
“Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz”

“Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2020”

Sağlıklı Yaşam Kategorisi Jüri Özel Ödülü

Uzm. Psikolog Pınar Ulupınar Erakay
İBB Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü 



İzmir Büyükşehir Belediyesi, “sağlıklı birey, sağlıklı İzmir, 
sağlıklı Dünya” ilkesi doğrultusunda 

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tüm toplum 
kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici 

çalışmalar yürütmektedir.  



• Covid-19 küresel salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken kökten değişen ve belirsiz bir
konuma sürüklenen çalışma ve yaşam koşullarına karşı son derece doğal ve normal
olarak kabul edilebilecek endişe, korku ve stres gibi duygular yaygınlaşmıştır.

• Dar bir fiziksel mekan içinde monoton bir yaşam tarzına geçiş ve alışılagelmiş sosyal
yaşama ara verilmesi ve bunun belirli bir süre devam etmesi kaygı, stres, endişe ve
korku gibi şikayetleri arttırmıştır. Bu etkiyi azaltmak için internet, vb. dijital
platformlarda uzun zaman geçirmek de zihinsel ve duygusal becerileri olumsuz
etkileyebilmektedir.

Aynı gemideyiz her birimiz, elbet dinecek fırtına…. Dayanıklı, 
sağlam ve sağlıklı geçirmek için bugünleri, gücümüzü 
hatırlamaya ihtiyacımız var.….



• Dolayısıyla, bir yandan kaygının arttığı, öte yandan da kaygının kontrol
edilmesinin zorlaştığı bu süreçte, hızla ortaya çıkan stresli duruma verilen tepkiler
ve bu durumun nasıl yönetildiği yaşamsal önem taşımaktadır.

• Buradan hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı,
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 yılının başında küresel salgın olarak
ilan edilen ve ülkemizde ilk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde görüldüğü Covid-19
Küresel Salgını’nın psikolojik etkilerine karşı, “Pandemide Ruh Sağlığımızı
Koruyoruz Projesi”ni yaşama geçirmiştir.

Aynı gemideyiz her birimiz, elbet dinecek fırtına…. Dayanıklı, 
sağlam ve sağlıklı geçirmek için bugünleri, gücümüzü 
hatırlamaya ihtiyacımız var.….



Projenin Amacı 

• Bu projenin amacı, alışılagelmedik bir süreçten geçen toplumumuzun,
özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 20 yaş altı ve 65 yaş
üstü vatandaşlarımız, engellilerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere
psikolojik desteğe gereksinim duyduğunu hisseden tüm kesimlerine
yönelik olarak, bilgi ve farkındalığın arttırılması, güven telkin edilmesi,
psikososyal bakımdan destek ve yönlendirme sağlanmasıdır.

• Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi, bu amaca yönelik
olarak, bilgilendirme materyalleri ile psikolojik destek hattından
oluşan çok boyutlu bir projedir.



Gelişim Planı/Stratejik Plandaki Yeri: 

• Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik planında 
yer alan “Amaç 2: İzmir’in yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş 
akıllı bir kente dönüşmesi” amacının “Hedef 2.3: İnsanların ve tüm 
canlıların sağlıklı olmalarını desteklemek” hedefi ile doğrudan ilgilidir.  

Proje Bütçesi Ve Finasmanı:

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ile 
gerçekleştirilmiştir.



“Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi” İzmir Büyükşehir
Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, üç
boyutlu bir projedir.

• İlk Boyut: Psikolojik Destek Hattı

• İkinci Boyut: Basılı Materyaller. “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve
“Tunç Soyer Çocuklara Yeni Koronovirüsü Anlatıyor"

• Üçüncü Boyut: İzmirtube Yayınları. “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı”
ve “Pandemi Sürecinde Çocuk-Yetişkin Oyun” videoları

Projenin Basamakları



Psikolojik Destek Çağrı Merkezi



Başlangıç: 30 Mart 2020 (halen devam etmekte) 

Çalışma Saatleri: Hafta içi her gün 09:00-18:00 

Mart – Haziran Dönemi: 12 Psikolog

Haziran 15 – Kasım 01 : Tek görevli 

Kasım 01 – Günümüz: 4 Psikolog

Sayısal Veriler

• 2020 yılı boyuna 1221 kişiye hizmet verildi. 

• Ocak 2021: 88 kişiye hizmet verildi.

Psikolojik Destek Çağrı Merkezi



Hizmet Süreci: 

• Triyaj gerçekleştirilir. 

• Semptom taraması yapılır ve acil durumlar belirlenir. 

• Psiko eğitim, yeniden çerçevelendirme, bilgilendirme 
yapılır. 

• Psikiyatrik acil yönlendirmeleri kamu hastanelerine yapılır. 

• Sistematik ve düzenli görüşme ihtiyaçları yönlendirmesi 
yapılır. 

Çalışana Yönelik Destek Hizmetler: 

• Nisan – Mayıs: Bakım verenlerin bakımı destek grubu 

(Dr. Daniela Simmonas, PhD. ve  Teledrama Ekibi) 

• Aralık – Ocak: Vaka süperziyonu ve sistematik süreç analizi 
(Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi) 

Psikolojik Destek Çağrı Merkezi



• Mart – Haziran başvuru sayısı: 1143

• Arayanların yüzde 68’ini kadınlar ve yüzde 27’sini erkekler oluşturdu.

• Yaş ortalaması ise 36,9.

• Destek hattına en çok başvuran yaş grubu yüzde 34’lük oran ile 26-34 yaş
grubudur. Bu grubu, 35-43 (% 26,4) ve 17-25 (% 17) yaş grupları takip
etmiştir. En az destek isteyen grubu ise, yüzde 1,9 ile 62-70 yaş grubu
oluşturmuştur.

• Sosyo – Ekonomik Durum: Hattı arayan kişilerin büyük bir çoğunluğu
(yüzde 79,3) işsizlerden oluşmaktadır. Bu grubun yüzde 20,7’si ise,
öğrencilerdir.

• Ön Plana Çıkan Duygusal Sorunlar: Kaygı (% 24,6), psikolojik destek (%
13,8), panik ve panik atak (% 9,3), aile-içi sorunlar (% 7,7), korku (% 6,2),
sınav kaygısı (% 3,1).

Çağrı Merkezi Bulguları 
(Mart - Haziran 2020 Analiz Sonuçları): 



BASILI MATERYALLER







• Projenin ikinci boyutunu oluşturan yazılı kaynaklar olan
“Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Tunç Soyer Çocuklara
Yeni Korona Virüsü Anlatıyor” kitaplarının 100.000 adet
(55.000+45.000) basımı yapılmıştır.

• Bu kitaplar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı
Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlükleri
aracılığıyla ayni yardım giden ve süt dağıtımı yapılan
dezavantajlı toplum kesimlerine ulaştırılmıştır.

Basılı Materyal Erişim Oranları 
(Mart - Haziran 2020): 



İzmirtube Yayınları 

Ev İçi Oyunlar Yayını (Mart 2020 ) Koruyucu Ruh Sağlığı Bilgilendirme 
Yayını (Mart 2020) 

Koruyucu Ruh Sağlığı Bilgilendirme Yayını 
(Ocak 2021) 



Projenin Genel Değerlendirmesi

• “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi,” olağan
dönemlerde bile toplumda oldukça sık görülen ve önlem
alınmazsa sağlığı ciddi ölçüde olumsuz etkileyen ruh sağlığının,
Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Küresel Salgını döneminde mümkün
olduğu ölçüde korunmasına yönelik toplumsal bilincin artışı işlevi
görmüştür.

• Özellikle Psikolojik Destek Hattı’nda hizmet veren uzmanlarımız
sayesinde bu süreci endişe, korku ve panik içinde geçiren kişilerin
bu duygularında, uzman bir kişiyle görüşme yapmanın ve
edindikleri bilgilerin etkisiyle olumlu değişmeler yaşanmıştır.



• Sağlık okur yazarlığının artışına kaynaklık eden projemiz sayesinde
başta dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm İzmirliler, bu süreçte
ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiği konusunda bilgi sahibi
olmuştur.

• Koruyucu, geliştirici, önleyici, destekleyici sağlık hizmetinin etkinlik
ve yaygınlığının artışına olanak sağlayan projemiz, bireylerin
olumlu sağlık davranışları geliştirmeleri ve riskli davranışlardan
kaçınmalarını sağlayarak salgının bulaşma riskinin azaltılmasında
önemli rol oynamıştır.

Projenin Genel Değerlendirmesi



Dayanıklılık

Direnç

Sağlamlık 

Sağlık

Dayanışma ile yola devam edebilme dileğiyle…..




