı, ciddi bir 

proje oluşturmayı ve bunu rapor etmeyi, beyin fırtınası yapmayı öğrendim.” 

• “Bu projede takım çalışmasını ve beyin fırtınası yapmayı öğrendim ve çok zevk 

aldım. Bunun sonucunda ise güzel bur proje çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu 

projeye beraber atıldığımız arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ederim.” 

 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  
•   

• “Proje pek çok yarar sağladı. Bunların başında çevreye daha bilinçli birey halime 

geldiğimi düşünüyorum. Grup çalışmasını öğrendim. Yeni insanlar tanımak bana iyi 

geldi. İyi ki bu projede yer almışım. Başta V hoca olmak üzere grubumda yer alan 

Şükriye hocaya ve A hocaya emekleri bizleri bilgilendirdikleri için hem de 

yüzümüzde tebessüm oluşturdukları için sonsuz teşekkürler.” 

 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• “Proje sürecinde grup arkadaşlarım olsun hocalarım olsun asla kötü bir 

muameleyle karşılaşmadım, birbirimizi destekledik ve hatalarımızı görüp birlikte 

düzelttik. Ayrıca projelerimizin odak noktasının çevre olması beni daha istekli kıldı. 

Proje yazımı aşamasında bazı bölümlerde zorlandım ancak hocalarımın 

yönlendirmeleri çok yardımcı oldu. Kısacası, bu proje sayesinde hem sosyalleşme 

hem çevre için bir şeyler yapma hem de nasıl proje yazılır öğrenme imkânı buldum. 

Benim için çok değerli bir deneyimdi.” 

 



ANKARA’DA ÇEVRE SORUNLARıNA COVID-19 
EKSENİNDE ERGEN YAŞ GRUBU BAKıŞıYLA PROJE 
GELİŞTİRME  

• “Projede ben büyük bir takım çalışmasını öğrendim iç içe çalışmayı, zaman 

geçirmeyi, doğayı korumayı öğretti.” 

 



SALGıN VE SAĞLıK: 
TOPLUM OLARAK NEREDEYİZ? 

• Güncel araştırmaların yapılması; toplum olarak neredeyiz 

• Bilimsel altyapı 

• Elektronik veriler 

• Sağlık Bakanlığı 

• Tıp eğitimi? Hekimlerin durumu? 

• Bireysel farklılıklar 



SALGıN VE SAĞLıK: 
TOPLUM OLARAK NEREDEYİZ? 

• Aşılama ve psikiyatri 

• Psikiyatrik epidemiyoloji 

• Sosyal Psikiyatri 

• Müdahale 

• Tüm sürecin ders olarak anlatılması 



SALGıN VE SAĞLıK: 
TOPLUM OLARAK NEREDEYİZ? 

• Umudun sağlanması ve korunması 



• Vena Med  Ar-Ge  

• 0 (552) 3459897 

 


