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ÖNSÖZ 

İletişim duygu, düşünce, bilgi, fikir, inanç alışverişinde bulunmak için 

akla gelebilecek her türlü yolu kullanarak kişiler arasında anlam 

paylaşımı oluşturmayı ifade etmektedir. İletişim ile ilişkiler kurulur ve 

sürdürülebilir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin oluşturulmasında ve 

sağlığın geliştirilmesinde iletişim büyük rol oynamaktadır.  

Sağlık iletişimi sağlık ve iletişim alanlarını bir birine bağlamaktadır. 

Sağlık iletişimi sağlıkla ilgili konularda, birey ve toplumu 

bilgilendirerek farkındalık oluşturmak, böylece bireyin ve toplumun 

sağlık kararlarını olumlu yönde etkilemek, tutum ve davranış 

değişikliği oluşturmak için iletişim stratejilerinin incelenmesi ve 

kullanılmasını kapsamaktadır. Sağlık iletişimi, hastalıkların önlenmesi 

ve sağlığın geliştirilmesinde tüm yönleri ile katkı sağlamaktadır.  

Günümüzde insanlar duygu, düşünce ve bilgi aktarımında teknoloji 

sayesinde fiziksel olarak uzak olsa da, her zamankinden daha fazla 

birbirine bağlıdır. Özellikle sosyal medya platformları insanlar 

arasındaki bilgi alışverişini hızlandırmıştır. Sosyal medya ayrıca 

bilimsel ve tıbbi toplulukların üyeleri arasındaki iletişimi 

kolaylaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. 

2019 yılının sonunda başlayan ve 2020 yılı içinde dünyanın hemen 

hemen her bölgesine yayılan COVID-19 salgını, insan ırkının her 

zamankinden daha fazla bağlantılı olduğu bir zamanda meydana 

gelmiştir. Seyahat yolu ile hastalığın gezegene yayılması hızlanırken, 

elektronik bağlantı ile de hastalık ile ilgili bilgi, görüş ve düşünce 
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paylaşımı hızlanmıştır. COVID-19 gibi uluslararası bir acil durumda, 

doğru bilginin yayılması salgın ile mücadelede önem taşımaktadır. Bu 

noktada bilgi, fikir, fotoğraf, video gibi birçok verinin paylaşılması ve 

yayılmasını kolaylaştıran elektronik iletişim biçimleri ve sosyal 

medya çok önemli hale gelmektedir. Dolayısı ile COVID-19 salgını 

sırasında sosyal medyanın bilginin yayılmasındaki rolü ele alınması 

gereken bir konudur.  

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görüldüğü söylenen, milyonlarca 

insanı tedirgin etmeye devam eden ve şu an dünyada 21 milyona 

yakın kişinin enfekte olduğu COVID-19 salgınında sosyal medya, 

bazen doğru bazen de yanlış bilgilerin kaynağı olmaktadır. Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarının kullanımı 

salgın sürecinde artmış ve bu araçlar üzerinden yapılan bilgi aktarımı 

hastalığın belirtileri, tedavi süreci ve uyulması gereken kurallar başta 

olmak üzere birçok konuda toplumda farkındalık oluşturmayı 

amaçlamıştır. Sosyal medyanın yanlış kullanımı beraberinde birçok 

sorunu getirse de kolayca iletişim kurma, iletişime katılma, resim-ses 

ve ağ oluşturulmasına izin verme gibi özelliklerinin olması onu sıkça 

kullanılan bir iletişim aracına dönüştürmüştür.   

Bu kitapta sağlık iletişimi konusu ele alınmış ve sonrasında sağlık 

iletişiminde sosyal medyanın kullanımı ve rolü açıklanmaya 

çalışılmıştır. Kitapta 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve 

daha önce dünya tarihinde neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir 

salgın olan COVID-19’da sosyal medyanın kullanımı, rolü ve etkileri 
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açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili dünyada ve 

Türkiye’de yapılmış bazı bilimsel araştırmalardan örnekler verilmiştir. 

Bu kitabı yazma sürecinde yanımda olup, bana destek olan eşim 

Harun TANYILDIZI’na ve araştırma süresince onlarla geçireceğim 

zamandan feragat eden biricik kızlarım Pelin Sare ve İpek Nur’ a 

sonsuz teşekkür ediyorum…  

                        

                                         Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI 

                                             Elazığ, 2020  
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GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı kısaca COVID-19, ilk olarak 2019 yılında 

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Hastalığın 

yaygın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Genellikle öksürük 

sonucu oluşan damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşan bir 

virüstür. 2019 yılı sonunda Asya'da ortaya çıkmasından bu yana, virüs 

Antarktika hariç her kıtaya yayılmıştır. Mart 2020’de Dünya Sağlık 

Örgütü koronavirüs salgınını bir pandemi ilan etmiştir. Durumun bir 

Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu olduğunu açıklamıştır. 

COVID-19 salgını, zamanımızın küresel sağlık krizini tanımlayan ve 

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en büyük zorluktur. 

Ancak salgın, bir sağlık krizinden çok daha fazlasıdır. Çünkü salgın 

aynı zamanda eşi görülmemiş bir sosyo-ekonomik kriz oluşturmuştur. 

Dokunduğu her ülkeyi derinden etkileyecek ve uzun süre devam eden 

izler bırakacak sosyal, ekonomik ve politik etkiler oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Fakat bu etkilerin en önemlisi tabiki insan 

sağlığıdır. Bu dönemde sağlık ve sağlık iletişimi kavramlarının değeri 

daha da artmıştır. 

Sağlık iletişimi topluma sağlıkla ilgili bilgileri aktarmak, savunmak, 

tanıtmak, benimsetmek veya pekiştirmek için yapılan; farklı kitlelere 

ulaşmayı amaçlayan sağlık ve iletişim disiplinlerini bir araya getiren 

çok yönlü bir yaklaşımdır. Sağlık iletişimi hedef kitlelere ulaşmak için 

farklı kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır. Günümüzde bu 

kitle iletişim araçlarının en etkilerinden biri de sosyal medyadır.  
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Dünya tarihinde karşılaşılan en büyük salgınlardan birinin yaşandığı 

COVID-19 salgınında, ülkeler çeşitli önlemler almıştır. Bu 

önlemlerden biri de kişilerin mümkün olduğu kadar evlerinin dışına 

çıkmamaları ve işlerini bile online araçlar üzerinden 

süründürmeleridir. Bu zorlu günlerde insanların iletişim ihtiyaçlarını 

giderdikleri en önemli araçların başında sosyal medya araçları 

gelmektedir. Bu araçlar üzerinden yapılan bilgilendirmeler özellikle 

salgın ile ilgili katkı sağlamanın yanında, zaman zaman yanlış bilgi 

aktarımına ve dolayısı ile toplumda panik ortamının oluşmasına da 

neden olmaktadır.  

Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımını COVID-19 salgını 

üzerinden ele alan bu kitap üç bölümden oluşmuştur. Kitabın ilk 

bölümünde sağlık iletişimi, sağlık iletişimi yöntemleri ve sağlık 

iletişimi düzeylerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde sağlık 

iletişiminde sosyal medya kavramı, sosyal medya araçları ve sağlık 

iletişimindeki rolü ele alınırken; üçüncü bölümde ise COVID-19 

salgınında sosyal medyanın kullanımı, rolü ve etkileri açıklanmıştır. 

Daha sonra dünyadan ve Türkiye’den konu ile ilgili yapılmış bilimsel 

çalışmalardan bazıları özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 
 9 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. SAĞLIK İLETİŞİMİ 

İletişim kavramı insanoğlunun varlığı kadar eskidir. İnsanın varlığını 

sürdürebilmesi için kaçınılmaz gereksinimlerden biridir. Sözlü ya da 

sözsüz, araçla ya da doğrudan olsun, her insan ya kendi içinde ya da 

çevresi ile iletişim kurmak istemektedir. İletişim, insanın kendi 

oluşturduğu simgeler aracılığı ile hem kendi değerlerini oluşturmasını 

hem de bu değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmesini sağlamaktadır.    

Zaman içerisinde, özünde duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktarmak 

olan iletişimde kullanılan araçlar ve yöntemler değişmiştir. 

Teknolojide ki değişiklik ve iletişimin farklı disiplinlerle olan ilişkisi 

sağlık iletişimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Sağlık iletişimi, 

toplumun en küçük birimini oluşturan bireylerden başlayarak, 

toplulukları, sağlık profesyonellerini, özel grupları, politika yapıcıları 

ve halkı sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmak savunmak, tanıtmak, 

benimsemek veya benimsetmek için etkilemek, dahil etmek ve 

desteklemek amacıyla farklı kitlelere ulaşmak için çok yönlü ve çok 

disiplinli bir yaklaşımdır. Sağlık iletişimi çalışmalarının sonucunda, 

sağlığa katkı sağlayacak bir davranış, uygulama veya politikayı 

sürdürmek amaçlanmaktadır (Schiavo, 2007: 7). 

Sağlık iletişimi çalışmaları çok yönlü ve çok çeşitlidir. Örneğin, bir 

sağlık sigortası paketi seçerken, bir ilaçla birlikte gelen broşürleri 

okurken, bir pratisyen hekim veya tıp uzmanı ile yüz yüze 

konuşurken, herkes farklı bir sağlık iletişimi ile karşı karşıya 

kalmaktadır.  Sağlık iletişimi, temelde sağlık mesajlarının tıp ve halk 
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sağlığı alanındaki uzmanlar tarafından, bu mesajlardan yardım 

alabilecek kişilere göre düzenlenip aktarılmasıdır. Bireyler, sağlıkla 

ilgili bilgi ve beceriler edinmek ve sağlıkla ilgili kararlarını 

iyileştirmek için farklı medya kanallarına başvurabilir. Böylece 

bireyler sağlık konusunda eğitilmiş olur. Bu bilgi aktif olarak 

savunulduğunda ve hedef kitleye tanıtıldığında, bu da sosyal 

pazarlamayla ilgili olan bir sağlık geliştirme biçimine dönüşebilir 

(Uittenhout, 2012: 7). Sağlık iletişimini daha iyi anlamak için, çok 

yönlü olan sağlık iletişimi kavramını incelemek ve sağlık iletişiminde 

kullanılan yöntemleri görmekte fayda vardır.  

1.1. Sağlık İletişimi Kavramı 

İletişim, grup iletişimi, kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim, kitle 

iletişimi, kültürlerarası iletişim ve uluslararası iletişimi içeren ancak 

bunlarla sınırlı olmayan geniş ve dinamik bir alandır. İletişim birçok 

disiplinle ilgilidir. Bu disiplinlerden biri sağlıktır. Sağlıkla ilgili 

iletişim çalışması olan sağlık iletişimi (Ratzan vd. 1996; Feeley ve 

Chen, 2013), nispeten yeni bir alt alandır ancak en hızlı büyüyen 

iletişim alanlarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve 

İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından 2000 yılında sağlık iletişiminin 

resmi bir tanımı geliştirilmiştir. Buna göre sağlık iletişimi, önemli 

sağlık sorunları hakkında bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutta 

bilgilendirme, etkileme ve motive etme sanatı ve tekniğidir. Sağlık 

iletişiminin kapsamı, hastalık önleme, sağlığın teşviki, sağlık 

hizmetleri politikası ve sağlık hizmetleri işinin yanı sıra toplumdaki 

bireylerin yaşam kalitesinin ve sağlığının iyileştirilmesini içermektedir 
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(Feeley ve Chen, 2013: 2). Sağlık iletişiminin kapsamı sağlık ve 

iletişimin ortak noktaları olacak çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Sağlık iletişiminin temel hedeflerinden biri, bireyleri ve toplulukları 

etkilemektir. Çünkü sağlık iletişimi, sağlıkla ilgili bilgileri paylaşarak 

sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Sağlık iletişimi, 

sağlığı geliştiren bireysel ve toplumsal kararları topluma aktarmak ve 

toplumu sağlık konusunda etkilemek için iletişim stratejilerinin 

incelenmesi ve kullanılması olarak da tanımlanabilir (Schiavo, 2007: 

133: 5). Amerika Birleşik Devletleri’nde Sağlık Bakanlığına bağlı bir 

birim olan “Hastalığın Önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi Bürosu”, 

2010 yılında sağlık iletişimini, “sağlığın geliştirilmesi için iletişim 

stratejilerinin, bireylerin ve toplumun kararlarında, bilgilendiril-

mesinde ve etkilenmesinde kullanılması ve incelenmesi” olarak 

tanımlamıştır ( Çınarlı, 2008: 43). 

Sağlık iletişimi, halkın sağlığını iyileştirmek için hedef kitlelere 

iletilen sağlıkla ilgili, doğru, erişilebilir ve anlaşılabilir sağlık 

bilgilerinin bilimsel gelişimi, stratejik yayılımı ve eleştirel 

değerlendirilmesidir (Bernhardt, 2004: 2051). Sağlık iletişiminin 

amacı, sağlık ile ilgili konulardaki bilgiyi artırmak, anlamak ve hedef 

kitlenin sağlık durumunu iyileştirmektir (Muturi, 2005: 78). İletişim 

ve sağlık alanlarını birbirine bağlayan sağlık iletişiminin, kişisel ve 

kamu sağlığının geliştirilmesi çabalarının bir sonucu olarak her geçen 

gün önemi daha çok anlaşılmaktadır. Sağlık iletişimi hastalığın 

önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır (Çınarlı, 

2004: 49).  
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Sağlık iletişimi, davranış değişikliğini ve sosyal değişimi teşvik 

ederek, sağlık sonuçlarını iyileştirmekle de ilgilidir. Giderek artan bir 

şekilde çoğu halk sağlığı müdahalesinin ayrılmaz bir parçası olarak 

kabul edilmektedir(Schiavo, 2007: 133: 7). Günümüzün modern 

demokratik toplumlarında sağlık, sosyal, temel bir insan hakkıdır. Bu 

temel insan hakkı beslenme, barınma, çalışma, öğrenim, yaşama, ırk 

ayrımcılığına ve işkenceye maruz kalmama, özel yaşama saygı, bilgi 

edinme, toplanma ve gösteri yürüyüşü hakları gibi hak ve 

özgürlüklerin gerçekleşmesi ile yakından ilgilidir ve bir birine 

bağlıdır. Sağlık iletişimi sağlık hakkının elde edilmesinden bu hakkın 

kullanılmasına, sağlık hizmetlerinin verilmesinden bunun 

denetlenmesine kadar ki süreçteki etkinliklerin bütünüdür (Çınarlı, 

2008: 5).  

Sağlık iletişimi yıllardır sağlıkla ilgili hedefleri ilerletmek için 

başarıyla kullanılmıştır. Sağlık iletişimi, sağlık eğitimi, kitle iletişimi 

ve kişilerarası iletişim, pazarlama, sosyal pazarlama, psikoloji, 

antropoloji ve sosyoloji dahil olmak üzere çok sayıda disiplinden 

faydalanmaktadır (Schiavo, 2007: 6). Sağlık iletişimi, kişilerin 

herhangi bir engel olmadan kendi sağlıklarına yönelik bilgi 

düzeylerini ve farkındalık düzeylerini olumlu yönde etkileyen iletişim 

türüdür. Hangi düzeyde olursa olsun sağlığa ihtiyacı olan kişilerin; 

gerek sağlık profesyonelleri gerekse de kamu sağlık politikalarıyla, 

ihtiyaçları olan tüm medikal bilgileri ilgili kurum ve kişiler ile 

paylaşmalarıdır (Okay, 2009: 21). 
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Sağlıkla anlatılmak istenen sadece insan vücudunda bir hastalığın, 

sakatlığın olmaması değildir. Kişinin sadece fiziksel değil, hem 

fiziksel hem de ruhsal her yönü ile tam bir iyilik halinde olmasıdır. 

Sağlıklı birey, duygusal, zihinsel, fiziksel ve toplumsal açıdan uyum 

içinde işlev görebilir. Kişiler arasında sağlık konusunda oluşan 

etkileşim boyutlu kavramları karşılamak amacı ile sağlık iletişimi 

kullanılmaktadır (Önal ve Coşkun, 2017: 238). Etkili sağlık iletişimi, 

popüler medyayı kullanarak sağlık mesajlarını yaymaktan veya 

insanların tıbbi rejimlere uyumunu arttırmaktan daha fazlasıdır. 

Bireysel ve toplumsal düzeyde köklü değişiklikleri başlatmayı ve 

sürdürmeyi içermektedir (Kar vd., 2001:Xİ).  

Sağlık iletişiminin birçok işlevi vardır. Bunlardan bazıları toplumun 

sağlıkla ilgili bilgi, tutum veya davranışlarını pekiştirmek, toplumun 

sağlık konusundaki bilgi dağarcığını arttırmak,  kötü alışkanlıklar ile 

ilgili davranış değişikliği oluşturmaktır. Ayrıca sağlıkla ilgili 

konularda ve politikalarda fikir sahibi olmayı sağlamak, sağlık 

hizmetlerine olan talep ve desteği arttırmak, sağlık konusundaki yanlış 

düşünceleri yok etmek sağlık iletişiminin işlevleri arasında 

sıralanabilir (Şengün, 2016: 39). Sağlık iletişiminin neler 

yapabileceğini ve yapamayacağını anlamak, başarılı iletişim kurmak 

için çok önemlidir. Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirmek veya 

iyileştirmek için bir araçtır. Bir sağlık sorununu tamamen ele almak 

için sağlık hizmetleri, teknoloji, yönetmelikler ve politikadaki 

değişiklikler de ele alınmalıdır (National Cancer Institute, 1992:3). 

Sadece tıbbi boyuttaki müdahaleler sağlık sorununa geçici çözümler 

getirecektir. Bu sorunların giderilmesi için devlet düzeyinde de 
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çıkarılacak yönetmelikler ve alınacak kararlar ile düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. 

Sağlık iletişiminin katkıda bulunacağı çok şey vardır. Sağlık iletişimi 

iletişim süreçlerini anlama ve insan davranışını değiştirme konusunda 

teori ve pratiği birleştirmeye önem vermektedir. Özellikle küresel halk 

sağlığına yönelik tehditlerin çoğunun insan davranışına dayandığı bir 

dönemde, sağlık iletişiminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Rimal ve 

Lapinski, 2009: 247). 

Sağlık iletişiminin temel özelliklerini birkaç maddede sıralamak 

mümkündür. Bunlar (Schiavo, 2007: 12):  

• Kitle merkezli olması, 

• Araştırma temelli olması, 

• Multidisipliner bir alan olması, 

• Stratejik bir iletişimi içermesi, 

• Süreç odaklı olması, 

• Etkin bir maliyet içermesi, 

• Yaratıcı stratejiyi desteklemesi, 

• Kitleye ve medyaya özel bir iletişim içermesi, 

• Hedef kitle ile ilişki kurması, 

• Davranışsal veya sosyal değişime yönelik olmasıdır. 

Bir de sağlık iletişimi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken 

noktalar vardır. Bunları beş madde toplamak mümkündür. Bunlar 

(Ratzan’dan akt. Çınarlı, 2004: 53-54):  
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• İletişimin kontrolünün yönetimi, 

• Sağlık konusunda her seviyeye göre eğitim, 

• Sağlık konusunda sadece sağlık sektörü ile değil, medya, 

akademisyenler, hükümet de dahil olmak üzere ana 

liderlerle savunuculuk yapılması, 

• Bilim ve sağlık ile ilgili bilinirliği arttırmak için diyalog 

ortamlarının oluşturulması,  

• Medya, akademi, hükümet gibi sistemlere sağlıkla ilgili 

bilimsel bilgi ve gerçek kavramlarının yerleştirilmesidir. 

Sağlık iletişiminin temel amacı toplumu oluşturan bireyleri, grupları, 

politikacıları, sağlık uzmanlarını hatta bazen toplumun genelini 

sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmak yoluyla etkilemek ve onları iletişime 

dâhil etmektir. Böylece sağlıkla ilgili bilgiler savunularak hedef 

kitlelere öğretilebilir. Sağlık konusundaki davranışlar değiştirilebilir, 

pekiştirilebilir ya da desteklenebilir. Bu yönüyle sağlık iletişimi, 

disiplinler arası ve çok boyutlu bir yaklaşımdır (Schiavo, 2007: 7). 

İnsanların sağlıklı yaşamayı hayatlarının bir parçası haline 

getirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, sağlık iletişiminin 

yapabilecekleri oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bunlardan bazıları 

aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Sezgin, 2010:120): 

• Öncelikle sağlıkla ilgili inanç, algı ve sosyal normları 

değiştirmek için tutumları etkilemek,  
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• İnsanların sağlık konularına dikkatlerini çekerek, kural ve 

uygulamaları paydaşların desteğini de alarak değiştirmeyi 

sağlamak, 

• Teşhis, tedavi ve hastalıkların önlenmesi konusunda 

toplumsal tartışma başlatarak, önlemler alınmasını sağlamak,  

• Hasta ve sağlık personeli arasında iyi bir iletişim ortamının 

oluşmasını sağlamak, 

• Yeni sağlık standartları oluşturmak için çalışmalar yapmak, 

• Toplumun sağlık hizmetlerine olan talebini artırmak, 

kazançları ve davranış değişikliklerini ortaya çıkarmak,  

• Herkesin sağlık ürünleri ve sağlık hizmetlerine eşit bir 

şekilde ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, 

• Yeni sağlık hizmetleri ve ürünlerinin oluşumunu 

desteklemektir. 

Sağlık iletişimi, COVID-19 salgının ortaya çıkardığı kriz sırasında, 

hayat kurtarmada önemli ve gerekli bir faktördür. Doğru ve iyi 

gelişmiş sağlık iletişimi, toplumların belirsizlik ve korkuyu nasıl ele 

aldıklarını, gerekli davranış değişikliğine bağlı kalmayı teşvik edip 

nasıl başarabileceklerini ve kriz karşısında bireylerin korku ve 

umutlarını nasıl karşılayacaklarını kolaylaştırabilir. Sağlık iletişimi, 

hasta eğitimi ve sağlık davranışı değişikliği alanlarındaki 

profesyonellerin farklı bağlamlarda özlü ve geçerli bilgilerinin 

yayılmasına katkıda bulunmak için özel bir sorumluluğa sahiptir 

(Finset vd., 2020: 873). Toplumda sağlığa olan ilginin ve desteğin 
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artmasında, sağlıklı davranışların pekişmesinde sağlık iletişiminin rolü 

büyüktür. 

1.2.  Sağlık İletişiminin Tarihsel Gelişimi 

Sağlık kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk 

medeniyetlerden günümüze kadar her dönemde farklı şekillerde ele 

alındığı görülmektedir. Örneğin, Antik Yunan’da Hipokrat, sağlıklı 

olmak için tıbbi olmayan noktaların önemine dikkat çekmiştir. Bilimin 

etkisinin daha az hissedildiği bu dönemde, hekimin hastayı telkin 

ederek, iyi olacağı fikrine inandırması, sağlığın yakalanması için bir 

yol olmuştur. Günümüzde de "plasebo" adı verilen bu yaklaşıma göre, 

hekimler hastalığı kötü olan kişilere, düzeleceklerine yönelik telkinler 

vererek, psikolojik açıdan destek olmaya çalışmışlardır (Box’ dan akt. 

Işık, 2019a:39). O günlerden günümüze birçok şey değişse de temelde 

var olan insanların sağlıklı olmasını sağlamaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü 1947’de sağlıkla ilgili bir tanımlama yapmıştır. 

Bu tanımlamaya göre sağlık, “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması 

değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halidir”. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün sağlık tanımı ve yaklaşımı, bütüncül bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşım ile birlikte sağlık kavramının daha geniş veya daha bütüncül 

incelenmesi ön plana çıkmıştır (Freund’dan akt. Sezgin, 2010:30). 

Yine 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütü sağlık alanında, biyo-psiko-

sosyal yaklaşımı benimsemiştir. Biyo-psiko-sosyal modelin öne 

çıkmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinin sunulmasında önleyici 

yaklaşım giderek daha çok yer almaya başlamıştır. Örneğin bazı 
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bulaşıcı hastalıkların aşılarla önlenmesi, bu anlayışın bir sonucudur. 

Buna göre, bireyin sağlığının risklerden ve zararlı etkilerden 

korunması gerekir. Burada diğer önemli bir nokta toplumun refah 

düzeyidir. Çünkü refah düzeyinin yükselmesi, toplumun sağlığının 

yükselmesinin temel unsuru olarak ele alınmaktadır. Daha sonraki 

dönemlerde hastalıkların tedavisinden, hastalıkların önlenmesine 

geçilmesine rağmen tıbbi modelin geleneksel hastalık algılamasında 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir (Erbaydar, 2003: 45-46). 

İnsanlar sağlıklı olmak istemekte ve hastalandıklarında kısa sürede 

iyileşmeyi ummaktadır. Bu durum insanların, hastalıklar karşısında 

çeşitli çözümler üretmeye yönelmesini sağlamıştır. Zaman içinde var 

olan geleneksel uygulamaların yerini, modern uygulamalar alsa da 

günümüzde her iki uygulama biçimi de varlığını sürdürmektedir. 

Geleneksel ve modern tıbbi uygulamaların buluştuğu ortak nokta ise 

sağlığın iyileştirilmesi olarak ifade edilebilir (Hülür, 2016: 157). Hem 

geleneksel hem de modern tıbbın temel amacı insan sağlığına hizmet 

etmektir.  

Dünyada yaşanan sosyal değişimlerin etkisiyle 1960’lı yıllarda 

özgürlük, eşitlik, adalet kavramları daha çok vurgulanmaya 

başlanmıştır. 1970’lerden sonra özellikle Batılı ülkelerde görülen, 

sosyal bir hareket olarak değerlendirilen kendi kendine yardım ve 

karşılıklı destek grupları, hastaların etkinliğinin artmasına ve 

örgütlenmelerine olanak sağlamıştır (Harris ve Veinot’dan akt. Tekin 

vd. 2009: 25). Toplumda yaşanan gelişmeler ve bunların sonuçları 

sağlık kavramını da etkilemiştir. 
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1980 yılına gelindiğinde ise Alma-Ata’da yapılan Dünya Sağlık 

Örgütü zirvesinde belirlenen ilkeler ile önleyici sağlık hizmeti 

çerçevesinde, sosyal adaletin ve hakkaniyetin önemine vurgu 

yapılmıştır. “Herkes için sağlık” sloganı sağlığın hareket noktası 

olmuştur. Bu zirvenin amacı hakkaniyet, sosyal adalet ve temel sağlık 

hizmetlerinin genişletilmesidir. 1986 yılında ise yine Dünya Sağlık 

Örgütü’nün düzenlediği “Sağlığın Desteklenmesi İçin Ottawa 

Sözleşmesi” ile de sağlığın güçlendirilmesi anlayışı gündeme 

gelmiştir. Bu anlayış ile sağlığın savunulması ve desteklenmesi, 

toplulukların güçlendirilmesi, topluluk girişiminin desteklenmesi ve 

bu yolla sağlıklı toplumsal politikaların oluşturulması amaçlanmıştır 

(Erbaydar, 2003: 46-47). Güçlendirme yaklaşımı ile topluluk girişimi 

ve eylemlerinin güçlendirilmesi ve kişisel yeteneklerin geliştirilmesi 

öngörülmektedir. Burada güçlendirme ile topluluk girişimi ve 

eylemlerinin güçlendirilmesi ifade edilmektedir. Sağlığın 

geliştirilmesi sürecinde toplumun kendi çaba ve kaderlerine sahip 

çıkması ve bunları kontrol edebilmesi gerekmektedir. Sağlığı 

geliştirmenin şartlarından biri,  insanların kendi sağlıkları adına, 

çevrelerinde daha fazla kontrole sahip olabilmeleri ve sağlığa yönelik 

seçimler yapabilmeleri için kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi olarak 

görülmüştür (Tekin vd. 2009: 26). 1960 sonrası sağlık alanında 

yapılan çalışmalar ve özellikle 1980 sonrasındaki zirveler ile sağlık 

kavramı başka disiplinlerle de ele alınmaya başlamıştır. Sağlıkla ilgili 

alınan kararların benimsetilmesi ve uygulamaya geçirilmesinde 

özellikle iletişim biliminin önemi ön plana çıkmış ve sağlıkta stratejik 

iletişim çalışmalarından yararlanmak kaçınılmaz olmuştur.  
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Sağlık iletişimi bir dizi gelişmenin bir araya gelmesi ile önemli hale 

gelmiştir. Bu gelişmelerden bazıları (Kar vd., 2001: 45-46): 

• İletişim disiplinin ortaya çıkması, 

• Yapılan araştırmalar ile insan davranışı ve ilişkileri hakkında 

daha çok bilgi edinilmesi, 

• Dünya genelinde sağlık ve insani hizmetlere yönelik 

araştırmaların artması, 

• Kamu sağlığı bölümlerinin üniversitelerde yer alması ve 

sayıca çoğalması, 

• Kar amacı gütmeyen kuruluşların gündem yaratma ve 

hastalıkları önleme programlarına yer vermesi, 

• Sağlığın geliştirilmesi için sağlık kampanyalarında artış 

yaşanmaya başlamasıdır. 

Sağlık iletişimi çalışması 1970'lere kadar uzanmaktadır. Fakat iletişim 

bölümlerinde sağlık iletişimi ile ilgili lisans programları ve kurslar son 

yirmi yılda yaygınlaşmıştır (Feeley ve Chen, 2013: 3). Sağlık iletişimi 

ile ilgili ilk bilimsel ve akademik çalışmalar 1960'lı yılların sonunda 

başlamış ve 70’li yılların başlarında, tematik olarak sağlık ve iletişim 

alanlarına ilgi gösteren bazı akademisyenler “International 

Communication Associaton’s Divison of Health Communication” 

adını verdikleri Uluslararası İletişim Derneği’nin Sağlık İletişimi 

Bölümü'nü oluşturmuştur. Sağlık iletişimi adına ilk çalışma ve 

araştırmalar bu bölüm bünyesinde gerçekleşmiştir. Sağlık iletişimi 

alanındaki ilk yayın 1977 yılında Communication Yearbook 1 

dergisinde yer almıştır (Işık, 2019: 22). Sağlık iletişiminin bir bilim 
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haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlayan başlıca faktörlerden 

bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Kaya’ dan akt. Karagöl, 

2017: 5): 

• Uluslararası Haberleşme Birliği Terapötik İletişim İlgi 

Grubu’nun 1975’de kurulması,  

• Hasta-Hekim iletişiminde araştırma, eğitim ve mesleki 

standartlar geliştirmek amacıyla 1979 yılında “The American 

Academy on Physician and Patient” ‘in kurulması, 

• Sağlık iletişimi alanında 1984 yılında Kreps ve Thornton, 

Sharf ve Northhouse ve Northhouse’un kitaplarının 

yayımlanmaya başlaması,  

• Ulusal İletişim Derneği’nin, sağlık iletişimi için 1985 yılında 

“Sağlık İletişimi Komisyonu” nu kurması, 

• Sağlık iletişimi alanında 1989 yılında ilk hakemli derginin 

yayımlanması,  

• Sağlık iletişimi alanında 1995 yılında lisans ve lisansüstü 

programların açılmaya başlaması, 

• Amerikan Halk Sağlığı Derneği’nde, halk sağlığının 

teşvikinde sağlık iletişiminin rolünü incelemek için 1998 

yılında sağlık iletişimi alanında çalışma grubunun kurulması, 

• 1999 yılında Ulusal Kanser Enstitüsü’nde Sağlık İletişim ve 

Enformatik Araştırma Şubesi’nin (HCIRB) kurulması,  

• Tıbbi İnternet Araştırmaları Dergisi’nin 1999’da 

yayımlanması, 
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• Sağlık tanıtım çabalarını desteklemek, iletişim 

araştırmalarına teşvik ve yürütme için Ulusal Sağlık 

Pazarlaması Merkezi’nin 2004’de kurulması,  

• George Mason Üniversitesi İletişim Bölümü’nde 2007 

yılında, sağlık iletişimi ile ilgili ilk hekim programının 

açılmasıdır. 

Sağlık iletişimi, günümüzde giderek önemi artan bir disiplin haline 

gelmiştir. Özellikle COVID-19 salgını ile sağlıkta iletişimin ne kadar 

gerekli ve toplumu yönlendirmede ne kadar etkili olduğu tam 

anlamıyla anlaşılmaya başlanmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi ve hızlı dönüşümü sağlık alanını da etkilemiştir. İnternet 

tabanlı bu teknolojilerin sağlık iletişimi alanında kullanılması ile 

sağlık konusunda hedef kitlede daha çabuk bilgilendirme, farkındalık 

oluşumu ve davranış değişikliği sağlamak mümkündür. Fakat bu 

dijital sağlık iletişimi ortamlarından yayılan bilgilerin doğruluğu ve 

güvenilirliği de zaman zaman sorgulanmaktadır. 

1.3.  Sağlık İletişiminde Kullanılan Yöntemler 

Sağlık iletişiminde toplumda davranış değişikliği oluşturmak ve 

sağlığı geliştirmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  Bu 

yöntemleri sosyal pazarlama, medyada savunuculuk, halkla ilişkiler ve 

risk iletişimi olarak sıralamak mümkündür. 

1.3.1. Sosyal Pazarlama  

Sosyal pazarlama, “Kişilerin, bir takım sosyal grupların ya da 

toplumun bütününün yararı için pazarlama ilkelerini ve tekniklerini 
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kullanarak hedef kitlenin yeni bir davranış edinmesi, eski 

davranışlarını değiştirmesi ya da tümüyle bu davranışı bırakması 

yönünde yapılan çalışmalardır” olarak tanımlanmıştır (Tengilimoğlu, 

2011: 239-241). Sosyal pazarlama, sağlık iletişimi içerisinde 

değerlendirildiğinde toplumun sağlığı ile ilgili alanlarda sorunların 

çözümlenmesi, davranış değişikliği yaratılması gibi konularda yapılan 

çalışmaları kapsamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde aile 

planlaması, yeni doğan sağlığı, HIV bulaşmasını engellemek gibi 

sosyal pazarlama programları bulunmaktadır (Sezgin, 2010: 163). 

İletişim ve sosyal psikoloji kuramlarını, uygulamalı pazarlama 

teknikleriyle birleştiren sosyal pazarlama, sağlık iletişimi 

kampanyalarında sıkça yer almaktadır. Bu yöntem, kamu sağlığı 

uzmanlarınca kişisel sağlık davranışlarını geliştirmek için gittikçe 

daha fazla kullanılmaktadır (Çınarlı, 2008: 55 ). Sosyal pazarlama 

sağlık iletişimi için uygulanan bir tür stratejidir. Sağlık iletişimi 

stratejileri, ticari ve kar amacı gütmeyen sektörlerde, davranış 

değişikliğini, ürünün benimsenmesini veya bir sağlık sorununun 

giderilmesini onaylamak, desteklemek veya motive etmek için yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Schiavo, 2007: 22). Sağlık iletişiminde sosyal 

pazarlama sağlık, pazarlama iletişimi ve sosyal psikolojinin bir araya 

geldiği bir uygulama halini almaktadır.  

Sağlık hizmeti alan kişiler, interneti kullanarak ihtiyaç duydukları 

bilgiye çok çabuk ulaşabilmektedir. Sosyal medya, sağlık hizmeti alan 

kişilerin interneti kullanarak hekim, sağlık kuruluşu ya da sağlıkla 

ilgili herhangi bir konuda bilgi, düşünce ve tecrübe paylaşmalarına 
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imkân veren bir ortamdır. Sosyal medya, sağlık hizmeti ile ilgili 

konularda yukarıda belirtilen kaynaklar dışında sağlık hizmeti alan 

kişilerin başvurduğu önemli bir bilgi kaynağıdır. Tüketiciler sosyal 

medya araçları ile tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerin olumlu veya 

olumsuz deneyimlerinden yararlanarak bilgi edinmektedir 

(Tengilimoğlu vd. 2015: 80). Bu noktada sosyal medyanın sağlık 

iletişimi kapsamındaki sosyal pazarlama çalışmalarında sıklıkla 

kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Modern anlamda sağlığın geliştirilmesi çabaları sosyal pazarlama 

yaklaşımını iletişim kampanyalarına uyarlamıştır. İletişim 

kampanyaları ile sağlık davranışı tüketiciye satılacak ürün olarak 

görülmektedir. Kampanya planları ile iletişim stratejileri 

geliştirilmektedir (Kreps ve Thomton’dan akt. Çınarlı, 2004: 62). 

Sağlık kampanyalarında uygulanan sosyal pazarlama teknikleri ile 

pazarlamanın ilke ve teknikleri sağlık alanına uyarlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Sağlık iletişiminde sosyal pazarlama teknikleri ve araçları, hedef 

kitlenin profilini oluşturmada, durumunu incelemede, pazarlama 

analizinde ve sağlık problemini ve potansiyel çözümlerini 

tanımlamada katkı sağlamaktadır (Sezgin, 2010: 165). Sağlık 

iletişiminde sosyal pazarlama ile daha çok kişisel sağlık 

davranışlarının öğrenilmesi ve pekiştirilmesi hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. 
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1.3.2. Medyada Savunuculuk  

Savunuculuk, belki de tüm bireylerin her gün bilinçli veya bilinçsiz 

olarak belirli gündemleri zorlamak için yaptığı şeydir. Savunuculuk, 

kamu politikalarına destek oluşturmada esastır. Savunuculuğun 

başarısı için etkili iletişim gereklidir. Ayrıca savunucuların, bilgiyi 

geniş çapta paylaşan binlerce hatta milyonlarca ilgili sese erişebilmesi 

için faaliyetlerini duyurmaları gerekmektedir. Bu noktada medya ile 

işbirliği yapılması zorunludur (Kareem ve Akoja, 2019: 41). Medya, 

savunucuların seslerini geniş kitlelere ulaştırmalarını sağlamaktadır. 

Medyada savunuculuk, sosyal, fiziksel ve politik çevreyi değiştirme 

hedefini taşımaktadır. Medyada savunuculuk anlayışında, sağlıkla 

ilgili mesajların yöneldiği alıcılar pasif değil, katılımcı bireylerdir. 

“Kamu sağlığı lobiciliği” olarak da isimlendirilen medyada 

savunuculuk, bir aktivizm biçimi olmakla birlikte bilim ile politikanın, 

sosyal adalet değeri ile bir araya getirilmesi yönünde çalışmaları 

kapsamaktadır. Medyada savunuculuk ile kişiler ve topluluklar kendi 

düşüncelerini medyada anlatabilmekte, medyada görünürlük, 

meşruluk olanağı bulmakta ve bu sayede güç kazanmaktadır (Şengün, 

2016: 40).  

Sosyal pazarlama topluluklara görünürlük, meşruluk ve kendilerini 

anlatmak için güç sağlama yolu sunmaktadır. Medyada savunuculukta 

ise toplulukların, güç sahiplerine seslerini duyurarak, dikkat çekmesi 

ve baskı sağlamak için medyayı kullanması söz konusudur 
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(Wallack’tan akt. Çınarlı, 2004: 70). Medyada savunuculuk çeşitli 

basamaklardan oluşur. Bunlar (Karagöl, 2017: 15): 

• Kitle iletişim araçları ile insanlara hangi risk hakkında daha 

fazla düşünmeleri gerektiğini sağlamak için gündem 

belirleme,  

• Risk tartışmalarında sınır belirlemek için haberde 

çerçeveleme ve önceleme,   

• Risk ile ilgili karar alma sürecini etkilemede politika 

geliştirilmesidir. 

Politikanın amacının ne olduğunun belirlenmesi medyada 

savunuculuğun ilk adımını oluşturur. Hedefin kim olduğunu 

belirlemek ise ikinci adımdır. Konuyu çerçevelemek ve mesaj 

oluşturmak üçüncü; mesajı iletmek, medyada savunuculuk planı 

oluşturmak ise dördüncü adımdır. Son adımda ise değerlendirme 

yapılır. Geleneksel kampanyaların temel amacı davranış değişikliğidir. 

Medyada savunuculuk alışkanlıklarında da geniş ölçüde etkileyen ve 

belirleyen çevreyi değiştirmek için baskı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır (Çınarlı, 2008: 62-64). 

Sağlık iletişiminde medyada savunuculuk çalışmaları ile sağlıkla ilgili 

konularda birçok kişiye ulaşılmakta, medyada görünürlük ve dikkat 

çekme sağlanarak, sağlıkla ilgili karar alma süreçlerini etkilemede rol 

oynanabilmektedir. 
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1.3.3. Halkla İlişkiler  

Halkla ilişkiler kavramı, İngilizce kısaca PR olarak adlandırılan 

iletişim faaliyetini temsil eder. Bu terimin ilk olarak ABD'de 

yayıldığına ve kullanımının diğer ülkelere bu ülkeden gittiğine 

inanılmaktadır. Günümüzde halkla ilişkiler hayatın hemen her 

alanında mevcuttur. Bu alanlardan biri sağlık alanıdır. Sağlık, 

şüphesiz sosyal faaliyetin en önemli alanlarından biridir(Tomic vd. 

2010: 25). Halkla ilişkiler çalışması, medya, müşteriler, çalışanlar, 

yatırımcılar, topluluk liderleri ve üyeleri, aktivist grupları ve devlet 

kurumları dahil olmak üzere onlar için önemli olan kuruluşlar ve 

gruplar arasında etkili bir ilişki geliştirmekle ilgilidir. Bu ilişkiler her 

iki tarafa da fayda sağlamalıdır (Lattimore vd., 2009). 

Halkla ilişkileri, örgütün çevre desteğini sağlamak için yapmış olduğu 

tasarlı girişim olarak değerlendirmek mümkündür.  Bir başka tanımda 

ise, yönetimin iletişim olayından yararlanarak çevreye reklam ve 

propaganda eylemleri dışında kalan doğru bilgiler aktarması halkla 

ilişkiler olarak nitelendirilmektedir (Ertekin, 2000: 20). Halkla 

ilişkiler her türlü örgütsel yapı içerisinde rahatlıkla uygulama alanı 

bulabilmektedir. Çünkü halkla ilişkilerin uygulama alanları ve 

amaçları çok geniştir. Halkla ilişkiler uygulandığı yere göre farklı 

fonksiyonlar ve amaçlar içerebilmektedir (Biber, 2007: 39). Genel 

olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse halkla ilişkilerde amaç, 

karşı kitleyi etkileme, inandırma, oy verme, bir malı satın alma, 

yardım etme, çalışmalara katılma gibi bir eyleme dürüst yollardan 

itebilmektir (Tortop, 1993: 6). Halkla ilişkiler, ortak çıkarların 
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karşılıklı olarak anlaşılması ve gerçekleştirilmesi için kamu 

kuruluşlarıyla iletişim kurma sürecidir (Tomic vd. 2010: 25). 

Sağlık kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin alanı 

geniştir. Bir hastalık durumunda hastalıkla ilgili olarak kamuoyunun 

bilgilendirilmesi, hastalıkla mücadele ve korunma yollarının 

anlatılması, hasta haklarının duyurulması ve hasta memnuniyeti gibi 

daha bir çok konuyu kapsamaktadır (Şengün, 2016: 40). Halkla 

ilişkiler, kitle iletişim araçlarına bir sağlık sorunu veya davranışı ile 

ilgili mesajların dahil edilmesini teşvik eder (National Cancer 

Institute, 1992: 4). Kısacası sağlıkla ilgili bir konunun medyada yer 

almasında halkla ilişkiler çalışmalarının da rolü bulunmaktadır. 

Özellikle sağlık iletişiminde kullanılan halkla ilişkiler çalışmaları ile 

hasta ve hekim ya da yöneticiler ve halk arasında diyaloga dayanan bir 

iletişim oluşturulabilir. Sosyal medya kullanımında da diyaloga dayalı 

bir iletişim ortamı oluşması hem halkla ilişkilerde sosyal medya 

kullanımının yaygın hale getirmekte hem de sağlık iletişimi 

çalışmalarında dijital halkla ilişkiler çalışmalarının yaygınlaşmasının 

önünü açmaktadır.  

Sağlık iletişiminde halkla ilişkilerde bir diğer önemli konu sağlık 

kampanyalarıdır. Bireyleri sağlık konusunda eğitmek ve çoğu zaman 

ikna etmek için popüler bir yöntem, kitle iletişim kanalları aracılığıyla 

iletilen mesajların kullanılmasıdır. Bu tür çabalar, sağlık kampanyaları 

olarak bilinir. Sağlık iletişimi mesajlarında farkındalık ve eğitim temel 

hedeflerdir. Bir sağlık iletişimi kampanyası önce hedef kitlenin 
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dikkatini çekmelidir. Sonra hedef kitle mesaja aktif olarak katılmalı, 

yani mesajı işlemeli, mesajı inandırıcı bulmalı ve son olarak hedef 

sağlık davranışını değerlendirirken bu bilgiyi kullanmalıdır (Feeley ve 

Chen, 2013: 6). 

Sağlık iletişiminde halkla ilişkiler hastanelerde halkla ilişkilerin 

kullanımını da kapsamaktadır. İnsan sağlığı ön planda olduğu için 

diğer hizmet sunucularının aksine hastanelerde halkla ilişkiler daha 

hassas bir konudur. Hastalık sebebi ile hasta ve hasta yakınları panik 

halinde olabilir. Bilgiye ihtiyaç duyabilirler ve bu kişilerin içinde 

bulundukları durumdan ötürü bilgilendirilmesinde daha dikkatli 

davranılması gerekmektedir. Hastanelerde başarılı bir halkla ilişkiler 

uzmanı sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Hastanelerde halkla 

ilişkiler birimlerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bazıları 

aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Kördeve, 2017: 160): 

• Sağlık kuruluşlarının bilinirliğini arttırmak için, ücretsiz 

sağlık taramalarının ve maliyeti düşük ameliyatların 

yapılması, 

• Hastaları ve yakınlarını bilgilendirmek için yön tabelalarının 

hastanelerde kullanılması,  

• Sağlık hizmetlerinde indirim olması için bazı kurumsal firma 

ve şirketlerle anlaşma yapılması, 

• Gönüllü yardım kuruluşlarının da desteği ile ücretsiz 

hizmetlerin gerekli yerlere iletilmesi, 

• Belirli dönemlerde ilaçlarda indirim yapılması ve 

kullanılmayan ilaçların ihtiyacı olan ailelere iletilmesi, 
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• Alanında ünlü hekimlerin hastanede çalışmasının sağlanması 

ve bunun medyada duyurulması, 

• Sosyal medya yardımı ile en çok tercih edilen hekimlerin 

duyurulması,  

• Hasta yakınlarının görüş ve beklentilerine ulaşmak için 

şikayet kutuları kullanılması bunlardan bazılarıdır. 

Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler kamu ile ilişkiler, sorun yönetimi, 

kriz yönetimi, medya ile ilişkiler ve pazarlama halkla ilişkileri 

işlevlerini yerine getirmek için kullanılmaktadır (Schiavo, 2007:123). 

Halkla ilişkiler, sağlık iletişiminin eylem alanlarından biridir ve birçok 

sağlık iletişimi programının temel bir bileşenidir. Sağlıkla ilgili 

konularda bir kuruluşun ve hedef kitlesinin karşılıklı olarak birbirine 

uyum sağlamasına yardımcı olur(Schiavo, 2007: 144). Sağlık 

iletişiminde halkla ilişkiler, sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların hedef 

kitlesi arasında karşılıklı iyi niyet, anlayış ve güven oluşturup 

sürdürülmesinde, hasta ve hekim iletişimindeki sorunların 

giderilmesinde, sağlıkla ilgili politika ve kavramların medyada ve 

politik çevrelerde yer almasında, sağlıkla ilgili konularda toplumda 

kamuoyu oluşturulmasında ve bunun gibi daha birçok konuda 

başvurulan bir yöntemdir.  

1.3.4. Risk İletişimi  

Risk iletişimi acil durum yönetimi için kritik öneme sahiptir (Zhang 

vd. 2020: 1). Risk iletişimi, iç iletişim ve dış iletişim olmak üzere iki 

yönün birleşiminden oluşur. İç iletişim, risk değerlendiricileri ve 
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yöneticilerinin görev ve sorumlulukları hakkında ortak bir anlayış 

geliştirdikleri bir durumu ifade eder. Risk değerlendiricilerinin ve 

yöneticilerinin mevcut bilgilere dayanarak potansiyel etkiyi ve olası 

tüm sonuçları değerlendirmesini sağlar. Bu arada dış iletişim, 

paydaşların riskin olumsuz etkileri ve risk yönetişimindeki rollerini ve 

farklı davranışların başlatılması konusundaki farkındalıklarını arttırır 

(Renn, 1998; IRGC, 2017; Zhang vd. 2020). Belirli bir eylem ya da 

süreç nedeniyle ortaya çıkan istenmeyen sonucun hesaplanmış 

olasılığı olarak tanımlanan risk iletişim süreci,  üç kategoride 

incelenmektedir. Bu kategorilerden ilki; örneğin atık toplama alanına 

gitmek, radyasyon yayan cihazlara maruz kalmak gibi herkes 

tarafından doğrudan algılanabilen risklerdir. İkinci grupta ise, bilim 

yardımı ile algılanabilen riskler yer almaktadır. Örneğin; atık toplama 

alanındaki zehirli atıkları, türlerini ve etkilerini tespit etmek vb. 

Üçüncü kategoride ise, sanal riskler yer almaktadır. Bu riskler, bilim 

adamlarının da henüz tüm yönleriyle bilmediği ve üzerinde anlaşmaya 

varmadığı risklerdir. BSE veya şüpheli karsinojenler vb. (Çınarlı, 

2008: 50). Risk iletişimi, uzun vadede kriz olayı olasılığını azaltma 

umuduyla risklerin doğası, büyüklüğü ve önemi hakkında farkındalığı 

arttırır (Hampel, 2006; Sheppard vd., 2012; Moreno vd. 2020). Bu 

nedenle, risk mesajları, bir tehdit sunarak ve tehdidi azaltabilecek 

alternatif bir davranışı tanımlayarak davranış değişikliğini teşvik 

etmeye çalışır (Reynolds and Seeger, 2005; Moreno vd. 2020). 

Böylece riskli duruma karşı önceden tedbir alınmış olur.  
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Asit yağmurları, nükleer silahların test edilmesi sürecinde ortaya çıkan 

radyasyon, meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntıları, yanıcı çocuk 

giysileri, zehirli kimyevi maddelerden üretilen oyuncaklar, giysiler ve 

ayakkabılar, çocuk aşılarında cıva bulunması, Batı Nil virüsü gibi 

örnekler sağlık konusunda etkili bir risk iletişim sürecine ihtiyaç 

olunduğunun göstergesidir (Çınarlı, 2008: 52). Daha önceki 

çalışmalar, paydaşların üç ana iletişim hedefine ulaşmalarına yardımcı 

olmada risk iletişim uygulamalarının etkinliğini tutarlı bir şekilde 

göstermiştir. Bunlar: riskler hakkında bilinçli karar vermek için 

gerekli bilgileri sağlamak; paydaşlar arasında güven oluşturmak veya 

yeniden inşa etmek ve paydaşları diyaloga dahil etmektir (Covello vd., 

2001; Moreno, 2020). 

Sağlık kurumları risk iletişim süreçlerini uygularken aşağıdaki ilkeleri 

dikkate almalıdır (Çınarlı, 2008: 53) : 

• Her sağlık riskinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu 

nedenle standart çözüm süreçleri yoktur. 

• Öncelikle sağlık risklerindeki bilimsel kanıtlar üzerinde 

durulması gerekmektedir. 

• Risk iletişimi uygulanırken bunun devletin izni dâhilinde 

olup olmadığı bilinmelidir.  

• Riskli durumlarda hedef kitlelerin korku ve öfkeleri dikkate 

alınmalıdır.  

• Riskli durumlarda uygulanacak iletişim sürecinin yararları 

çoklu bakış açısıyla değerlendirilmeli, risk iletişim sürecine 

paydaşlar da dahil edilmelidir. 
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• Uygun kaynaklar risk iletişimi sürecinde temin edilmeli ve 

bilgili-deneyimli personelle hareket edilmelidir. 

• Belirsizlikler tespit edilmelidir. 

• Bilim dili yerine halkın anlayabileceği bir dille iletişim 

kurulmalıdır. 

• Bu süreçte yapılacaklar hakkında bilgi verilmeli ve gelen 

önerilere açık olunmalıdır. 

Sağlıkta risk iletişiminin en çok başvurulduğu dönemler COVID-19 

gibi dünya genelinde baş gösteren salgın hastalıkların olduğu 

zamanlardır.  Bu dönemlerde özellikle devlet yöneticileri toplum 

riskini azaltmak, panik ortamını gidermek için halkı bilgilendirerek, 

risk iletişimi sürecini iyi bir şekilde yönetmelidir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılında SARS sonrasında bir araya 

getirdiği salgın hastalıklar sırasında risk iletişiminin ilkeleri güven, 

şeffaflık, zamanındalık, halkla empatidir (WHO, 2004; Abraham, 

2020). Etkili bir risk iletişimi, genel olarak, ilgili tüm risk mesajlarının 

bir risk iletişim sürecinde katılımcılara açık ve zamanında 

sunulabileceği ve katılımcılarla paylaşılabileceği anlamına 

gelmektedir. Bu durum bilgiyi sunan ile bilgiyi alan kişiler arasındaki 

bilgi boşluğunu düzeltmeyi ve halkın riskle proaktif olarak başa çıkma 

davranışını etkilemektedir (Frewer, 2004; Árvai and Rivers, 2014; 

Zhang vd., 2020). Salgınları kontrol etmek için zaman önemlidir. İyi 

bilgi almak ve bu konuda hızlı hareket etmek, acil durum önlemlerine 

ihtiyaç duymadan salgınları durdurabilir. Örneğin; Wuhan'daki 

COVID salgınının ilk başladığı dönemlerde COVID-19 ile ilişkili 
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etkin olmayan bir risk iletişiminin olduğunu söylemek mümkündür. 

Bilgi ifşası ve gecikmiş karar verme süreçleri söz konusudur 

(Kavanagh,2020;  Zhang vd. 2020). 2020 yaz aylarında da haala 

devam eden COVID-19 salgını sürecinde hastalığı iletişimsel açıdan 

iyi yöneten, risk iletişimini iyi kullanan ülkelerin her açıdan salgından 

daha az etkilendiklerini ve daha az kaybettiklerini söylemek 

mümkündür. 

1.4.  Sağlık İletişimi Düzeyleri  

Bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesinde sağlık iletişiminin 

önemli bir rolü vardır. İletişim stratejileri kullanılarak hedef kitlenin 

bir sağlık sorununa ve bu sorunun çözümüne ilişkin farkındalığının 

artırılması sağlanabilir. İletişim araçları ile sağlıkla ilgili konularda 

bireyde ve toplumda olumlu yönde güdülenme, bilgi ve tutumunun 

pekiştirilmesi, sağlık hizmetlerine talep oluşturulması ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin arttırılması gibi katkı sağlayacak sonuçlar 

elde edilebilir (Koçak ve Bulduklu, 2010: 5-6). Sağlık iletişimi, 

toplumun sağlık alanında bilgilendirilmesi, yaşam kalitesinin 

arttırılması, hastalıkların önlenmesi, hastalıklarla başa çıkma 

yollarının bulunması ve sürecin doğru şekilde yönetilmesi gibi 

konularda bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyleri içermektedir. 

Kişilerin gerek yüz yüze iletişim gerekse kitle iletişim yöntemiyle 

bilgilendirilmesinde hedef, enformasyonun doğru olarak 

aktarılmasıdır. Çeşitli düzeylerde gerçekleşen sağlık iletişimi, farklı 

araçlar kullanılarak toplumu etkilemeyi amaçlamaktadır. Kimi 

durumlarda kişilerin yüz yüze bir sağlık sorunu hakkında 
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bilgilendirilmesi yeterli olurken, kimi durumlarda da toplumsal 

düzeyde hedef kitle bilgilendirilmelidir (Hülür, 2016: 156-160). 

1.4.1. İçsel İletişim  

İçsel iletişim ile kastedilen kişinin kendi başına iken her yerde ve her 

ortamda kendi ile kurduğu iletişimdir. Bu iletişim türünde kişi kendi 

içinden düşünür. Sağlık iletişimde içsel iletişimle anlatılmak istenen, 

bireyin sağlıkla ilgili konulardaki kendi bakış açısı, duyguları ve nasıl 

hareket edeceğine yönelik düşünceleridir. 

Sağlık davranışı, bireyin öznel standartlarına, toplumsal ve çevresel 

etmenlere bağlı olarak mevcut davranışının pekiştirilmesi, 

geliştirilmesi veya değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yapılan 

çalışmalara bakıldığında, sağlık iletişim programlarının temel amacı 

bireyin sağlık davranışı üzerinde bir etkide bulunulmasını sağlamaktır. 

Sağlık iletişimi programlarının etkili olması için bireyin 

davranışlarının ve bu davranışların nasıl değiştiğinin bilinmesi zorunlu 

bir durumdur (Koçak ve Bulduklu, 2010: 6). Sağlık iletişimi 

kapsamında kişisel iletişim, bireyin kendi sağlığı hakkında almış 

olduğu kararlar ile bu kararlar doğrultusunda bireyin davranışlarının 

nasıl şekilleneceğini ifade etmek için kullanılmaktadır (Işık, 2019: 

56). Bu süreçte birey sürekli kendi ile iletişim kurmaktadır. Bu 

iletişim sonucunda verdiği karar ile davranışta bulunmaktadır. 
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1.4.2. Kişiler Arası İletişim  

Kişiler arası iletişim, günlük hayatımızda sürekli içinde olduğumuz 

iletişim türlerinden biridir. Kişiler arasında bir mesaj alışverişi söz 

konusudur.  Kişiler arası iletişimin meydana gelebilmesi için en az iki 

kişi en fazla ise beş kişi olmalıdır. Kişiler arası iletişim her türlü 

ortamda resmi ya da resmi olmayan, hiyerarşik veya eşit şekilde 

meydana gelen bir iletişimdir (Işık, 2019a: 56). İletişimin, kişiler arası 

iletişim sayılabilmesi için bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar 

(Karagöl, 2017: 18):  

• İletişime katılanların, yüz yüze olacak şekilde bir araya 

gelmeleri, 

• Kişisel iletişime katılanlar arasında tek yönlü değil, karşılıklı 

konuşma yani çift yönlü iletişim olması, 

• Kişiler arası iletişimde mesajların, sözlü ve sözsüz nitelik 

taşımasıdır. 

Bireysel davranış sağlık durumunu etkilemektedir. Bu nedenle 

kişilerarası iletişim sağlıkla ilgili iletişimin en temel düzeyidir. 

İletişim, bireylerin farkındalık, bilgi, tutum, seçicilik, beceri ve 

davranış değişikliğine bağlılığını belirleyebilir. Değişim için diğer 

hedef kitlelere yönelik faaliyetler, hastaları kendi bakımlarına dahil 

etmek gibi bireysel değişiklikleri de etkileyebilir (National Cancer 

Institute, 1992:3). Sağlıkla ilgili alınan kararlarda, davranış 

değişikliklerinde ve farkındalık oluşturulmasında kişiler arası 

iletişimin sağlık iletişimi düzeyleri içinde en etkili düzeylerden biri 
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olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü birey çoğu zaman yakınında 

olan, sürekli iletişim içinde olduğu kişilerin görüşlerinden daha çok 

etkilenmektedir. 

1.4.3. Hekim-Hasta İletişimi  

Genel olarak bakıldığında hekim- hasta iletişimi aslında kişiler arası 

bir iletişimdir. Fakat sağlık açısından hekim ve hasta arasındaki ilişki 

önemli olduğundan ayrı bir başlıkta ele alınmıştır. Kişilerarası iletişim 

şekillerinin tümünde olduğu gibi hasta-hekim ilişkisinde de hasta 

hekimi, hekim de hastayı etkiler. Hekim açısından ele alındığında 

etkileşimin önemli iki yönü bulunmaktadır. Bunların birincisi hastanın 

davranışlarının hekim üzerindeki etkisi ve bu etkinin hekimle ilgili 

yönleridir. İkincisi ise hekimin söylediklerinin, ses tonunun, yüz 

ifadesinin, duruşunun ve el-kol hareketlerinin hastayı etkileme 

olasılığıdır. Kendini iyi tanıyan, empati kurabilen, hasta-hekim 

ilişkisinde karşılıklı etkileşimi görebilen hekimler, hasta ile iletişimde 

daha doğru davranabilir. Böylece hasta ve hekim arasındaki iletişim 

ve ilişki istenen yönde sürdürülebilir (Özmen ve Ozan, 2017: 57).  

Özellikle hekimlerin, hasta ile iletişim kurarken hastaların eğitim 

durumunu, kültürel ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak 

hareket etmesi gerekmektedir (Şengün, 2016: 41). Çünkü etkili bir 

iletişimde alıcıya kaynak tarafından gönderilen mesajların alıcının 

eğitim seviyesi, bilgi düzeyi, kültürel özellikleri gibi açılardan uygun 

olması gerekmektedir. Hekim hasta iletişiminde de kaynak rolündeki 
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hekimler ile alıcı rolündeki hastaların bu durumu dikkate alması 

önemlidir. 

Sağlık hizmetinin veriliş şeklinden ve sonuçlarında memnun olmayan 

hastalar ise kendi şifalarını kendileri aramakta ve zaman zaman sağlık 

dışı istenmedik yollara başvurmaktadır. Hekim ile hasta arasındaki 

ilişkinin olumsuz olması sonucunda, hastalar tedaviye uymama, yanlış 

tedavi için dava açma, hastalara kişi olarak daha çok ilgi gösterdikleri 

düşünülen şifa dağıtan kişilere gitme gibi çeşitli biçimlerde 

davranışlar gösterebilir(Gordon ve Edwards, 1995: 8). Hastanın sağlık 

hizmetini alması sırasında hekim ve hasta arasında güven oluşması 

önemlidir. Hastanın hekim tarafından verilen direktifleri dinlemesi, 

hekimin hastaya rahatsızlığa ilişkin detayları açıklaması, tedavi 

sürecinin bu paylaşım sırasında yönlendirilmesi hasta ile hekim 

arasındaki güveni arttırır (Koçak ve Bulduklu, 2010: 8).  Başarılı bir 

hekim hasta iletişiminde karşılıklı güven ve anlayış önemli rol 

oynamaktadır.  

Hastanın hekime yeterince bilgi verebilmesi için, hekime güvenmesi 

ve hekimden tedavi konusunda tam destek görmesi gereklidir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi, hekim hasta ilişkisi, karşılıklı güven 

esasına dayandırılmalıdır (Rourke,1993: 685). Mandy ve Gard’ın 2000 

yılında yaptıkları çalışmada, sağlık personeli ile hasta arasındaki 

ilişkinin olumlu ve samimi olması durumunda hastalardan alınan 

bilgilere göre hastalıkları daha çabuk yenme ve tedavi sürecine daha 

iyi uyum sağlama davranışının ortaya çıktığı yönündeki görüşü de 

bunun en önemli göstergelerinde biridir (Çalışır ve Ünal, 2019: 204).  
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Her hastalığa ilişkin tanımlanmış olasılıklar her bireyde değişiklik 

gösterebildiğinden, kanıta dayalı tıp anlayışının temel alındığı hekim-

hasta iletişiminde, fiziksel muayene ve yüz yüze iletişim temeldir. 

Muayene sırasında, hastanın hekime neyi nasıl söylediği, hekimin 

sorulan sorulara verdiği yanıtlar, hastanın hekime sağlık durumuyla 

ilgili sorduğu sorular hekimin tanı ve tedavi üzerindeki düşüncesini 

biçimlendirmektedir. Hekimlerin kliniksel sezgileri, deneyim, birçok 

hastanın hikâyesini dinleme, birçok hastayı muayene etme ve bu 

süreçlerde yaptıkları yanlışları fark etmeleri epeyi zaman alan bir 

kabiliyete dönüşmektedir (Yılmaz, 2013: 98). 

Hekim-hasta ilişkisi sadece konunun taraflarını değil, geniş anlamda 

tüm toplumu ilgilendiren önemli bir durumdur. Çünkü iki taraf 

arasında iyi bir ilişkinin kurulması, sadece bilgi transferi ve tedavi ile 

ilgili süreçleri değil, aynı zamanda hekim tatmini, hasta memnuniyeti, 

hastane karlılığı, toplum sağlığı gibi konuları da yakından 

etkilemektedir (Atilla vd. 2012: 24). Toplum sağlığının temelinde rol 

oynayan en önemli iletişim düzeylerinden biri hasta hekim ilişkisi ile 

oluşmaktadır. 

Şu an içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde etkili 

iletişim kurmada çeşitli zorluklar ortaya çıkabilmektedir. COVID-19 

salgını bazen hastalara bakan hekimlerin iletişim zorlukları 

yaşamasına neden olmuştur. Bu dönemde şefkatli ve etkili iletişim 

becerilerinin kullanılması her zamankinden daha önemlidir. Birçok 

sağlıkçı iletişim konusunda eğitilmiştir, ancak eğitim alınsa bile 

özellikle yoğun bakım çalışanlarının büyük iletişim zorluklarıyla karşı 
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karşıya kaldıklarını söylemek mümkündür (Scott ve Van Scoy, 2020: 

2). Salgın sürecinde hekim hasta iletişiminde en büyük görev topluma 

düşmektedir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu sürçte çok yoğun 

çalıştığı, bu durumun sağlık personelinin iletişim düzeyini de olumsuz 

yönde etkileyebileceği de unutulmamalıdır.  

1.4.4. Grup İletişimi  

Üyeleri arasında ortak noktalar ve amaçlar olan insanların bir araya 

gelmesi ile oluşan gruplarda, genellikle bireyler arasında etkileşim 

olmaktadır. Bir grupta, bireyin gruba dahil olmasının 2 temel amacı 

bulunmaktadır. Bunların birincisi paylaşılan bir hedefe ulaşmak ya da 

bilinen bir tehdide engel olmaktır. İkincisi ise, bir yere ait ve güvende 

olduğunu hissetmektir (Dimbleby’den akt. Karagöl, 2017: 23). Birey 

genellikle güvende olduğunu hissetmek için bir gruba dahil olmak 

istemektedir. 

Sağlık iletişiminde öğrenme, tutum değişikliği, benimseme ve 

uygulama süreçleri çeşitli büyüklüklerdeki gruplarda meydana 

gelmektedir. Özellikle ortak karar alma durumlarında grupsal 

özellikler ve grup iletişimi önemli rol oynamaktadır (Tabak 2003: 45). 

İnsanlar içinde bulundukları grupta dışlanmamak ve gruba bağlılığını 

göstermek için genellikle gruba aykırı görüşleri olsa bile grupla 

birlikte hareket etmek istemektedir. 

İnsanların ait olduğu enformel gruplar ve sıkça karşılaştıkları topluluk 

ortamları sağlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örnekler 

arasında, bir salonda veya restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, 
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aynı spor salonuna giden sporcular (National Cancer Institute, 1992:3) 

verilebilir. Hedef gruplara yönelik sağlık iletişimi toplumun farklı 

kesimlerinin farklı gereksinimlerini karşılamayı hedeflemektedir. 

Farklı yaş ve cins grupları, meslek grupları, kültürel özelliklere sahip 

olanlar ve yerel topluluklar farklı gereksinimlere, algı ve inanışlara 

sahiptir.  Hedef gruplarla iletişim kurmak genel topluma oranla daha 

etkileyici olabilir fakat daha çok zaman almaktadır (Erbaydar, 2003: 

48). Grup iletişiminde sağlıkla ilgili daha spesifik bir hedef kitleye 

ulaşmak mümkündür. Kişi sayısı toplum geneline göre daha az olduğu 

için sağlıkla ilgili verilmesi gereken mesajlar da toplum geneline göre 

daha özel ve daha etkileyici olabilir. 

1.4.5. Kitle İletişimi 

Kitle iletişim araçları sağlık iletişiminde mesajlaşmak için birçok 

fırsat sunmaktadır Haber programlarından, eğlence programlarına, 

gazete ve dergilerde sağlık ve politik sütunlardan, posterler, broşürler, 

reklamlar ve kamu hizmeti kampanyalarına kadar birçok basılı, görsel 

ya da görsel işitsel formattaki çalışmalarla farklı kitle iletişim araçları 

kullanılarak çok geniş kitlelere hızlı bir şekilde sağlık mesajlarını 

ulaştırmak mümkündür. Özellikle genel sağlıkla ilgili konularda 

yapılan sağlık iletişimi kampanyaları ile amaçlanan kitleye ulaşma 

olasılığı en yüksek olan kitle iletişim araçları seçilerek, etkili bir 

sağlık iletişimi kurmak mümkündür. 

Yapılan araştırmalarda genel olarak kitle iletişim araçlarının sağlık 

iletişiminde aşağıdaki etkileri olduğu vurgulanmıştır (National Cancer 

Institute, 1992: 30): 
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• Bilinçlendirme, 

• Hedef kitlenin bilgi ve hizmet aramaya teşvik edilmesi, 

• Bilgiyi artırma, 

• Sağlıkla ilgili bilinen davranışlarda değişen tutumlar ve hatta 

bazı değişiklikler elde etmektir. Bununla birlikte, davranış 

değişikliği genellikle yalnızca iletişim amaçlı programlardan 

ziyade uzun vadeli, çoklu müdahale kampanyalarıyla 

ilişkilidir. 

Sağlık iletişiminde kitle iletişim araçları obezite, sigara, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar ve kumar gibi yeni ortaya çıkan halk sağlığı 

sorunları hakkında toplumu eğitmek için kullanılabilir. Kitle iletişim 

araçları ile mesajlar, geniş ve ulaşılması zor kitlelere uygun maliyetli 

bir şekilde ulaştırılabilir (Feeley ve Chen, 2013: 6).  

Milio 1986 yılında yaptığı bir araştırmada, kitle iletişim araçlarının 

sağlık davranışını, bireysel ve toplumsal olmak üzere iki düzeyde 

etkilediğini belirtmiştir. Milio’ya göre; kitle iletişim araçları bireysel 

düzeyde, sağlığa ilişkin tutum ve davranışların pozitif veya negatif 

yönde değişimine vesile olabilmektedir. Toplumsal düzeyde ise 

siyasilerin,  sağlıkla ilgili konu ve sorunları daha çok ve daha hızlı 

öğrenmelerini sağlamaktadır. Böylece kitle iletişim araçları kamusal 

sağlığın geliştirilmesine ve değiştirilmesine etkide bulunabilmektedir 

(Brown ve Walsh-Childers’dan aktaran Koçak ve Bulduklu: 2010: 8). 

Bu araçlar vasıtası ile sağlıkla ilgili konularda, bireyden toplumun 

geneline kadar çok geniş bir alana bilgi iletmek ve sağlığa ilişkin 

tutumları etkilemek mümkündür. 
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En önemlisi, kitle iletişim araçları vasıtası ile sıradan insanların 

özdeşleşmek isteyeceği sağlıklı ve formda ünlülerin görüntüleri 

herkesin evine girebilmektedir. Böylece medyada tanımlanan kadın ve 

erkek imajları toplumda sağlık ve zindelik kavramının algılanmasını 

etkiler. Bazen bu görüntüler doğru amaç için kullanılır. Örneğin, 

insanları egzersiz yapmaya veya yıllık tıbbi kontrollerini hatırlamaya 

teşvik edebilir. Bazen de sigara içmek gibi sağlıksız davranışları 

teşvik etmesi mümkündür. Kitle iletişim araçlarının gücü öyledir ki, 

herkes baştan çıkarıcı bir görüntünün arkasında gerçekten ne olduğunu 

anlayamaz ve doğru sağlık kararını veremeyebilir (Schiavo, 2007: 

133). Kitle iletişim araçlarında tanımlanan sağlıklı kişi imajlarının her 

zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Ciddi bir halk sağlığı sorununda medya, toplumu harekete geçirmede, 

yetkili bilgi ve duygusal destek sağlamada, izole bireylerin kendilerini 

bağlı hissetmelerine yardımcı olmada ve kaynakları tahsis etmede 

önemli bir rol oynamaktadır (Hawkins vd. 2007; Perez-Lugo, 2004; 

Wicke ve Silver, 2009, Chao, 2020). Bu dönemlerde insanlar da 

durumu anlamlandırmak ve sağlıklarını korumak için medyadan gelen 

bilgiye büyük ihtiyaç duymaktadır.  

Bilgi arama davranışları, bir salgın hastalık veya felaket sırasında 

belirsizliğin neden olduğu kaygıyı azaltabilir (Heath ve Gay, 1997; 

Lachlan vd., 2009; Chao, 2020). Bununla birlikte, yararlı olsa da 

medyaya maruz kalma yeni sorunlar da oluşturabilir. Büyük miktarda 

bilgi, risk algısını artırabilir ve medyanın korku temelli mesajlarının, 

gerçek ve sahte haberleri fark edemeyen veya olayın daha dengeli 
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medya kapsamını görüntüleyemeyen medya tüketicileri üzerinde 

olumsuz etkileri olabilir. Böylece kitle iletişim araçları toplumun ruh 

sağlığını ve refahını olumsuz yönde etkileyebilir (Kasperson et al., 

1988;  Chao, 2020).  

Bunun dışında geleneksel kitle iletişim araçları ile yeni iletişim 

araçları diyebileceğimiz araçların sağlık bilgilerini sunumunda da 

önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, televizyon 

kanallarında modern tıp ve alternatif tıp temsilcilerinin bir hastalığa 

karşı farklı önerilerde bulunması ya da sosyal medyada hastaların 

kendi deneyimlerini ve hatta deneyimleri bile olmayan hayal 

dünyalarını bir başka hastaya aktarması kafa karışıklığına neden 

olmaktadır (Hülür, 2016: 164). Böylece bilinçsiz kullanıldığı takdirde 

kitle iletişim araçları vasıtası ile sağlıkla ilgili yanlış bilgi aktarımı söz 

konusu olabilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

Teknoloji, mevcut sağlık hizmetlerinin ve hastalık yönetiminin 

çehresini şekillendirmede büyük bir faktör olmuştur. Birçok hastanın 

elektronik sağlık kayıtları vardır. Cerrahlar hastaları internet üzerinden 

takip edebilmekte ve kronik hastalığı olanlar genellikle Web'i 

hastalıklarını daha iyi anlamak, endişelerini ve korkularını paylaşmak 

için kullanmaktadır. Tıp ve sağlık bilişimi, insanlar ve bilgi kaynakları 

arasındaki bilgi transferinde iletişim teknolojisinin rolü ile 

ilgilenmektedir (Feeley ve Chen, 2013: 8). Görüldüğü gibi internetin 

sağlık alanında bir iletişim aracı olarak kullanımı çok yaygınlaşmıştır. 

Bunun örneklerini arttırmak mümkündür. 

Sağlık iletişimi, eğitim ve uygulama alanı son yirmi yılda hızla 

disiplinlerarası bir araştırma, eğitim ve sosyal yardım alanı olarak 

büyümüştür. Bu alanlardan birinin de elektronik sağlık iletişimi 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu alan sağlık iletişimini bilgisayar 

aracılığı ile yapar. Dijital iletişim, medya çalışmaları, gazetecilik ve 

stratejik iletişim gibi iletişimin alt alanlarıyla bilgisayar bilimi, 

teknoloji çalışmaları, yapay zeka, robotik, sağlık psikolojisi ve kamu 

politikalarının yanı sıra mühendislik, bilgisayar programlama, risk 

yönetimi, tıbbi kayıtların idaresi, uluslararası ilişkiler, halk sağlığı ve 

sağlık eğitimi gibi profesyonel alanlarla da ilgilidir (Kreps, 2020: 1-3). 

Bu alanın içerisine sosyal medya da girmektedir. Yeni ortaya çıkan 

araştırmalar, benzersiz bir şekilde filtrelenmemiş, güncel bir iletişim 
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hattı sağladığı için sosyal medyanın önemini vurgulamaktadır 

(Procopio ve Procopio, 2007; Tai ve Sun, 2007; Moreno, 2020).  

Kitabın bu bölümünde, sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımını 

detaylı bir şekilde açıklamadan önce geleneksel ve yeni medyadan 

bahsedilmektedir. Daha sonra sosyal medya çeşitleri ve sosyal 

medyanın sağlık iletişiminde kullanımı ve rolü üzerinde durulmuştur. 

2.1. Saglık İletişiminde Geleneksel Medya Kullanımı 

Geleneksel medya, internet öncesinde var olan ve şimdi de varlığını 

devam ettiren, internet tabanlı olmayan basılı, görsel, işitsel tüm kitle 

iletişim araçlarının hepsini kapsamaktadır. En çok tercih edilenlerini 

televizyon ve gazete olarak sıralamak mümkündür. 

Sağlık profesyonelleri, hedef kitlelerine belirli bir mesaj göndermek 

istediklerinde, hedeflerine ulaşmak için birçok farklı araç ve kanal 

arasından seçim yapabilirler. Kitle iletişim araçları, geniş bir kitleye 

ulaşmak ve davranışları değiştirip şekillendirerek, sağlık 

davranışlarını iyileştirmeye çalışmak için popüler bir kanaldır. Hedef 

kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için sağlığı geliştirmeye yönelik 

iletişim faaliyetleri, hedef kitlenin tercih ettiği formatları, kanalları ve 

bağlamları yansıtmalıdır. Bu etkili iletişim için dinleyiciden gelen 

bilgi tercihlerinin, sağlık bilgilerinin verildiği kanallarla eşleşmesi 

gerektiği anlamına gelmektedir. İnternet, televizyon ve gazete farklı 

kitle iletişim araçlarıdır. Bir sağlık kampanyası başlatırken seçilen 

medya, hedef kitle tarafından tercih edilen kanalla eşleşmelidir 

(Uittenhout, 2012: 10). Sağlık mesajlarının doğru hedef kitleye 
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ulaşması için bu eşleşmenin uygun bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarından televizyon ve 

radyoda yer alan programlarda,  sağlıkla ilgili haberlere ve 

programlara verilen yer artmaktadır. Yerel ve ulusal televizyon 

kanallarına bakıldığında, daha çok sağlık profesyonelleri aracılığıyla 

sağlıklı ve düzenli yaşamla ilgili yapılması gerekenlerin aktarıldığı 

programların yaygınlaştığı görülmektedir. Ayrıca bazı televizyon 

kanalları da sadece sağlıkla ilgili yayın yapmaya başlamıştır. Yazılı 

medyaya bakıldığında, orada da sağlık konusundaki yazılarda artış 

olduğunu söylemek mümkündür. Sağlıkla ilgili haberler hem 

gazetelerde hem de dergilerde önemli bir yer tutmaktadır (Temiztürk 

ve Vahit, 2017: 150). Bu gelişmeler, geleneksel medyada sağlığa olan 

ilginin eskiye oranla artmasına bağlanabilir. 

Sağlıkla ilgili sunulan medya içerikleri değerlendirildiğinde, 

geleneksel medyada yer alan sağlık haberlerinin içeriğinin yeni 

medyaya oranla daha kontrollü olduğunu söylemek mümkündür. Yeni 

medya da daha kontrolsüz bir enformasyon akışı söz konusudur 

(Hülür, 2016: 157). Sağlık konusunda bazen geleneksel medyada, 

toplumu yanlış yönlendirecek haberler yer almaktadır. Televizyon ve 

gazetelerde yer alan sağlık haberleri bunlara örnek olarak verilebilir. 

Son yıllarda sağlık haberlerinin sayısı artmıştır. Bu nedenle sağlık 

haberleri iyi bir süzgeçten geçirilerek verilmeli, haberdeki söylemler 

konunun uzmanları tarafından mutlaka doğrultulduktan sonra haber 

yapılmalıdır (Yıldız ve Tanyıldızı, 2015: 138). 
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Bazı araştırmacılar geleneksel medyanın öncelikli olarak bilgi 

ihtiyaçları için kullanıldığını çünkü vatandaşların -özellikle haber ve 

gazeteleri- sosyal medyadan daha güvenilir bulduklarını iddia 

etmektedir (Austin vd., 2012). Hızlı bilgi yayma için kapsayıcı erişim 

ve kapasite, sağlık krizleri sırasında öğretim mesajlarını paylaşmak 

için geleneksel medyayı, özellikle televizyonu, ideal kaynaklar haline 

getirmektedir (Frisby vd. 2014). Televizyonun okuma yazma bilen-

bilmeyen herkese hitap etmesi, COVID-19 gibi sağlıkla ilgili 

krizlerde, toplumu bilgilendirmede önemli bir rol üstlenmesini 

sağlamaktadır.  

Geleneksel kitle iletişim araçlarından televizyonun kolay erişimi, bilgi 

gereksiniminin karşılanması noktasında insanlara kolaylıklar sunan bir 

araç olması, televizyonun sağlık iletişiminde sıkça kullanılmasını 

sağlamaktadır. Tedavi altında olan kişiler, televizyonda kendi 

durumunda olan kişileri görerek moral kazanmaktadır. Bu nedenle 

televizyon izlemeyi daha çok tercih ederler. Özellikle yaşlılar, 

televizyonlardaki sağlık programları üzerinden bilgi almaktadır. Bu 

noktada televizyonda sağlık programlarının izlenmesinin bir doyum 

arama ihtiyacından kaynaklandığını söylemek mümkündür (Koçak ve 

Bulduklu, 2010: 16). 

Geleneksel kitle iletişim araçlarından bir diğeri gazetelerdir. 

Toplumun yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak bilgi edinmesinde ve 

tutum geliştirmesinde etki gücü yüksek enformasyon şekillerinden biri 

gazetelerdeki haberlerdir.  Sağlıkla ilgili bir görüşün ve bilginin 

toplum tarafından algılanmasında, üretilen haberlerin etki gücü ve 
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işlevleri önemlidir. Geniş kitleleri etkileyebilme gücünü elinde 

bulunduran bir kitle iletişim aracı olarak gazetelerin verdiği haberler, 

toplumsal sorumluluk duygusuyla hareket ederek, sağlığın her 

aşamasında hızlı ve doğru enformasyon iletimini sağlayacaktır. 

Böylece gazeteler, bireylerde uygun tutum ve davranışların 

gelişmesine katkıda bulunacaktır (Yıldız ve Tanyıldızı, 2015: 123).  

2.2. Saglık İletişiminde Yeni Medya Kullanımı 

Günümüzdeki yeni iletişim ortamlarının tümüne yeni medya adı 

verilmektedir. Kavram 1970'lerde, bilgi ve iletişim tabanlı 

araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel 

çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir (Dilmen, 

2007:114). Yeni medya internet ve bilgisayarın birlikte kullanıldığı ya 

da internet tabanlı medyaların yer aldığı ortamlardan oluşmaktadır. 

Yeni medyanın beş temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler 

aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Manovich’den akt. Dilmen, 

2007: 114): 

• Sayısal Temsil: Ortamın matematiksel simge ve 

algoritmalardan meydana gelmesidir. Böylece yeni ortamdaki 

verilerin hepsi sayılabilir ve programlanabilir bir hale 

gelmektedir. 

• Modülerlik: Bilgisayardaki herhangi bir web sayfasında bir 

değişiklik yapılması için her öge için ayrı ayrı düzenleme 

yapılması demektir. 
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• Otomasyon: Yeni medyanın, kullanıcı olmadan bir şey 

üretebilmesidir. 

• Değişkenlik: Sayısal temsil ve modülerliğin bir sonucudur. 

Bu ortamda bir nesne farklı şekillerde karşımıza 

çıkabilmektedir. 

• Kod Çevrimi: Bilgisayar donanım ve yazılımdan 

oluşmaktadır. Yazılımlar kodlardan oluşmaktadır. Kod 

çevrimi ile anlatılmak istenen bilgisayarda oluşturulan bir 

formatı başka bir formata dönüştürmenin mümkün olmasıdır.  

Geleneksel medya kampanyaları halk sağlığında çok çeşitli amaçlar 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık kampanyalarına erişim, 

halkın bilinçlendirilmesi ve bir dereceye kadar davranış değişikliği 

açısından olumlu sonuçlar göstermiştir. Daha fazla tüketici sağlıkla 

ilgili bilgiler için internete yöneldikçe, sağlık kuruluşları halkla 

bağlantı kurma aracı olarak sosyal medyaya başvurmaya 

başlamıştır(Anand, 2013: 42). Günümüzde bu yönelim gittikçe 

artmaktadır. 

İnternet, halk için önemli bir sağlık bilgisi kaynağıdır. 2012'de, 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internet kullanıcılarının % 72'si 

(yetişkinlerin %59'u) çevrimiçi olarak sağlık bilgilerini aradıklarını 

bildirmiştir. Kanada'da da evdeki internet kullanıcılarının %70'inin 

sağlık bilgisini internet üzerinden aradıkları ile ilgili veriler mevcuttur. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, sağlıkla ilgili çevrimiçi aramaların 

%77’si, özellikle Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, YouTube 

gibi sosyal medya sitelerine yönlendiren Google gibi bir arama 
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motoru aracılığıyla başlatılmaktadır (Haslam vd. 2019: 54). Arama 

motorları sağlıkla ilgili internette yapılan araştırmalarda kaynağa 

ulaşmak için aracılık etmektedir. 

2.2.1. Sosyal Medya ve Gelişimi 

Web 2.0 teknolojilerinin girişlerinden biri olan sosyal medya, ilişki 

kurmak için dinamik bir medya ortamı sağlamaktadır. Obar ve 

Wildman sosyal medyadan "bilgi, fikir, kariyer ilgi alanları ve diğer 

ifade biçimlerinin sanal topluluklar ve ağlar aracılığıyla 

oluşturulmasına ve paylaşılmasına izin veren bilgisayar aracılı 

teknolojiler" olarak bahsetmektedir (Kareem ve Akoja, 2019: 39). 

İnsanların çoğu sosyal ağı birincil iletişim aracı olarak kullanmayı 

tercih etmektedir. Başlangıçta sosyal ağlar basitçe bir profil resmi, 

profil ayrıntıları ile başlamıştır. Kullanımlarının çoğunu iletişim 

yoluyla sağlamıştır. Sosyal ağ, insanların çeşitli bilgiler yayınladığı ve 

aldığı yeni bir iletişim ortamıdır (Baruah, 2012:3). Sosyal medyanın 

doğuşu ve gelişimi, bireylerin toplumdaki etkileşimlerini temelden 

değiştirmiştir. Hem çevrimiçi hem de başka şekillerde, rekor sayıda 

insanın ilgisini çekmiştir. Yeni medya genellikle bilgisayarlı, 

etkileşimli, ağa bağlı bilgi ve iletişimden oluşur. Bununla birlikte 

sosyal medya, bilginin ağ oluşturma amacıyla paylaşıldığı, sosyal 

odaklı yeni medyadır. Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter ve 

diğerleri gibi Sosyal Ağ Siteleri, YouTube gibi diğer sosyal medya 

uygulamalarıyla bağlantılı multimedya içeriğini desteklerken, 

bireylerin geniş arkadaş, tanıdık ve meslektaş ağlarıyla anında iletişim 

kurmasına olanak tanımaktadır (Chou vd. 2009; Anand, 2013: 40).  
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Temelde sosyal medya, insanların bilgi ve fikirlerini oluşturup 

paylaştığı ve değiş tokuş ettiği sanal etkileşim araçlarıdır. Sosyal 

medya bazen, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin paylaşıldığı, 

tartışıldığı ve değiştirildiği etkileşimli platformlar oluşturmak için 

mobil ve web tabanlı uygulamalara da bağlıdır. Çoğu sosyal medya 

platformu, sosyal ağları entegre eder ve böylece kullanıcılar, seçtikleri 

diğer kullanıcılarla resmi bağlar oluşturabilir.  Sosyal medya, 

insanların interneti kullanarak kolayca iletişim kurmasına, 

katılmasına, paylaşmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanıyan 

çevrimiçi teknoloji araçlarını kullanmaktadır (Kareem ve Akoja, 2019: 

40). Geleneksel medyaya oranla bilginin paylaşımı daha hızlı 

olmaktadır. Yeni medya ve geleneksel medyanın farklı özellikleri 

kullanıcıları farklı şekilde etkileyebilir. Yeni medyada birden fazla 

içerik kaynağı vardır. Bilgi miktarı artmıştır ancak mesajların kalitesi 

kontrolsüzdür (Resnyansky, 2014). Facebook gibi modern sosyal 

medya platformları, insanlara sosyal aktiviteler, anlık mesajlaşma, 

fotoğraf paylaşımı, video akışı, haber ve makalelerin paylaşılması 

dahil olmak üzere etkileşimde bulunabileceği çeşitli yollar 

sunmaktadır. Sosyal medya ekosistemleri, insanların benzer bir zihne 

sahip olmasıyla karakterize edilen sosyal alt gruplara ayrılmasına 

neden olabilir veya bu tarz grupların oluşumunu pekiştirebilir (Guerra 

vd., 2013; Islam, 2020). Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, 

beraberinde birçok sorunu getirse de kolayca iletişim kurma, iletişime 

katılma, resim-ses ve ağ oluşturmasına izin vermesi; anında geri 

bildirime olanak vermesi gibi özellikleri sosyal medyanın kısa 

zamanda yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. 
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We Are Social’ın 2016’dan bu yana yayınladığı raporlar dikkate 

alındığında küresel anlamda sosyal mecralar arasındaki popülerliğin 

zamanla değişebildiği görülmektedir (Medya Akademi, 2020). Bu 

noktada dünya genelinde son dört yılda en çok kullanıcıya sahip olan 

sosyal mecralar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1: Dünya Genelinde 2016-2020 Yıllarında En Çok Kullanıcıya Sahip 

Sosyal Mecralar  

2016  2017 2018 2019 2020 

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook 

QZone YouTube YouTube YouTube YouTube 

Tumblr QZone Instagram Instagram Instagram 

Instagram Tumblr Tumblr QZone TikTok 

Twitter Instagram QZone TikTok QZone 

Baidu Tieba Baidu Tieba Sina Weibo Sina Weibo Sina Weibo 

Sina Weibo Baidu Tieba Twitter Reddit Reddit 

YY Pinterest Baidu Tieba Twitter SnapChat 

VKontakte YY LinkedIn Douban Twitter 

Pinterest LinkedIn Reddit LinkedIn Pinterest 

Kaynak: Medyaakademi,2020 

https://medyaakademi.com.tr/2020/02/03/2020-sosyal-medya-kullanici-

sayilari/ 
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Tablo incelendiğinde son dört yılda dünya genelinde en çok kullanılan 

sosyal medya Facebook’tur. İkinci sırada YouTube, üçüncü sırada da 

Twitter’ın olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 1: 2020 yılında dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya 

platformları 

Kaynak: Medyaakademi, 2020 

https://medyaakademi.com.tr/2020/ 02/03/2020-sosyal-medya-kullanici-sayilari/ 
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Grafik incelendiğinde dünya genelinde 2020 yılında Facebook’n 2,4 

milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Facebook’u 2 milyar kullanıcı ile 

YouTube ve 1 milyar kullanıcı ile Instagram izlemektedir. Son 

dönemlerde kullanıcı sayısı hızla artan TikTok ise 800 milyon 

kullanıcıya ulaşmış görünmektedir (Medyaakademi, 2020). 

Son birkaç yıl içinde, Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal 

medya araçlarının sağlık mesajları yaymak için kullanımı önemli 

derecede artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Sosyal medyanın, 

sağlık hizmetleri ve hastaların bilgiye ulaşımında yaygın bir şekilde 

kullanıldığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Sağlık mesajlarına 

erişimi genişletmek, katılımı teşvik etmek, sağlıkla ilgili inandırıcı ve 

bilime dayalı paylaşımları artırmak sosyal medya araçlarını kullanarak 

yapılabilmektedir (Şener ve Samur, 2013: 513). Sosyal medya 

kullanımı bilinçli bir şekilde yapıldığı takdirde sağlıkta olduğu gibi 

birçok alanda insanlığa katkı sağlayacaktır. 

2.2.2. Sosyal Medya Araçları  

Sosyal medya terimi, iletişimi etkileşimli bir diyaloğa dönüştürmek 

için web tabanlı ve mobil teknolojilerin kullanıldığı araçları ifade 

eder. Sosyal medya, dergiler, internet forumları, web günlükleri, 

sosyal bloglar, mikrobloglar, wiki'ler, podcast'ler, fotoğraflar veya 

resimler, video, derecelendirme ve sosyal yer imi gibi birçok farklı 

biçimdedir. Dünya bir sosyal medya devriminin ortasındayken, 

Facebook, Twitter, Myspace, vb. gibi sosyal medyanın iletişim 

amacıyla yoğun bir şekilde kullanıldığı aşikârdır. Bu iletişim şekli bir 

kişi veya bir grup ile olabilir. Bugün insanların çoğu, özellikle de 
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gençler, akranlarıyla iletişim halinde olmak için farklı sosyal 

medyalara bağlanmış durumdadır. Sosyal medya, sosyal iletişimin 

ötesinde bir sosyal etkileşim medyasıdır (Baruah, 2012:1). Çünkü 

sosyal medya ile sadece mesaj gönderimi olmamakta, aynı anda geri 

bildirim almakta mümkün olmaktadır. 

Dünya genelinde kullanılan çok sayıda sosyal medya aracı vardır. Bu 

sosyal medya araçlarının çoğu farklı özellikleri ile ön plana çıksa da 

temelde kişiler arasında etkileşimli iletişim kurma olanağını 

sağlamaktadır.  Bu sosyal medya araçlarından yaygın olarak 

kullanılanlardan bazıları, aşağıda başlıklar halinde açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

2.2.2.1. Facebook  

Facebook, Harvard öğrencileri için bir sosyal ağ olarak 2004 yılında 

oluşturulmuştur. 2006 yılında halka açık bir web sitesi haline 

gelmiştir. Web sitesi halka açıldığından beri, ayda 900 milyondan 

fazla kişinin oturum açmasıyla en popüler çevrimiçi sosyal ağ haline 

gelmiştir. Facebook'un temel işlevi, diğer kullanıcılarla çevrimiçi bir 

sosyal ağ oluşturmak ve kişisel bilgileri ve diğer içeriği ağınızla 

paylaşmaktır (Uittenhout, 2012: 16).  

Facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanıcıları, eğlence 

isteği, bilgi sahibi olmak ve arkadaşlarının sosyal faaliyetlerini bilmek 

gibi çeşitli motivasyon faktörleri tarafından yönlendirildiklerini ifade 

etmektedir (Kietzmann vd., 2011; Quan-Haase ve Young, 2010; Islam 

vd, 2020). Sağlık iletişiminde de bu durum söz konusu olmaktadır. 
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Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal medya kullanımı 

üzerine yapılan bir araştırmada, sosyal medyanın en çok kullanıcısına 

sahip olan Facebook’ta bireylerin kendi hastalıklarıyla ilgili bilgileri 

%75 oranında yine bu ağ üzerinden elde ettikleri belirlenmiştir. 

Facebook’ta sadece hastalıklarla ilgili 2000’e yakın grup olduğu ve 

hekimlerin büyük bir bölümünün Facebook hesabı olduğu ortaya 

konulmuştur. Hekimlerin hastalarıyla yine Facebook üzerinden 

iletişime geçtiği tespit edilmiştir (Kayabalı’dan akt. Işık, 2019: 78). 

Facebook, özellikle bilgi paylaşımı ve bireyin aynı sosyal ağa dahil 

olan arkadaşlarının hangi sosyal faaliyetleri yaptığını öğrenmeleri için 

çokça kullanılmaktadır. 

2.2.2.2. Twitter 

Twitter, popüler bir mikroblog web sitesidir. İzleyicilerin görmesi için 

çevrimiçi olarak sunulan videoların canlı akışı da vardır. Sanal dünya, 

kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebildikleri ve nesneleri 

kullanıp oluşturabilecekleri bilgisayar tabanlı bir simülasyon ortamı 

biçimini alan çevrimiçi bir topluluktur (Baruah, 2012: 3). Twitter, 

sosyal ağ işlevlerine sahip çevrimiçi bir mikroblogdur. Bu 

mikroblogun kullanıcıları, 140 karakter uzunluğunda metin tabanlı 

mesajlar gönderebilir ve okuyabilir (Uittenhout, 2012: 18). 2006 

yılında Jack Dorsey, Even Williams ve Biz Stone tarafından San 

Francisco’da kurulan Twitter, yeni medya kodlama kültürü ile radyo 

frekanslarını tarama ve mesajları dağıtma özeliklerini bir arada 

sunmaktadır (Weller’den akt. Karagöl, 2017: 52). 
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Twitter, kullanıcıların farklı dillerde iletişim kurmasını sağlayan bir 

sosyal medya platformudur. Statistica'ya göre, 2017 yılında dünya 

çapında aylık 328 milyon aktif Twitter kullanıcısı vardır. Twitter 

hesaplarının üçte ikisi Amerika Birleşik Devletleri dışındadır.  Twitter 

35 den fazla dilin kullanımını desteklemektedir. Twitter, farklı dil ve 

kültürel geçmişe sahip kullanıcıların aynı olaya tepki verebildiği bir 

çevirim içi sosyal medya platformudur (Fung vd. 2018: 11). 

Twitter kullanıcıları diğer hesap sahiplerini takip edebilmekte, 

takipçileriyle tweet paylaşabilmekte veya takip ettikleri hesapların 

tweet'lerini retweetleyebilmektedir. Bireyler ve kuruluşlar, 

tweet'lerinde hashtag işaretini (#) kullanarak diğer kullanıcılar 

hakkında sohbet edebilmekte ve onları ön plana çıkarabilmektedir. 

Kullanıcılar ayrıca favori tweet'lerine yer işareti koyarak, tercih edilen 

hesapların bir listesini oluşturabilmektedir. Bunların yanında Twitter, 

kurumsal haberleri ve başarı öykülerini paylaşmak, hastalarla sağlık 

iletişimini geliştirmek, sağlığı teşvik etmek ve sağlık hizmetlerinde 

ağları genişletmek için de kullanılmaktadır (Bulu vd., 2019: 229). 

Son yıllarda Twitter'ın en önemli faydası, bu platformun geleneksel 

medyayı tamamlayıcı rollünün olmasıdır. Bilgi çağında 

sosyalleşmenin ötesine geçilmesini sağlamaktadır (Mills vd. 2009; 

Rao, 2020). Örneğin, mevcut COVID-19 salgını ile Twitter, insanları 

hastalığın durumu, yayılması, dehşet verici faktörler ve azaltma 

stratejileri hakkında duyarlılaştıran ve eğiten mesajların akışına ortam 

hazırlamıştır. Bu iletişim, halkın zamanında kilit bilgilere hashtag 

kullanarak ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Acil durumlarda, sosyal 
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medya, insanların birbirleriyle ve yetkililerle bilgi paylaşımı ve 

tüketmesi için etkileşime girmesine izin vermektedir (Palen vd. 2009; 

Rao, 2020). 

Günümüzde, yeni medya teknolojisi, insanların multimedya içeriğini 

daha kolay oluşturmasını, iletişim kurmasını ve kullanmasını 

sağlamaktadır. Sosyal medyada yayınlanan içerikler genellikle düz 

metin, resim veya video olarak sunulurken, medya zenginlikleri 

düşükten yükseğe değişmektedir. Kelime sınırı nedeniyle, Twitter 

kullanıcıları genellikle resimler veya videolar gibi tamamlayıcı 

materyaller ekleyerek ifade etmek istediklerini genişletir (Lee ve Xu, 

2018; Chen vd., 2020). Çevrimiçi iletişim araçları aynı zamanda 

profesyonel veya sosyal bağlantılarımızın hareketleri hakkındaki 

farkındalığımızı artırma potansiyeline sahiptir. Örneğin Twitter, bize 

tanıdığımız kişilerin belirli bir zamanda yaptıkları şeylerin bir 

güncellemesini sunmaktadır (Baruah, 2012: 4).  

Twitter’ın bilgi paylaşımında sıkça kullanıldığı görülmektedir 

(Karagöl, 2017: 52). Twitter’ın sağlık iletişimi kapsamında daha 

politik ve siyasi bir konumda yer aldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ayrıca hem kamu hem de özel hastanelerin Twitter 

uygulaması içerisinde açtıkları hesaplar aracılığıyla hastalarıyla olan 

iletişimlerini güçlendirmesi olumlu bir yaklaşımdır (Işık, 2019a:82). 

Bu uygulama hasta ve hekim ya da hasta ve hastane personeli 

arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayabilir.  

  



 
60 COVID-19 Salgını Sürecinde  

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA 

2.2.2.3. YouTube  

YouTube, bir video barındırma web sitesidir. 15 Şubat 2005 tarihinde 

kurulmuştur. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kaliforniya 

eyaletindeki San Bruno şehrindedir. Kullanıcıların yüklediği hemen 

her videoya erişebilme imkanı vardır. YouTube’de üyelerin 

kanallarını kendi kullanım amaçlarına daha uygun bir hale 

getirebilmelerine imkân veren kanal türleri yer almaktadır.  Bunlar 

(Erzurum, 2017: 366-367): 

• YouTuber: Standart YouTube hesabıdır. 

• Director: Deneyimli film yapımcıları için tasarlanmıştır. 

Video boyutu bakımından avantajlar sunmaktadır. 

• Musician: Müzik eserleri bulunan kullanıcılara daha 

uygundur. 

• Comedian: Mizahi video yapımcısı kullanıcılara daha 

uygundur. 

• Guru: İlgi alanına bağlı olarak video yapan kullanıcılar için 

oluşturulmuştur. 

• Reporter: Bu kanal ise uygunsuz videoları rapor eden 

kullanıcılar için oluşturulmuştur. 

YouTube gibi siteler, paylaşıma, tercihlere ve popüler kültüre 

odaklanan başka bir çevrimiçi iletişim forumunu temsil etmektedir. 

Ziyaretçiler filmlere göz atabilir, kişisel tercihlerini ifade edebilir, 

yorum ekleyebilir ve kendi yaratıcı çalışmalarını yükleyebilir. 

YouTube aynı zamanda güncel ilgi alanı olan haber bültenleri, 
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televizyon şovları, filmler veya müzik videoları biçimindeki popüler 

kültür havuzudur. Bu sitelerde meydana gelen etkileşim türleri, ortak 

ilgi alanları etrafında odaklanır ve yalnızca sözlü yorumları değil, aynı 

zamanda popüler parçalara dayanan orijinal veya türev çalışmalar 

şeklindeki yorumları da içermektedir (Baruah, 2012: 5). 

Sosyal medya platformları, sağlık bilgilerini halkla paylaşmanın 

popüler bir yoludur. YouTube, dünyanın en popüler video paylaşım 

sitelerinden biri haline gelmiştir. Şu anda YouTube'un 1 milyardan 

fazla kayıtlı kullanıcısı vardır. Her gün YouTube’de yaklaşık 30 

milyon sağlıkla ilgili video içeren milyarlarca video izlenmektedir 

(Haslam vd. 2019: 54). 

Düzenlenmemiş sağlık bilgileri kaynağı olarak YouTube'un 

popülerliği, sağlık uzmanları arasında bir endişe kaynağıdır. Yüzlerce 

birincil araştırma, YouTube'daki sağlıkla ilgili içeriğin geçerliliğini ve 

bu videoların bireyleri sağlık kararlarında desteklemedeki etkinliğini 

incelemiştir. Bağımsız olarak, bu çalışmalar sağlıkla ilgili videoların 

geçerliliğini iyiden fakire değişen şekilde tasvir etmektedir. Bu 

nedenle, YouTube videolarında sunulan sağlıkla ilgili bilgilerin genel 

geçerliliğine ve etkililiğine ilişkin sonuçlar çıkarmak zordur. YouTube 

videoları, bilgi kalitesine göre sıralanmaz ve sonuç olarak mükemmel 

geçerliliğe sahip videolar, YouTube izleme listesinin arka sayfalarına 

düşebilir. Bu nedenle YouTube'da sağlık bilgileri arayan kişiler 

genellikle en popüler videoları izlemekte ve çoğu kanıta dayalı 

videoları izlememektedir (Haslam vd. 2019: 54). İzleyicilerin özellikle 

sağlık konusunda YouTube bakarken en popüler videolardan ziyade 
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uzmanlar tarafından açıklamaların yer aldığı, kaynağın güvenilir 

olduğu videoları tercih etmesinde fayda vardır. Çünkü YouTube’deki 

en popüler sağlık videoları, bu videolarda verilen sağlık bilgilerinin 

doğru olduğunun göstergesi değildir. 

2.2.2.4. Instagram 

2010 yılında kullanıma sunulmuştur. Instagram; kullanıcıların 

kendilerine ait profil sayfalarının bulunduğu, üyeliğin zorunlu olduğu 

bir platformdur.  Kullanıcıların eşzamanlı ve eşzamansız fotoğraf/kısa 

video paylaşabildikleri bir sosyal ağdır. Yapılan bir araştırmada 

Instagram kullanıcılarının %60’ını kadınların oluşturduğu 

belirlenmiştir. Bu durum, bu mecrayı diğer sosyal ağlardan ayrıştıran 

en önemli noktalardan biridir (Benady’dan akt. Öztürk vd. 2016: 360). 

Instagram, aylık aktif kullanıcı sayısı 150 milyona ulaşan ve hızlı bir 

şekilde büyüyen bir platformdur. Kullanıcıları günlük ortalama 55 

milyon fotoğraf paylaşmakta ve 1.2 milyar “beğeni” ile katkı 

sağlamaktadır. Instagram sadece bir mobil uygulama olarak 

kullanılabilir. Bu nedenle cep telefonları ve tablet bilgisayarlara görsel 

bağlantılı bir platformdur (Yeniçıktı, 2016: 95). 

Instagram’da yer alan markalı hesaplar, internetteki iletişim sürecinde 

“zorla araya giren” nitelikte değildir, kullanıcının gönüllü olarak 

seçtiği bir iletişimin sürecinin parçasıdır. Kullanıcı kendi isteği ile 

ilgisine göre seçtiği markalı hesabı takip etmektedir (Öztürk vd. 2016: 

361). 
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Instagram’da video içeriklerinin uzunlukları 15 saniye olarak 

gönderilmektedir. İçerik kaydırıldığı zaman otomatik olarak görüntü 

oynamaya başlar. Videolar iletişime, ekstra ses ve görüntü ekleyerek, 

özellikle marka öykülerini anlatmada kurumlara faydalı olmaktadır 

(Hellberg’den akt. Yeniçıktı, 2016: 96). 

Sağlık iletişimi kapsamında Instagram’da Facebook ve Twitter gibi 

önemli bir konuma sahiptir. Instagram kullanıcıları da sağlık alanında 

kendi kişisel kullanıcı hesaplarından bilgiler paylaşmakta ve 

takipçileriyle bu bilgiler doğrultusunda interaktif bir iletişim 

kurmaktadır. Instagram alanında özellikle daha çok kadınlara yönelik 

kozmetik ürünleri, cilt ve yüz bakımı setleri ya da zayıflatıcı ilaç 

reklamları çok sık bir şekilde popüler sayfalar aracılığıyla 

yapılmaktadır. Bu ürünlerin büyük bir bölümü sağlığa zararlı olmasına 

rağmen piyasadaki muadillerine oranla daha ucuz bir fiyata sahiptir. 

Bu durum kullanıcıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Işık, 

2019: 84-85). 

2.2.2.5. LınkedIn  

LinkedIn, kişisel bilgilerin, ilgili iş ve eğitim deneyiminin ve 

profesyonel çalışma örneklerinin olduğu bir profilin oluşturulmasını 

sağlayan profesyonel odaklı bir sosyal ağ aracıdır. Ayrıca, 

kullanıcılarının diğer insanlarla bağlantı kurmasına, topluluk 

forumlarına katılmasına ve belirli grupların gönderilerine abone 

olmasına olanak tanımaktadır (Anabo ve Albizuri, 2017: 5). 



 
64 COVID-19 Salgını Sürecinde  

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA 

LinkedIn, günümüzde internetteki en popüler ve karlı sosyal ağ 

sitelerinden biri haline gelmiştir. 2003 yılında, aynı fiziksel konumda 

olmak zorunda kalmadan profesyonellerin sanal olarak bağlanması 

için bir ağ sitesi olarak oluşturulmuştur. LinkedIn, Mayıs 2011'de 

halka açıldığından beri, haber akışı, kullanıcı içeriği ve profesyonelleri 

takip etme yeteneği gibi birçok yeni özelliği dahil ederek kullanıcı 

katılımını ve sitede geçirilen zamanı iyileştirmiştir. Ağın şu anda 

200'den fazla ülkede 260 milyondan fazla kullanıcısı vardır (Smith, 

2014; Cooper and Naatus, 2014: 300). 

Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinin aksine, LinkedIn 

kullanıcıları, içeriğin türü olmadığı için, bir profil resmi dışında kişisel 

bilgileri veya kişisel resimleri görüntüleyen kişilerden endişe 

duymadan, sıradan tanıdıklar veya yeni bağlantısı olan kişilerle 

bağlantı kurma konusunda rahat hissedebilirler. Marka açısından 

bakıldığında, LinkedIn, kullanıcılara profesyonel bir profil oluşturma 

ve onu işverenler için çekici bir şekilde şekillendirme olanağı 

sunmaktadır. Özgeçmişten farklı olarak biçimlendirme, hiçbir zaman 

sorun teşkil etmemektedir. Çünkü LinkedIn, kullanıcının 

doldurabileceği ve ardından profiline standart bir biçimle 

gönderebileceği formları kullanmaktadır (Cooper and Naatus, 2014: 

300). 

Linkedln evrensel olarak kullanılan çevrimiçi sosyal işe alım kanalları 

arasında, bir işe başarılı bir aday yerleştirme oranının en yüksek 

olduğu sosyal iş ağı uygulaması olarak istatistiklerde yer almaktadır 
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(Statista’dan akt. Işık, 2019: 88). Bu özellikleri, bu ağın iş 

çevrelerinde daha yaygın kullanımını olanaklı kılmaktadır. 

2.2.2.6. Foursquare  

Sosyal öneri uygulamasıdır. Bu uygulamaların kullanıcıları, bir yerin 

adı, konumu ve kategorisi gibi yerler hakkında bilgi vermektedir. 

Foursquare, Mart 2009'da piyasaya sürülmüştür ve Şubat 2011'de 6,5 

milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır (Foursquare'den akt. Currie, 

2011: 3).  

Kullanıcılar akıllı telefonları için Foursquare uygulamasını indirebilir 

ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için kullanabilir. Ağlarındaki 

arkadaşlarına 140 karakterlik bir not bırakabilecekleri, mekan adı 

verilen sanal konumlarda check-in yapılabilmektedir. Ayrıca, o 

konumda yapılabilecek şeyler öneren başkalarına 200 karakterlik 

ipuçları bırakmak mümkündür. Bu ağ akıllı telefonun GPS'i yakındaki 

mekanları almakta ve kullanıcı seyahat ederken otomatik olarak 

kullanıcının arkadaşlarından ipuçları sunmaktadır (Currie, 2011:3). 

Foursqaure yetkilileri, 2014 yılında Swarm adı altında yeni bir yer 

bildirimi uygulaması geliştirmiştir. Swarm uygulaması kullanıcıları, 

arkadaşlarının nerede olduklarını, bulundukları bölgeyi ve uzaklık 

mesafesi gibi bilgileri kolayca elde edebilmektedir. Swarm 

uygulaması sayesinde kullanıcılar arkadaşları ile iletişim kurabilmekte 

ve buluşma planları yapabilmektedir. Böylece kullanıcılar hangi 

arkadaşlarının yakında bulunduğu bilgisini görebilmekte ve yakında 

bulunan arkadaşlarını takip edebilmektedir (Bakır ve Aydoğan, 2018: 
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93). Bu uygulama özellikle arkadaşların yer ve konumu hakkında bilgi 

sahip olmak için kullanılmaktadır. 

2.2.3. Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Araçlarının Rolü ve 

Kullanımı 

Etkili ve verimli iletişime dayanan medya, sağlık bilgilerine erişim de 

dahil olmak üzere bireylerin yaşamlarının birçok yönünü 

bilgilendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Geleneksel olarak, halk 

sağlığı kuruluşları önemli sağlık mesajlarını halka yaymak için basılı 

medya, görsel işitsel medya ve sosyal pazarlama çerçevelerini 

kullanmıştır. Son yıllarda, iletişimde elektronik medya kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Sağlık iletişimi de bunu yansıtacak şekilde 

gelişmiştir. "Web 2.0" olgusunun ardından, halk sağlığı iletişim 

stratejileri de giderek daha etkili hale gelen ve hızla gelişen sosyal 

medya devrimiyle eşleşecek şekilde değişmeye başlamıştır (Anand vd. 

2013: 39). Özellikle Google’ın ortaya çıkması ve Facebook, YouTube 

gibi sosyal medya ağlarının yaygınlaşmasıyla kişilerin hastalık ve 

sağlık konularında bilgi sahibi olmak için gerekli araştırmayı Google 

gibi çevrimiçi bilgi dağıtım ağları ve sosyal medya mecralarında 

yapması, dijital medyanın sağlık iletimi açısından geleneksel 

medyanın önüne geçmeye başladığının sinyallerini vermektedir (Işık, 

2019:1985). 

Sosyal medya, eğitimden ticarete, sağlıktan eğlenceye kadar farklı 

konularda kullanım alanı bulmuştur. Dünya genelinde kullanımı 

yüksek olan Twitter, YouTube, Facebook gibi sosyal medya 

araçlarıyla kişiler bilgi, düşünce veya deneyim paylaşımında 
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bulunabilmektedir. Bu bağlamda, hem sağlık hizmetini talep eden 

hastalar hem de sağlık hizmetini sunan hekim ve sağlık kuruluşları 

amaçlarına uygun olarak sosyal medyadan etkin bir biçimde 

yararlanmaya çalışmaktadır (Tengilimoğlu vd. 2015: 78). Sosyal 

medyada web sitelerinin tanıtımıyla birlikte, çevrimiçi bilgiler statik 

bir kaynaktan bir iletişim kanalına taşınmaktadır. Yaklaşan bu iletişim 

biçimi muhtemelen sağlık iletişimini etkileyecek ve internet sağlık 

iletişiminin etkinliğini arttıracaktır (Uittenhout, 2012: 11). Sosyal 

medya, hastalar ve hekimler arasında iletişim kurmak ve sağlık 

hizmetlerinde kurumsal markalaşmayı desteklemek için kullanılır. Bu 

nedenle hastalar için önemli bir referans kaynağı olarak kabul 

edilmesi mümkündür (Grajales’den akt., Bulu, 2019: 229). 

Dijital iletişim kanalları, sağlık platformlarının tıp alanındaki 

haberleşme ve bilgi akışına hız kazandırmıştır. Böylece sağlık 

profesyonellerinin ve hastaların başta kendi sağlık verileri olmak 

üzere birçok alandaki sağlık bilgilerine erişimi oldukça kolaylaşmıştır. 

Amerikalı biyolog Leroy Hood; kişilerin zamandan ve mekândan 

bağımsız olarak öğrenme ve bilgiye erişim imkânı elde etmesi ile 

günümüzde var olan hastalık endüstrisinin, gelecek 10-15 yıl 

içerisinde yerini bilimsel sağlık endüstrisine bırakacağını iddia 

etmektedir (Işık, 2019: 1983). 

Ani salgın hastalıklar sırasında, halkın hastalık semptomları ve 

önlenmesi hakkında zamanında ve güvenilir bilgilere erişmesi gerekir. 

Günümüzde, sosyal medya genellikle toplumda sağlık bilgilerini 

aramak, paylaşmak ve dağıtmak için hızlı ve etkili platformlar olarak 



 
68 COVID-19 Salgını Sürecinde  

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA 

görülmektedir (Sahni ve Sharma, 2020). Örneğin sosyal medya, salgın 

hastalığa karşı toplumda farkındalık oluşturabilir ya da toplumu 

hastalığa karşı korunmaya yönlendirebilir. 

Sosyal medya, aynı zamanda sosyal etkileşim yöntemidir. Bilgi ve 

ayrıntıları geniş bir kullanıcı yelpazesine hızlı bir şekilde yaymak için 

web tabanlı teknolojiye yer vermektedir. Kullanıcının gelişmesine ve 

geri dönüşüne izin vermektedir. Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Linkedin, TikTok ve diğer sosyal medya mecraları bu 

kapsamda yer almaktadır. Sosyal medya, teknolojiyi ve sosyal 

bağlantıları kullanmaktadır (Sajid, 2016: 2; Özkoçak ve Kırık, 2020: 

136). İnternet yoluyla gerçekleştirilen sağlık iletişimi, kullanılan diğer 

araçların çoğunluğuna karşı daha etkili olmaktadır. İnternetin karşılıklı 

etkileşime açık doğası, sağlık iletişimi için büyük fırsatları 

doğurmaktadır (Temiztürk ve Vahit, 2017: 150). Sosyal medya 

ortamları iletişimde diyalogun sağlanmasına fırsat sunmaktadır. 

Diyalog iletişiminin ilkeleri, çevrimiçi iletişim etkileri için önemli 

belirleyicilerdir (Wang ve Yang, 2020). Kent ve Taylor diyaloglu 

iletişimin başarıya ulaşması için beş ilkeyi takip etmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Bunlar (Kent ve Taylor, 1998; Chen vd. 2020): 

• Diyalog döngüsü: İçeriği topluma ileten kuruluş, halk için 

diyalog kanalı sağlayarak ve kamu geri bildirimlerine 

zamanında yanıt vererek halk diyaloğunu canlandırabilir.  

• Bilginin Kullanışlılığı: Katkıda bulunan kuruluşun 

ziyaretçilere yararlı içerik sunması, hem kurumsal faydalar 

hem de kamu yararları yaratması,  
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• Yalnızca günlük içeriği yenilemek için kullanılan stratejiyi 

değil, aynı zamanda halka açık soru kalıplarını ve çevrimiçi 

forumları da vurgulayan geri dönüş ziyaretlerinin 

oluşturulması,  

• Kullanıcıların bilgi aramak ve bulmak için web sitelerinin 

tasarımının ve yapısının uygun olması, 

• Ziyaretçilerin Korunması Kuralı: Web sitesi ziyaretçilerine 

önem vermemiz ve dış bağlantıların ve reklamların miktarını 

sınırlamamız gerektiğini vurgulamaktadır. 

Yeni iletişim teknolojileri ile internet ve sosyal ağların hayatımıza 

girmesiyle sağlık sorunlarının bireyler tarafından sosyal medya 

aracılığıyla sunumları ve teşhir edilmeleri de sıklıkla karşılaşılan bir 

durum olmaktadır. Örneğin; popüler sosyal ağlardan biri olan 

Instagramda diyet günlükleri vb. başlıkları ile açılmış hesaplarda 

bireylerin tüm kilo verme süreçleri takipçiler tarafından kolaylıkla 

izlenebilmektedir (Zinderen vd. 2017: 58). Daha yaygın kronik sağlık 

sorunları olan çocukların ebeveynlerinin, hekimlerden gelen bilgileri 

desteklemek, bilgi geliştirmek ve savunuculuğu artırmak için çeşitli 

çevrimiçi iletişim formlarını kullandığına dair araştırmalar 

bulunmaktadır (Coulson ve Greenwood, 2011; Roche ve Skinner, 

2009; Glenn, 2015:18). 

Türkiye’de yapılan bir araştırmada Facebook (%61,5), YouTube 

(%41,4), haber siteleri (%38,3) ve Twitter (%27,3) katılımcılar 

tarafından en sık kullanılan sosyal medya araçları arasında yer 

almaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun sosyal medya araçlarını bilgi 
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edinmek (%68,8) amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. Sağlıkla ilgili 

gelişmelerin takibinde (%66,7) ve sağlık hizmeti almadan önce 

hekim/hastane seçiminde (%45,5) en sık başvurulan bilgi kaynakları 

arasında sosyal medya bulunmaktadır. Kişilerin sağlık hizmeti 

almadan önce başvurdukları kaynaklar arasında olan sosyal medya 

önemli bir referans kaynağı haline gelmiştir. Sağlıkla ilgili 

gelişmelerin takibinde ve sağlık hizmeti almadan önce hekim ve 

hastane seçiminde sosyal medya kullanımının yüksek olması, 

hastaların bilgilendirilmesi amacıyla hastaneler tarafından sosyal 

medya kullanımının etkili olacağının bir göstergesidir (Tengilimoğlu, 

2015: 93).  

Sosyal medyanın sağlık iletişiminde kullanımının faydalarını 

aşağıdaki maddelerde sıralamak mümkünündür (centers for Disease 

Dontrol and Prevention’dan akt. Darı: 2017: 736): 

• Sosyal medya ile sağlık ve korunmayla ilgili bilgiler daha 

hızlı yayılabilir. Hedef kitle ile iletişim daha güçlü hale 

gelerek, bilgi paylaşımı kolaylaşabilir. 

• Sağlıkla ilgili bilgilerin ulaştığı kişi sayısı artabilir, 

• Belirlenmiş olan hedef kitlelere uygun ve motive edici sağlık 

mesajlarını kişiselleştirerek, mesajların etkisini arttırmaya 

imkan sağlar.  

• İrtibat kurarak karşılıklı iletişimi arttırır. Böylece sağlıkla 

ilgili alınan kararlarda toplumun katılımını kolaylaştırabilir.  

• İnsanların daha güvenli ve sağlıklı karar almalarına katkıda 

bulunur. 
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• Sosyal medyayı sağlık iletişim etkinliklerinin içerisine alır. 

• Sosyal medya insanların sağlık bilgisini istedikleri zamanda, 

istedikleri yerde almalarına imkan verir. 

Sosyal medya, özellikle sağlık savunucularının daha geniş bir kitleye 

ulaştırmasını sağlamaktadır. Halkla iki yönlü iletişim geliştirmek ve 

savunuculuk kampanyalarına her zamankinden daha fazla katılımı 

kolaylaştırmak için bir platform oluşturmaktadır (Kareem ve Akoja, 

2019: 41). 

Sosyal medya sağlık konusunda insanların karar verme süreçlerini 

doğrudan etkileyen hayati öneme sahip bir araçtır. Bu araç kontrolsüz 

ve bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında birçok tehlikeyi de beraberinde 

getirmekte, sağlık için önemli sorunlar oluşturabilmektedir (Darı, 

2017: 737). Sosyal medya ve sağlık ilişkisi ile ilgili olarak şu ana 

kadar yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçların ortaya çıktığı dile 

getirilmektedir. Buna göre; bir tarafta, sosyal medya çeşitli 

mekanizmalar aracılığıyla sağlık iletişimini geliştirmeye destek 

olmakta, diğer tarafta ise istenmeyen etkilere yol açmaktadır. Olumlu 

yönden bakıldığında, internete dayalı sosyal ağlar bireyler arası destek 

ve bağı güçlendirmekte, buna bağlı olarak hastalar arası bilgi akışı 

sağlanarak sağlık iletişiminin hedef kitle temeline dayanması mümkün 

olmaktadır. Ayrıca toplumsal sağlık kampanyalarının sosyal medyaya 

uyarlanmasından da başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Atkinson’dan 

akt. Öztürk ve Öymen, 2013: 115). 
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Toplumun geneli, hastalar ve sağlık profesyonelleri için sosyal 

medyanın sağlık iletişiminde altı kapsayıcı faydası belirlenmiştir. Bu 

faydalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Anand, 2013: 42): 

• Sosyal medya kullanıcıları etkileşim sayısını artırma 

potansiyeline sahiptir. Böylece sağlıkla ilgili daha erişilebilir, 

paylaşılan ve özel bilgiler sağlanır.  

• Sosyal medya kullanıcıları tıbbi bilgileri çevrimiçi oluşturup 

paylaştıkça, daha fazla kullanılabilir sağlık bilgisi üretilebilir. 

• Blog siteleri, bireylerin sağlık sorunları ile başa çıkmak için 

özel kaynaklara erişebilecekleri bir alan oluşturur.  

• Sosyal medya, gençler, etnik azınlıklar ve düşük 

sosyoekonomik gruplar gibi geleneksel yöntemlerle sağlık 

bilgilerine kolayca erişemeyenlere erişimi genişletebilir. 

• Sağlık iletişimi için sosyal medyayı kullanmanın önemli 

yönü, genel halk ve hastalar için duygusal destek sağlar. 

Örneğin, sosyal medya, sigarayı bırakma gibi sağlık davranışı 

değişikliğine yardımcı olabilir. Hastaların kendisi ile aynı 

hastalığı taşıyan diğer hastalarla iletişim kurmasına ve sağlık 

sorunları hakkında bilgi paylaşmasına olanak tanır.   

• İnsanların hassas konuları ve karmaşık bilgileri sağlık 

uzmanlarıyla tartışmak için sağlıkla ilgili sosyal ağ sitelerini 

kullanması mümkündür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. COVID-19 SALGININDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

Bulaşıcı hastalıkların kökeni, avcı-toplayıcıların köylere ve kasabalara 

yerleşmeye başladığı uygarlığın başlangıcına kadar uzanmaktadır 

(Prilutski, 2010: 51). Yakın yaşam alanlarının kombinasyonu, tarım, 

sulama ve hayvanların evcilleştirilmesi hastalıkların yayılmasına geniş 

ölçüde imkan vermiştir. Sağlık iletişimi, gelişmekte olan ülkelerde 

bulaşıcı hastalıkları önlemek için tasarlanmış halk sağlığı 

kampanyalarında hayati bir rol oynamaktadır (Robbins, 2006; 

Prilutski, 2010). 

Son yıllarda iletişim teknolojileri, internetin, dijital bilgi işlemin ve 

sosyal ağın yaygın olarak kullanılabilirliği sayesinde önemli ölçüde 

gelişmiş ve küreselleşmiştir (Schacter, 2017: 7). Özellikle sosyal 

medya ile kısa sürede birçok insana ulaşılabilmekte ve insanlar belli 

konulara yönlendirilebilmektedir. Sosyal medya, yüksek oranda 

erişilebilir ve ölçeklenebilir yayınlama yöntemleri kullanan sosyal 

bağlantılar medyasıdır. Topluluklarda iletişimi, etkileşimli diyaloglara 

dönüştürmek için web tabanlı teknolojileri kullanmaktadır. Sosyal 

medya, Web 2.0'ın kullanıcı tarafından oluşturulan materyalin 

geliştirilmesi ve geri gönderilmesini sağlayan ideolojik ve teknolojik 

temellerini geliştiren bir internet tabanlı uygulama ekibidir (Sajid, 

2016: 1). Dijital destekli iletişim platformları, ilk olarak gelişmiş 

ülkelerde daha genç bilgisayar meraklıları tarafından tasarlanmış ve 

benimsenmiştir. Ancak şimdi bir akıllı telefon aracılığıyla internete 

erişimi olan dünyadaki hemen hemen herkes tarafından kullanıl-
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maktadır. Bu derin gelişmeler, insanların sağlık ve hastalık hakkında 

iletişim kurma yolları gibi günlük yaşamın her alanını etkilemiştir 

(Schacter, 2017: 7).  

COVID-19 salgını gibi halk sağlığı acil durumlarında, iyi koordine 

edilmiş, verimli bir iletişim stratejisi, paydaşların riskleri ve tehlikeleri 

tanımlamasına, zayıflıkları değerlendirmesine ve toplumun esnekliğini 

desteklemesine yardımcı olmaktadır.  Böylece iletişim, toplumun 

zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırır (Moreno, 2020:3). Sosyal 

medya, COVID-19 gibi dünya genelindeki salgınlar sırasında, 

insanların dünya çapında haberleri, kişisel deneyimleri ve bakış 

açılarını gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını sağladığı için önemli 

bir rol oynamaktadır (Islam vd. 2020: 1). Sosyal medya vasıtası ile 

hastalık ile ilgili her türlü haber ve gelişme kısa sürede geniş kitlelere 

ulaşabilmektedir. Sosyal medya gibi iletişim ortamlarının doğru ve 

stratejik kullanımı, öncelikle insanları panik ve korkudan 

uzaklaştırmada ve daha sonra salgını kontrol altına almada yardımcı 

olabilir. 

Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımı son yıllarda artmış ve 

COVID-19 gibi küresel bir salgının yaşandığı günümüzde de sağlıkta 

sosyal medya kullanımı daha önemli hale gelmiştir. Kitabın bu 

bölümünde önce COVID-19 salgını hakkında bilgi verilmekte daha 

sonra COVID-19 salgınında sosyal medya kullanımı ve bununla ilgili 

araştırmalardan örnekler sunulmaktadır. 
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3.1. Covid 19 Salgını ve Etkileri 

Wuhan, Hubei eyaletinin başkenti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 

yedinci en büyük şehridir. Ocak 2020 itibariyle, birçok hastanın 

Wuhan'da yeni bir koronavirüs tarafından enfekte olduğu tespit 

edilmiştir. Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu'nun, kritik yedi hastayı 

içeren 27 viral pnömoni vakası bildirdiği 12 Aralık 2019'dan bu yana, 

pnömoni salgını büyük ölçüde küresel bir hal almıştır. COVID-19 

vakaları Çin'deki tüm illeri kapsamaktadır. Hastalığın İtalya, Japonya, 

Kore Cumhuriyeti ve ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerde de 

varlığı rapor edilmiştir (Tang vd. 2020; Zhao vd., 2020; Zhang, 2020). 

Çinli bilim insanları, virüs kaynağının Wuhan'daki bir deniz ürünleri 

pazarından geldiğini iddia etmiştir. Ancak Wuhan'daki birkaç enfekte 

insan bu deniz ürünleri pazarını ziyaret etmediklerini söylemiştir 

(Cohen vd., 2020; Yu vd., 2020, Zhang, 2020).  

Genel olarak pandemiler yalnızca ciddi bir halk sağlığı sorunu 

değildir, daha ziyade enfekte ülkelerde feci sosyo-ekonomik ve politik 

krizleri tetiklemektedir. COVID-19, yüzyılın küresel halk sağlığına 

yönelik en büyük tehdit olmasının yanı sıra, eşitsizliğin ve sosyal 

ilerleme eksikliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

COVID-19 adından da anlaşılacağı gibi, "CO" "korona",  "VI", 

"virüs" ve "D" “hastalığı” anlamına gelmektedir. 19 ise ortaya çıktığı 

yılı temsil etmektedir (Chakraborty ve Maity, 2020: 2). 

Salgının yayılmasını önlemek ve kontrol etmek için 23 Ocak 2020'de 

nüfusu 10 milyonu aşan Wuhan, hükümet tarafından tamamen 

kapatılmıştır. Şehrin otobüs ve metro seferleri askıya alınmış, 
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havaalanı ve tren garı kapatılmıştır. Yeni koronavirüs, benzersiz 

epidemiyolojik ve klinik özelliklere sahip pnömoniye neden olan 

şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-Cov-2) olarak 

sınıflandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü salgını "uluslararası önemi 

olan bir halk sağlığı olayı" olarak listelemiş ve Çin sağlık 

komisyonuyla birlikte yeni koronavirüs "COVID-19" olarak 

adlandırılmıştır (Weng, 2020: 1167). 

COVID-19 dışında, insan uygarlığı bu yüzyılda en az beş pandemiye 

tanık olmuştur. Örneğin 2009'da H1N1, 2014'te çocuk felci,  2014'te 

Batı Afrika'da patlak veren Ebola, 2016’da Zika ve 2019'da 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yine Ebola ortaya çıkmıştır. 

Daha sonra, COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 

Ocak 2020'de halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. Bu 

dünya çapındaki salgınlar çok sayıda ölüme ve milyarlarca dolara mal 

olmuştur. Diğer hastalıklara ve bunların yüklerine kıyasla, COVID-19 

muhtemelen tüm dünyadaki diğer bulaşıcı hastalıklardan daha fazla 

insan ıstırabına neden oldu ve olacaktır(Chakraborty ve Maity, 2020: 

2). Virüs insandan insana, havada ve yüzeylerde virüs içeren 

damlacıkların nefes ve temas yoluyla vücuda girmesi ile 

bulaşmaktadır. Virüsün bir hastalık belirtisi göstermeden de insandan 

insana bulaşabildiğini gösteren bulgular mevcuttur (Aslan, 2020: 40). 

COVID-19 ile enfekte olanların %54,3'ünün ortalama 56 yaşında 

olduğu belirtilmiştir. Özellikle, yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan 

hastaların daha yaşlı ve kardiyovasküler, serebrovasküler, endokrin, 

sindirim ve solunum hastalığı gibi çoklu ilave hastalıklarının mevcut 
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olduğu görülmüştür. Yoğun bakımda olanlarda nefes darlığı, baş 

dönmesi, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi tıbbi sorunların görülme 

olasılıklarının yüksek olduğu bildirilmiştir (Wang’dan akt. Demir ve 

Keskin, 2020: 339). Mevcut araştırmalar, virüsün insandan insana 

bulaşma özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu enfeksiyonlar 

asemptomatik olabileceği gibi ateş, öksürük, nefes darlığı gibi 

semptomları da olabilmektedir. Hastalığa bağlı olarak dünya 

genelinde can kayıpları yaşanmıştır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin de 

içinde olduğu bazı ülkelerdeki vaka sayıları ve ölüm oranları yer 

almaktadır. 

 

Grafik 1: COVID-19 vakalarının ülkeler çapında karşılaştırılması (Kaynak: 

DSÖ’den akt. . Chakraborty ve Maity, 2020: 3) 
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2020 Haziran ayı itibari ile COVID-19, neredeyse tüm kıtalarda çok 

sayıda ülkeye yayılmıştır (PAHO, 2020; Mejia, 2020). Okullar ve 

üniversite kampüsleri kapatılmıştır. Mağazalar, restoranlar ve şirketler 

belli bir süre hizmet vermeye ara vermiştir. Birçok farklı iş kolundaki 

insanlardan evden çalışması istenmiş ve birçoğu karantinaya alınmıştır 

(Finset vd. 2020: 873). 

Bütün ulusların kamu yetkilileri, bu hastalığın yayılmasını önlemek 

için gerekli önlemleri almaktadır. Bu önlemler sırayla çeşitli medyalar 

tarafından yaygınlaştırılmıştır (Mejia, 2020: 4). Örneğin, Facebook’un 

mesajlaşma hizmetlerindeki toplam kullanımı Nisan 2020'de virüsün 

en fazla etkilediği alanlarda %50'den fazla artmıştır. Duraklatma, 

mesajlaşma ve WhatsApp kanallarındaki sosyal toplantılarla, sesli ve 

görüntülü arama aynı zaman diliminde iki katına çıkmıştır (J.P. 

Morgan, 2020; Moreno, 2020). Yüz yüze görüşme imkanının az 

olması hatta bazı durumlarda hiç olmaması insanların sosyal medya 

araçları ile görüşmelerinin artmasına neden olmuştur. 

COVID-19’ daki sağlık bilgisi ve bakış açısı emsali görülmemiş ve 

çeşitlidir. Krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve dini liderlerin 

yanı sıra hem siyasi liderler hem de sağlık makamları tarafından 

verilen ve televizyonda yayınlanan basın toplantıları, haber analizleri, 

tartışmalar, sosyal medya yayınları bunlara örnek gösterilebilir. 

Gençler, bilgiyi daha çok Instagram veya YouTube gibi sosyal medya 

aracılığıyla almayı tercih ederken, yaşlı yetişkinler genellikle ulusal 

televizyon haberleri ve ulusal gazete haberleri aracılığıyla 

bilgilendirilmektedir. Göçmenlere ve mültecilere göçmen topluluk 



 
 79 

liderleri ve kendi ülkelerinden gelen haber kaynakları daha etkili bir 

şekilde ulaşabilmektedir. Salgın geliştikçe, tüm dünyada halka açık, 

dürüst ve geçerli bilgi sağlama ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Finset vd. 

2020: 873). 

Salgının etkilerinin yok olmasının yıllar alabileceğine ilişkin 

öngörüler, ekonomik durgunluk hatta 1929 Ekonomik Bunalımı’nın 

bir benzerinin yaşanacağı tahminleri, COVID-19 salgınının derin 

siyasi ve toplumsal sonuçları olacağı, dünya tarihinde önemli bir 

kırılmaya yol açacağı yorumlarını beraberinde getirmiştir (Trend 

Analizi, 2020:4). Hatta bu salgın sonrasında dünyanın yeni bir düzene 

geçeceği, salgının dünyadaki birçok kavramı dönüştüreceğini ileri 

sürenler de vardır. 

Herhangi bir pandemiye bağlı can kaybı, topluma kesin telafi 

edilemez zararlar verir. Ancak bunun dışında, COVID-19 küresel 

ekonomiyi ciddi şekilde sıkıntıya sokmuştur. Hastalığın toplumda 

daha fazla bulaşmasını kısıtlamak için etkilenen ülkelerin çoğu, adeta 

kilit altına alınmaya karar vermiştir. Başlıca uluslararası uçuşlar ve 

ayrıca her türlü ticari taşımacılık, farklı ülkeler arasında ertelenmiştir. 

Kilitlenme nedeniyle tüm iç hat uçuşları, demiryolu hizmetleri (yük 

trenleri hariç), otobüs, kamyon ve araç taşımaları, temel mallarla 

ilişkili olanlara özel muafiyetle askıya alınmıştır (Chakraborty ve 

Maity, 2020: 3). Alınan önlemler zaman zaman durdurulmuş zaman 

zaman da tekrar katılaştırılmıştır. Salgının seyri ve vaka oranları bu 

tedbirlerin alınmasında belirleyicidir. Tüm dünyada devletler bu 
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tedbirler nedeni ile ekonomik sıkıntılar yaşamıştır ve yaşamaya da 

devam edecek gibi görünmektedir. 

Covid 19 salgının dünya genelinde hemen hemen her alanda etkileri 

olmuştur. Bunlardan bazıları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır 

(Nicola vd. 2020: 185-193): 

• Tarım: Tarım sektörünün dayanıklılığı COVID-19 salgını 

tarafından test edildi. Oteller ve restoranlardan gelen talepte 

küresel bir düşüş yaşandı. Tarımsal emtia fiyatlarının %20 

düştüğü görüldü. 

• Üretim endüstrisi: Dünya üzerindeki birçok şirketin 

faaliyetleri ertelenmek zorunda kaldı ve cirolarında düşüşler 

yaşandı. 

• Eğitim: COVID-19, okul öncesinden yükseköğretime kadar 

eğitim sisteminin tüm düzeylerini etkiledi. Farklı ülkeler, 

Almanya ve İtalya'da tamamen kapatmadan, Birleşik 

Krallık'ta kilit sektörlerdeki işçilerin çocukları hariç herkes 

için hedeflenen kapatmaya kadar çeşitli politikalar getirildi. 

Buna ek olarak, 100'den fazla ülke, eğitim tesislerinin ülke 

çapında kapatılmasına karar verdi. UNESCO, 900 milyona 

yakın öğrencinin eğitim kurumlarının kapanmasından 

etkilendiğini tahmin etmektedir. Aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu çoğu ülke eğitimi dijital ortamlardan sürdürmeye 

başlamıştır. Tabi bu durumda dijital eğitimin etkinliği ve 

dijital eğitime ulaşılabilirlik gibi bazı sorunları beraberinde 

getirmiştir. 
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• Finans sektörü: COVID-19 toplulukları, işletmeleri ve 

kuruluşları etkilemiş, istemeden finansal piyasaları ve küresel 

ekonomiyi düşüşe geçirmiştir. Ekonomiye hükümet 

müdahaleleri artmıştır. 

• Sağlık ve ilaç endüstrisi: COVID-19 salgını, dünya çapında 

sağlık hizmetleri sistemleri için benzeri görülmemiş bir 

soruna neden olmuştur. Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik 

risk, dünya çapında sağlık hizmetleri sistemlerinin en büyük 

güvenlik açıklarından biridir. Koronavirüs ile mücadele 

stratejisi kapsamında gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 

ülkelerin bazıları, sağlık sistemlerinin eksiklerini 

tamamlamak için harekete geçmiş bulunmaktadır (Trend 

Analizi, 2020: 6). 

• Otelcilik, turizm ve havacılık: Dünya genelindeki seyahat 

kısıtlamaları turizm, havacılık ve otelcilik sektörünü olumsuz 

yönde etkilemiştir. Örneğin: Turizm sektörü şu anda hem 

seyahat arzını hem de talebini etkileyen COVID-19 

salgınından en çok etkilenen sektörlerden biridir. COVID-

19'un doğrudan bir sonucu olarak Dünya Seyahat ve Turizm 

Konseyi, küresel seyahat ve turizm sektöründeki 50 milyon 

işin risk altında olabileceği konusunda uyarmıştır.  

• Spor endüstrisi: COVID-19, dünyanın en büyük spor 

etkinliklerinden bazıları 2020'de görüleceği için spor 

programları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Spor 

organizasyonlarının çoğu ertelenmiştir. 
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• Aile dinamikleri: COVID-19'un yayılmasını önlemek için 

kilitlenme ve sosyal mesafe önlemlerinden fiziksel, duygusal 

aile içi ilişkiler de etkilenmiştir. 

Ayrıca Covid 19 salgınının toplum üzerindeki etkisi, birey bazında 

incelenirse; hastalığın toplumun üzerinde yarattığı etki bireylerin 

üzerinde yarattığı etkinin bileşkesidir. Bu tepkilerin çoğu duygusal 

tepkilerdir. Bu tepkilerden bazıları birey üzerinde şaşkınlık, 

geleceğe yönelik kaygı-endişe, depresif olma hali gibi duygusal 

bozukluklardır (Tansü ve Kantarcı, 2020: 514). Salgın bitse bile 

çoğu kişinin üzerinde psikolojik etkiler bırakması da mümkün 

görünmektedir. 

3.2. Covid 19 Salgınında Sosyal Medyanın Rolü ve Kullanımı 

Sosyal medya platformları dünyada en çok kullanılan bilgi kaynakları 

arasında yer almaktadır. İnternete kolay ve ucuz erişim ve bu 

platformlardaki çok sayıda kayıtlı kullanıcı, sosyal medyayı bilgiyi 

yaymanın en kolay ve en etkili yollarından biri haline getirmektedir. 

Bir spor olayı, bir hastalık veya bir doğal afet gibi büyük olaylar 

sırasında, toplumdaki genel tepki,  genellikle konuyla ilgili geniş 

bilgiye ulaşmaktır (González ve Tortolero, 2020:120). Halen devam 

eden COVID-19 salgını gibi durumlarda, sosyal medyanın, 

hükümetlere, sağlık görevlilerine, bireylere doğrudan erişim sunarak, 

topluma güvence ve rahatlık mesajlarını yaymalarına olanak sağlayan 

faydaları vardır. Salgının uzun sürmesi ve etrafındaki belirsizlikler 

nedeniyle, sorumlu yetkililer ve liderler, sürekli iletişim yoluyla 
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yaygın paniği ortadan kaldırarak ve güvence sunarak zorlukları 

hafifletebilirler (Rao vd. 2020:2). 

Sosyal medya platformlarında kullanıcı tarafından oluşturulan içerik 

kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak başkalarına iletilmesi şeklinde 

olduğu için kişinin kendi düşüncelerini açığa çıkarması söz 

konusudur. Bireyler, yaşamlarının ayrıntılarını paylaşarak kişilerarası 

bağlılığı ve ilişki gelişimini teşvik eder. Örneğin, çocuklarınıza ev 

ödevlerinde yardım etmenin bir resmini paylaşmak kadar basit bir şey 

ve günün anlamsız matematik problemi hakkında bir anekdot, 

insanların size ve ailenize daha yakın hissetmesini sağlayabilir. 

İnsanların yaptıkları bu paylaşımlar sosyal medya kullanımının özünü 

oluşturmaktadır (Nabity-Grover, 2020). Dünya genelinde sosyal 

medyayı kullanan 3,8 milyardan fazla insan vardır. Bu platformlar 

aracılığıyla alınan önemli miktardaki bilgi mevcut COVID-19 

salgınını nasıl algıladığımızı ve bunlarla nasıl başa çıkmamız 

gerektiğini etkilemektedir. Bu durum gayet normaldir. Çünkü 

salgından önce bile hastalar, hekimler ve bilim insanları sık sık sağlık 

ve bilimle ilgili bilgileri Twitter, Facebook veya diğer sosyal medya 

kanallarından elde etmekteydi (Cuello-Garcia vd., 2020:1). COVID-

19 salgını ile sosyal medya platformlarından alınan bilgi oranının da 

arttığını söylemek mümkündür. 

COVID-19 salgını içinde iletişim çok önemlidir. COVID-19 ve 

yayılması hakkındaki belirsizlik, bu durum hakkında bilgi veren sağlık 

iletişimcileri için zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sağlık 
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bilgilerinin kamuya etkili bir şekilde nasıl iletilebileceğini belirlemede 

önemli olan dört faktör vardır. Bunlar (Finset vd. 2020: 873-874):  

• İlk olarak, neyin bilindiğini ve neyin bilinmediğini açık ve 

dürüst bir şekilde beyan etmek ve gerçeklere mümkün 

olduğunca bağlı kalmak, (Van der Bles vd., 2020; Finset, 

2020) 

• İkinci olarak, bilginin tutarlı ve spesifik olmasıdır. 

Bilmediğimiz çok şey olduğunu kabul etsek bile, belirsizliğe 

sıkışmamak önemlidir. Açık ve tutarlı bir dilde bilgi sağlamak 

önemlidir. Mesajları tutarlı ve spesifik tutmanın ötesinde, 

sözcük sayısı da sınırlı ve tutarlı olmalıdır. 

• Üçüncüsü, belirsizlik, güven ve dürüstlük ile karakterize edilen 

bir durumda karar verebilme yeteneğinin gösterilmesinin 

öneminin büyüklüğüdür. Sağlık iletişimi perspektifinden 

bakıldığında, acil sorunları çözmek için herkesin yararına 

çalışan cephedeki politikacıları, bilim insanlarını ve sağlık 

hizmeti sağlayıcılarının bir kısmını kamuya açıklamak ve 

övmek belirsizlik ve güven duygusunu giderebilir. 

• Dördüncüsü ise duyguları kabul etmektir. Hastalıktaki 

belirsizlik depresyon ve sıkıntı ile ilişkilendirilmiştir (Lauer 

vd. 2020; Eisenberg, 2015; Kurita vd. 2013;Finset, 2020). Bu 

durum toplumun COVID-19 riskini azaltacak şekilde davranışı 

değiştirmek için birlikte çalışması yerine paniğe yol açabilir. 

Bu nedenle durumu kabul ederek, karşımızdaki kişilerle 

iletişime geçerken empatik olunmalıdır (Lunn vd. 2020; 
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Finset, 2020). Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine 

koyduğumuzda, karşımızdakini daha rahatlatacak konuşmalar 

yapmamız kolaylaşacaktır.  

Halk sağlığı çalışmalarını desteklemek için sosyal medya 

kullanılabilir. Örneğin, COVID-19 salgınında Çin'de yaşanan büyük 

karantina sırasında, sosyal medyayı akıllıca kullanmak özellikle 

önemlidir. Çünkü sosyal medya, karantina nedenlerini iletme, 

dedikoduları ve paniği önlemek için güvence ve pratik tavsiyeler 

sunma fırsatı sunmaktadır.  Dijital teknolojiler, toplu karantina 

sırasında sosyal mesafe kısıtlamalarının üstesinden gelebilir Ayrıca 

salgın nedeni ile dışarı çıkma yasaklarının olduğu durumlarda kişilere 

psikolojik destek ve dayanışma sağlayabilir. Bu platformların stratejik 

kullanımı küresel boyutta, halkın tutum ve davranışlarında; örneğin 

kendi kendini izole etme, el yıkama, sağlık hizmetlerine erişim gibi 

farkındalık sağlayabilir (Depoux vd., 2020). Ayrıca sosyal medya, 

sağlık görevlilerine veya sağlık departmanlarına bildirilmeyen sağlık 

bilgilerini belirlemek ve hayatı tehdit eden sağlıkla ilgili konularda 

bakış açılarını ortaya çıkarmak veya paylaşmak için önemli bir gayri 

resmi veri kaynağı olmaya hizmet etmektedir. Ancak bu bilgi yayma 

kanalı, bazen korku taktikleri, ayrımcılık, yanıltıcı raporlar ve virüsün 

kökeniyle ilgili komplo teorileriyle karıştırılmaktadır. 

Özellikle sosyal medyadaki algı yönetimi ve salgına yönelik 

dezenformatif bilgiler infodemi kavramının hız kazanmasına neden 

olmuştur. Bu süreçte teknoloji platformları şeffaflık konusunda 

olağandışı bir şekilde proaktif hale gelmiş ve birçoğu pandemi ile 
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ilgili attığı adımlar hakkında kamuya açık duyurular yapmıştır. 

Twitter bunların başında gelmektedir. Salgın sürecinde Google, 

Facebook, LinkedIn, Microsoft, YouTube ve Twitter da sosyal 

medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi adına, birbirleriyle 

yakın bir şekilde çalıştıklarını ve koronavirüsle ilgili dolandırıcılık ve 

yanlış bilgilendirme ile birlikte mücadele ederek, platformlardaki 

içerikleri denetleyeceklerini açıklayan kısa bir “ortak endüstri 

bildirisi” yayınlamıştır (Kırık ve Özkoçak, 2020: 151). 

COVID-19 salgını dünya üzerinde ekonomik sonuçları da olan ciddi 

bir halk sağlığı sorunudur. Ocak 2020'nin başlarında bulaşıcı hastalık 

hakkında ilk raporlar ortaya çıkmaya başlamış ve bu da birden fazla 

ülkede benzeri görülmemiş bir kilitlenme ve karantinaya neden 

olmuştur. İçinde bulunulan kriz durumu insanların bazı sosyal medya 

araçlarına yönelimini artırmıştır. Örneğin coronavirüs pandemisi 

sırasında insanların birçoğu görünürlüğü artırmak için bir iletişim 

aracı olarak Twitter'a güvenmektedir. Twitter, birçok insanı anında 

önemli bilgilere maruz bırakabilen bir sosyal medya platformudur. 

Genelde “hashtag” olarak bilinen, konu tutamaçları tarafından 

düzenlenen kısa mesajlar gönderme konsepti Twitter'ı benzersiz, 

organize ve bilgi yayma için uygun bir sosyal medya haline 

getirmektedir (Rao, 2020: 1). COVID-19 salgını sırasında birçok 

siyasetçi, iş adamı, sanatçı, sporcu ve toplumun önde gelen kişilerinin 

Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gündemle ilgili 

açıklamalar yaptıklarını söylemek mümkündür. 
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COVID-19 sürecinde sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanımı, 

dünya çapındaki sosyal mesafe direktifleri ve evde kalma zorunluluğu 

ile açıklanabilir. Bireyler, başkalarıyla bağlantı ve etkileşim kurmak 

için elektronik olarak aracılık edilen bir dizi iletişim teknolojisini 

kullanarak normal destek ağlarına erişimin azalmasını telafi 

etmektedir (Fox, 2020; Harris, 2020; Nabity-Grover, 2020). Sosyal 

uzaklaşma ve evde kalma emirleri daha yaygın hale geldikçe, bireyler 

giderek daha fazla destek, eğlence ve başkalarıyla bağlantı için sosyal 

medyaya yönelmiştir. COVID-19 salgını, özellikle kişisel sağlık 

bilgileriyle ilgili olarak, hassas veya özel bilgileri nelerin 

oluşturduğuna dair algıları değiştirmiştir. COVID-19 salgını gibi 

küresel acil sağlık durumlarının bireylerin sosyal medyada nasıl ve 

neyi ifşa ettiklerini değiştirdiği düşünülmektedir (Nabity-Grover vd. 

2020).  COVID-19 salgınının, bireylerin sosyal medya paylaşım 

türleri, şekilleri ve içeriğini sağlık açısından değiştirdiğin söylemek 

mümkündür. 

COVID-19 salgınında sosyal medyanın rolü 2 şekilde ele alınabilir. 

Bunların ilki sosyal medyanın milyarlarca kişiyi etkileyen COVID-19 

ile ilgili mevcut bilgi ve yanlış bilgi dalgası üzerindeki rolü, ikincisi 

ise COVID-19 salgını hakkındaki algıyı geliştirmek için daha fazla 

araştırmayı hak eden bir sağlık teknolojisi aracı rolüdür (Cuello-Garci, 

2020). Bunlardan ilki olan mevcut bilgilerin aktarılmasında sosyal 

medyanın COVID-19 da olumlu yönde etkide bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Fakat aynı zamanda bazı kullanıcılar tarafından 

gerçek olmayan yanlış bilgi paylaşımları da söz konusudur. Bu durum 
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toplumda panik ve riskleri arttırabilir. Sosyal medya kullanıcılarına 

bakıldığında COVID-19 ile ilgili krizden endişe duydukları 

gözlemlenmektedir. Bu endişeler virüsün bulaşması, virüsün 

önlenmesi ve ekonomi hakkında üç ayrı şekildedir (Rao vd., 2020: 1). 

Sosyal medyada yanlış bilgi aktarımı ile bu endişeler daha da artabilir. 

Sosyal medyada özellikle virüsün mutasyona uğrayıp daha da 

öldürücü olduğu konusunda asılsız yapılan paylaşımlar ya da virüsün 

ekonomileri çıkmaza sokacağı yönündeki görüşler bunlara örnek 

olarak verilebilir.   

Sosyal medya kullanıcıları fikirlerini geliştirebilir veya paylaşımlar, 

beğeniler, retweetler yoluyla haberleri yayabilir. Bu nedenle, her 

zaman kontrol edilemeyen türde bir bilgiye, özellikle de bağımsız 

yazarlardan gelen haberlere maruz kalınmaktadır.  Bu durum sosyal 

medyayı artık yanlış bilgilerin ve yalan haberlerin hızla yayıldığı bir 

yere dönüştürebilmektedir (Rampersad ve diğerleri, 2019; Apuke ve 

Omar, 2020). Sosyal medya sahte haber yayımı için bir platform 

olarak kullanılmaya yatkındır. Yapılan bir araştırmada haber paylaşan 

insanların neredeyse yarısı (%42) en azından bir noktada yanlış bilgi 

paylaştığını bildirmiştir (Chadwick ve Vaccari, 2019; Islam vd., 

2020). COVID-19 salgınında da sosyal medyadan zaman zaman 

yanlış bilgi aktarımı olmuştur (Islam vd. 2020; Apuke ve Omar, 

2020). Sosyal medyadaki yanlış bilgiler toplum üyeleri arasında 

COVID-19 salgını ile ilgili paniği körüklemiş ve hükümetleri-

yetkilileri, sosyal medyada vatandaşları haberlerin gerçekliğini 
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yaymadan önce doğrulamaya çağırmaya teşvik etmiştir (Huynh, 2020; 

Hou vd. , 2020; Apuke ve Omar, 2020). 

Yeni bir hastalıkta bilginin hızla değişeceği göz önüne alındığında, 

belirsizliği kabul etmenin ve insanları bilgi ve tavsiyeyi değiştirmeye 

hazırlamanın da önemli olduğu düşünülmüştür. Ve tüm bunların 

temelinde, bir pandemi sırasında toplumsal kaygıları anlayacak 

şekilde, empatik iletişim kurma ihtiyacı vardır. İnsanların neden 

içeride kalmaları gerektiğini ve sosyal mesafenin virüs yayılmasını 

yavaşlatmaya nasıl yardımcı olacağını açıklayan daha net iletişim ve 

hükümetin ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olacağına dair net bir 

açıklama, zorunlu olarak evde kalmanın etkisini büyük ölçüde 

artırabilir ve azaltabilir (Abraham, 2020: 10-11). Bu nedenle COVID-

19 sürecinde sosyal medyanın rolü çok büyük ve önemlidir. İnsanları 

hastalık konusunda eğitip, yatıştıracağı gibi toplumda huzursuzluk ve 

bunalımı da arttırabilir. 

COVID-19 salgını sırasında sosyal medya platformları işbirliğine 

dayalı araştırma projeleri, anketler ve çok merkezli çalışmalar 

düzenlemeyi olası kılmıştır. Sosyal medyanın bir başka avantajı da 

YouTube, Skype veya Zoom gibi platformlar ile çevrimiçi canlı ve 

kaydedilmiş web seminerleri aracılığıyla sürekli tıp eğitimini 

desteklemektir (González ve Tortolero, 2020:121). Böylece sağlık 

konusundaki bilim insanları, bu seminerler aracılığı ile ülke içerisinde 

ya da ülkeler arasında salgınla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, 

tecrübelerini bir biri ile paylaşabilmekte ve yeni bulunan tedavi 

şekilleri konusunda açıklamada bulunabilmektedir. 
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Genel olarak COVID-19 salgını sırasında sosyal medyanın bilgi, fikir, 

resim ve videoların yayılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştıran sosyal 

elektronik iletişim biçimi olduğu için yaygın bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Bu noktada sosyal medyanın rolünü 2 başlık altında 

toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi sağlık iletişimine katkı 

sağlayan olumlu yöndeki rolüdür. Sosyal medya araçları salgın 

konusunda toplumu doğru yönde bilgilendirmeye, farkındalık 

oluşturmaya, uyulması gereken kuralları yaymaya, paniği azaltmaya, 

insanlar arasında etkileşimi sağlayarak psikolojik açıdan destek 

olmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca COVID-19’un sağlık dışında 

eğitim, turizm, sanat gibi birçok alanda yüz yüze görüşme imkanının 

kısıtlanmasından dolayı getirdiği olumsuzlukları gidermeye yardımcı 

olmaktadır.  

COVID-19 salgınında sosyal medyanın ikinci rolünün ise maalesef 

olumsuz olduğunu söylememiz mümkündür. Sosyal medya 

platformlarında salgınla ilgili başta tedavi süreci olmakla birlikte her 

konuda yapılan olumsuz ve asılsız paylaşımlar insanları özellikle 

ruhsal açıdan negatif yönde etkilemektedir. Paniği artırmakta ve 

beraberinde başka sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 

3.3. COVID-19 Salgınında Sosyal Medya Kullanımına Yönelik 

Dünyadaki ve Türkiye’deki Bilimsel Araştırmalardan 

Örnekler 

Kamusal kriz zamanlarında medya, kriz bilgilerini kamuoyuna verimli 

ve etkili bir şekilde iletmeyi sağlamalıdır. Bunu yapmamak kesinlikle 

belirsizliğe, korkuya ve endişeye yol açacaktır. Bugün dünya, devam 
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eden yeni koronavirüs salgını ile mücadele etmektedir. Tüm dünyada 

hastalığa enfekte olma korkusu söz konusudur. Bu bağlamda bazı 

kaynaklar yardımcı olabilir. Tüm dünyada COVID-19’un neden 

olduğu ölüm oranındaki artıştan kaynaklanan paniği azaltmada rol 

oynayabilir (Wit ve diğerleri, 2011; Latif vd. 2020). Bunların en 

önemlilerinde biri de sosyal medyadır. Sosyal medya COVID-19 

salgınında etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. 

Bugünün senaryosunda, sosyal medya kafa karışıklığını ve paniği 

ortadan kaldıran netlik ve farkındalık sağlamak için sürekli, tutarlı ve 

güvenilir bilgileri yaymak adına sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. 

Haberleri paylaşmanın en iyi ve en hızlı yolu olan sosyal medya, tek 

tek eyaletlerden, uluslardan ve dünyanın farklı bölgelerinden COVID-

19 haberlerini ona erişebilen herkese götürme gücüne sahiptir 

(Brindha, 2020: 590). Dünyayı adeta paniğe sürükleyen salgın ile ilgili 

sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age dergisi ile 

birlikte Twitter, YouTube, forum siteleri, bloglar ve haber 

sitelerindeki paylaşımları; Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, 

Rusça, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve 

Farsça dillerinde yapılan paylaşımları da kapsayarak analiz etmiştir. 

Bu verilere bakıldığında koronavirüs hakkında sosyal medya 

kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 275 milyonun 

üzerine çıkmıştır. En çok paylaşım adedi sırasıyla Japonya, ABD ve 

Güney Kore kullanıcılarından yapılmıştır (Thebrandage, 2020). 

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, 

Türkiye’de paylaşım yapan kullanıcıların %35’i kadın, %65’i erkek 
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kullanıcılardan oluşmaktadır. Dünya geneline bakıldığında ise 

kullanıcıların  %46’sı kadın , %54’ü erkektir. (Thebrandage, 2020).  

COVID-19 salgını sürecinde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal 

medyanın bu süreçte kullanımı ve bu kullanımın getirdikleri 

önemlidir. Bunu daha detaylı ortaya koyabilmek için COVID-19 

salgınında sosyal medya kullanımına yönelik bilimsel araştırmalara 

değinmek yerinde ve faydalı olacaktır. Bu araştırmalardan bazıları 

aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

• Bu çalışmalardan bir tanesi Carlos Cuello-Garciaa ve 

arkadaşlarına aittir. 2020 yılında yayınlanan çalışma sosyal 

medyanın COVID-19 salgınını yönetme ve araştırma şekli 

üzerindeki etkisini konu almaktadır. Çalışmada salgın 

sırasında sosyal medyanın kullanımı ele alınmıştır. İlk olarak, 

sosyal medyanın mevcut bilgi ve yanlış bilgi dalgası 

üzerindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci olarak, 

sosyal medyayı, COVID-19 salgını konusundaki anlayışı 

geliştirmek için bir sağlık teknolojisi aracı olarak 

değerlendirmiştir. Çalışmada farklı farklı paydaşlar için 

sosyal medya aracılığıyla hızlı bilgi alışverişinin etkisi tablo 

halinde verilmiştir. Hastalar, doktorlar ve bilim insanları için 

sosyal medyanın bilgi alışverişindeki olumlu, olumsuz 

etkileri avantajları teşvik edecek ve dezavantajları azaltacak 

önlemler sunularak açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin sosyal 

medyadaki bilgi alışverişi hastaların daha iyi bilgilenmesine, 

doğru hastaneleri seçmesine ve hasta bakımı konusunda bilgi 
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sahibi olmasına imkan sunarken; sağlıkla ilgili yanlış bilgiler 

almalarına hatta hastalık ile ilgili daha tehlikeli olacak 

tavsiyeler verilmesine neden olmaktadır. Çalışmada bu 

avantajları teşvik edecek ve olumsuzlukları giderecek 

önlemler olarak hastalar arasında sağlık okuryazarlığının ve 

eleştirel düşünmenin teşvik edilmesi önerisinde 

bulunulmuştur. Çalışmada sosyal medyanın sağlık 

politikasındaki rolünün ve bireysel sağlık kararlarındaki 

etkisinin daha iyi anlaşılması için yeni araştırma yöntemleri 

ve multi disipliner bir yaklaşım kullanarak çalışmalar 

yapılması gerektiğine vurgu yapılmıştır (Cuello-Garcia vd., 

2020 ). 

• Bir diğer çalışma ise M. O’Brien ve arkadaşlarının yazdığı 

makaledir. Makale COVID-19 sırasında yaygın sosyal medya 

beğenilerinin ve paylaşımlarının artılarını ve eksilerini 

kaleme almaktadır. Çalışmada,  COVID-19 salgınının sosyal 

medyada doğru bilgiye aşırı maruz kalmaktan doğabilecek 

zararının yanı sıra, önemli miktarda yanlış bilginin 

dolaşmasına da neden olduğu belirtilmektedir. İnsanların 

ihtiyaç duyduklarında güvenilir kaynaklar ve güvenilir 

rehberlik bulmalarını zorlaştıran bu bilgi bolluğunun bazıları 

tarafından desteklendiği, bazıları tarafından da eleştirildiği 

üzerinde durulmaktadır. Salgının neden olduğu krizler 

sırasında, sosyal medya söylentilerinin araştırılması, 

güvenilir kaynaklardan düzenli aralıklarla kapsamlı 

güncellemelerin yayınlanmasının önemini vurgulamaktadır. 
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Çünkü yanlış bilgiler, resmi kanallardan güncelleme 

olmadığında çoğalma eğilimindedir (O'Brien vd., 2010). 

• COVID-19 ile ilgili bir diğer araştırma, COVID-19 krizi 

sırasında hükümet sosyal medyasını ele almaktadır. Sosyal 

medyanın katkısı ile hastalığın giderilmesinde vatandaş 

katılımının nasıl teşvik edileceği üzerinde durulmaktadır. 

Qiang Chen ve arkadaşlarının kaleme aldığı makalede 

COVID-19 gibi kriz denebilecek bir dönemde hükümetin 

sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Araştırma kamusal kriz zamanlarında, 

hükümetlerin kriz bilgilerini halkın üyelerine etkili ve verimli 

bir şekilde iletmek için hızlı hareket etmesi gerektiğini 

söylemektedir. Bunu yapmamak, kaçınılmaz olarak 

vatandaşların mevcut koşullarda korkulu, kararsız ve endişeli 

olmasına yol açacaktır. Bu öncü çalışma, Çin merkezi 

hükümet kurumlarının COVID-19 krizi sırasında vatandaş 

katılımını teşvik etmek için sosyal medyayı nasıl kullandığını 

sistematik olarak araştırmaktadır. Ayrıca çalışmada, Çin 

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun resmi bir Weibo hesabı olan 

"Sağlıklı Çin" den alınan verileri kullanarak, vatandaş 

katılımının medya zenginliği, diyalog döngüsü, içerik türü ve 

duygusal değerlik dahil teorik olarak ilgili bir dizi faktörle 

nasıl ilişkili olduğu incelenmiştir. Sonuçlar sosyal medyadaki 

diyalog döngüsünün, katılımı kolaylaştırdığını göstermiştir. 

Krizle ilgili en son haberler ve hükümetin olayı ele almasıyla 
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ilgili bilgiler, devletin sosyal medyası aracılığıyla vatandaş 

katılımını olumlu yönde etkilemiştir ( Chen vd., 2020). 

• “Inside out and outside in: How the COVID-19 pandemic 

affects selfdisclosureon social media” başlıklı makale ise 

COVID-19 salgınının sosyal medyada insanların kendini ifşa 

etmesini nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. Teagen 

Nabity-Grovera ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırma, 

sosyal mesafe ve tecrit emirleri daha yaygın hale geldikçe, 

bireylerin destek, eğlence ve başkalarıyla bağlantı kurmak 

için giderek daha fazla sosyal medyaya yöneldiğini 

belirtmektedir. Özellikle COVID-19 gibi küresel salgınların 

bireylerin sosyal medyada nasıl ve neyi ifşa ettiklerini 

değiştirdiğini ifade etmektedir. Çalışmada yazarlar salgın ile 

ilgili kişisel ifşaları anlayarak, sağlıkla ilgili acil durumlarda 

insanların neden ve neyi ilettiklerini doğru bir şekilde 

yakalayan daha iyi çalışmalar yapmayı amaçladıklarını 

belirtmişlerdir (Nabity-Grover vd., 2020). 

• COVID-19 salgınında sosyal medya kullanımı ile ilgili 

yapılan araştırmalardan bir diğer ise Najmul Islam ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu makaledir. Çalışmada COVID-

19 sırasında yanlış bilgi paylaşımı ve sosyal medya 

yorgunluğuna değinilmektedir. Sosyal medyanın, insanların 

haberlerinin yanı sıra kişisel deneyimlerini ve bakış açılarını 

dünya çapında gerçek zamanlı olarak birbirleriyle 

paylaşmalarına olanak tanıdığından, COVID-19 gibi 

pandemiler sırasında sosyal medyanın öneminin arttığından 
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bahsedilmektedir. Makalede uygunluk merceği ve bilişsel 

yük teorisinden yola çıkılarak, motivasyon faktörlerinin ve 

kişisel özelliklerin COVID-19 salgını sırasında sosyal 

medyanın yorgunluğunu ve doğrulanmamış bilgilerin 

paylaşımını nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Çalışmada, 

Bangladeş’teki gençlerin sosyal medya kullanımı verileri 

dikkate alınmış ve yapay sinir ağı tekniği kullanılarak 

modelleme yapılmıştır. Sonuç olarak sosyal medyanın farklı 

kullanım amaçlarının, özellikle yanlış bilgi paylaşımının 

artması gibi sorunlu sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıştır 

(Islam vd. 2020). 

• Bir başka çalışma ise H. Raghav Rao ve arkadaşlarının 

makalesidir. Makalede COVID-19 salgını sırasında 

yetkililerin endişe verici ve güven verici mesajlarının 

retweetlenmesi ele alınmıştır. Çalışmanın Twitter’da 

COVID-19 süresince virüsün yayılmasıyla ilgili endişe verici 

mesajların olduğu; hükümet ve sağlık yetkililerinin rahatsız 

edici tweetlere yanıt vererek, virüsün ilerleyişi hakkında 

düzenli uyarılar ve virüse karşı savunma bilgileri ile halkı 

güvence altına aldığı belirtilmiştir. Çalışmada, sosyal medya 

kullanıcılarının COVID-19 ile ilgili krizden endişe 

duydukları ve bu endişelerin virüs bulaşması, önlenmesi ve 

ekonomi üzerinde yoğunlaştığı dile getirilmiştir. 

Paylaşımlardaki metinler, endişe verici ve güven verici olarak 

analiz edilmiştir. Twitter kullanıcılarının resmi iletişimlere 

tepkileri ele alınmıştır.  Çalışmanın amacı kriz yönetimi 
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durumlarında güvence sağlamak için, sağlık görevlilerine ve 

devlet kurumlarına sosyal medya aracılığıyla acil durum 

bilgilerinin halka iletilmesine ilişkin öngörü sağlayabilmektir 

(Rao vd., 2020). 

• Oberiri Destiny Apuke ve Bahiyah Omar tarafından yazılmış 

bir diğer araştırmanın başlığı ise “Fake News and COVID-

19: Modelling the Predictors of Fake News Sharing Among 

Social Media Users” tır. Çalışma, COVID-19 salgınında 

sahte haberler ve sosyal medya kullanıcıları arasında sahte 

haber paylaşımını konu edinmektedir. Araştırmada, COVID-

19 ile ilgili sahte haber yayılımının son aylarda arttığı ve bu 

yanlış bilgilerin paylaşılmasına neden olan faktörlerin az 

araştırıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle, bu makalenin 

amacının, COVID-19 hakkındaki sahte haberlerin 

çoğalmasına ilişkin bilgileri ortaya çıkarmak olduğu 

belirtilmiştir. Çalışma Nijerya’da yapılmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

çerçevesinde incelenmiştir. Veriler, altı değişkenin sahte 

haber paylaşımının sonucu üzerindeki etkilerini belirlemek 

için PLS ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda COVID-

19'un sahte haber paylaşımını öngören en önemli faktörün 

fedakarlık olduğu, ayrıca, sosyal medya kullanıcılarının bilgi 

paylaşımı, sosyalleşme, bilgi arama ve zaman geçirme 

motivasyonlarının COVID-19 hakkında yanlış bilgi 

paylaşımını arttırdığı ortaya çıkmıştır (Apuke ve Omar, 

2010). 
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• Bilala Faiza Latif ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 

COVID-19’un psikolojik etkilerini hafifletmede elektronik 

medyanın rolü araştırılmıştır. Çalışmada, Pakistan 

medyasının yeni koronavirüs salgını nedeniyle sağlık 

pratisyenleri ve genel kamuoyu arasındaki paniği ve 

depresyonu ortadan kaldırmadaki rolüne odaklanılmıştır. 

Pakistan'da, kırsal nüfusun yüksek olması, düşük 

okuryazarlık oranı ve medyanın COVID-19 konularını ele 

alması nedeniyle, elektronik medya en yaygın bilgi 

kaynağıdır. Bu medyada yer alan bilgilerin panik ve 

depresyon oluşturduğu belirtilmektedir. Paniği azaltmak için 

medyanın özel yayınlar yapmaya özen göstermesi 

önerilmektedir (Latif vd., 2020). 

• COVID-19 ve sosyal medya kullanımını ele alan bir diğer 

çalışma ise “Social Networks’ Engagement During the 

COVID-19 Pandemic in Spain: Health Media vs. Healthcare 

Professionals” başlığını taşımaktadır. Ana Pérez-Escoda ve 

arkadaşlarının yer aldığı çalışmada, İspanya'da COVID-19 

salgını sırasında sosyal ağlara katılım ele alınmıştır. 

Araştırma, Mart 2020'de COVID-19 nedeni ile İspanya'da 

sağlık krizinin tetiklenmesinden sonra yapılmıştır. Bu kriz bir 

yandan dünya nüfusunu alarma geçirirken diğer yandan 

milyonlarca insanı evlerinde sınırlandırmıştır. Her iki olay da 

geleneksel medyanın yanı sıra internet verilerinin ve bağlantı 

saatlerinin tüketimini de artırmıştır. Araştırmada YouTube,  

Twitter ve Instagram’da sağlık medyasında çalışanlar ile 
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sağlık profesyonellerinden oluşan bir örneklemin hesapları 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir (Pérez-Escoda vd., 2020). 

• “Social media influence in the COVID-19 Pandemic” başlıklı 

makale ise Daniel A. González-Padilla ve Leonardo 

Tortolero-Blanco tarafından yazılmıştır. Araştırmada 

COVID-19 salgınında sosyal medyanın etkisi üzerinde 

durulmuştur. Araştırmada sosyal ağların kullanımının etkisi, 

avantajları ve dezavantajları ile ilgili bilgiler özetlenmiştir. 

Sosyal medya araçlarının sorumlu bir şekilde kullanılmasının 

önemli yeni bilgilerin, ilgili yeni bilimsel bulguların hızla 

yayılmasına; teşhis, tedavi ve takip protokollerinin 

paylaşılmasına ve aynı zamanda farklı yaklaşımların küresel 

olarak karşılaştırılmasına ve tarihte ilk kez coğrafi sınırların 

kaldırılmasına yardımcı olabileceği vurgulanmıştır 

(González-Padilla ve Leonardo Tortolero, 2020). 

• Bir diğer araştırma ise İspanya’da yapılmıştır. Çalışmada 

İspanya’daki COVID-19 iletişim yönetimi ele alınmıştır. 

Ángeles Moreno ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

İspanya'da salgının ilanından sonraki ilk dört hafta olan 14 

Mart ile 14 Nisan 2020 tarihleri arasında çevrimiçi bir anket 

yapılmıştır. Çevrimiçi anket, bilgi arama davranışı, farklı 

kaynaklara ve kanallara güven, hükümet iletişim yönetimi 

algısı, mesaj saklama ve demografik konularla ilgili soruları 

içermektedir. En çok kullanılan dört bilgi kanalından üçü, ana 

akım haber medyası olarak kabul edilir. Ancak ikinci bilgi 

kaynağı WhatsApp'tır. Çalışmada sosyal medyanın 
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İspanya’da salgın döneminde kullanımına ilişkin veriler de 

yer almıştır. Araştırmada COVID-19 bilgisi için ana akım 

haber medyasına daha fazla güvenen kişilerin, genellikle 

hükümetin iletişim stratejisi hakkında olumlu görüşler ifade 

etme eğiliminde olduğu; sosyal medyayı daha güçlü kullanan 

çoğu insanın ise hükümet iletişiminin paniğe neden olduğuna 

ve nüfusun kafasını karıştırdığına inandıkları ortaya çıkmıştır 

(Moreno vd. 2020). 

• Brindha Duraisamy ve arkadaşlarının yaptığı makalede ise 

COVID-19 hakkında doğru bilgi veya yanlış bilgiyle dolu 

sosyal medya ele alınmıştır. İnternet ile birlikte sosyal medya, 

konuşma özgürlüğü, demokrasi, hakikat ve bilgi-eğlence 

kaynağı olması nedeniyle en beğenilen araç haline gelmiştir. 

COVID-19 salgını gibi bir durumda, sosyal medya bilgi 

toplama için en çok aranan alandır. Ancak bilgiyi yayan 

binlerce insan vardır. Salgın döneminde sansasyonellik, 

söylentiler, yanlış bilgiler ve dezenformasyon; hükümetler ve 

uzmanlar için pandemiyle ve infodemikle savaşmayı çok 

önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, 

fenomenolojik çalışmanın nitel yöntemini benimseyerek 

sosyal medyanın COVID-19 salgını konusunda halkı 

bilgilendirip bilgilendirmediğini veya yanlış bilgilendirip 

bilgilendirmediğini bulmaya çalışmıştır (Brindha vd. , 2020). 

• Bir diğer çalışma ise Heena Sahni ve Hunny Sharma’nın 

yazdığı “Role of social media during the COVID-19 

pandemic: Beneficial, destructive, or reconstructive?” başlıklı 
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makaledir. Makalede COVID-19 salgınında sosyal medyanın 

rolü üzerinde durulmuştur. Sağlığı tehdit eden büyük 

miktarda yanlış bilginin, hastalığın kendisinden daha hızlı bir 

oranda yayıldığı ve bunun büyük kısmının sosyal medya 

aracılığıyla olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle salgının 

kontrolünde, hastalıkla ilgili kritik sorunları ele alan hızlı, 

doğru ve güvenilir bilgilerin sağlanması çok önemlidir. 

Çalışma, koronavirüs salgını sırasında sosyal medyanın 

sağlık uzmanları ve genel nüfus üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkilerini özetlemektedir. Bununla birlikte, akıllıca 

ve ihtiyatlı bir şekilde kullanılırsa, sosyal medyanın 

insanların davranışlarını değiştirmek ve birey ve halk 

sağlığının refahını teşvik etmek için güçlü bir araç olarak 

hizmet edeceği vurgulanmaktadır (Sahni ve Sharma, 2020). 

• Theresa Kuchler ve arkadaşları tarafından yazılmış makale 

ise COVID-19'un coğrafi yayılımı ile Facebook tarafından 

ölçülen sosyal ağların yapısı ilişkilendirilmiştir. COVID-

19'un daha güçlü sosyal ağ bağlantılarına sahip bölgeler 

arasında yayılma olasılığının daha yüksek olduğunu 

göstermek için Facebook'tan toplanmış veriler kullanılmıştır. 

Çevrimiçi sosyal ağlardan alınan verilerin COVID-19 gibi 

bulaşıcı hastalıkların yayılmasını tahmin etmede 

kullanılabileceğini ortaya koymak için yapılan bir çalışmadır 

(Kuchler vd., 2020). 

• Anneliese Depoux ve arkadaşlarının yapmış olduğu 

makalede; sosyal medyadaki paniğin COVID-19’dan daha 
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hızlı yayıldığı konusu üzerinde durulmaktadır. Bunun için 

önerilen mevcut COVID-19 krizi için, çeşitli sosyal medya 

platformlarında bilgi paylaşım sisteminin geliştirilmesidir. 

Böylece koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilerin yayılması ve 

toplumdaki panik azalacaktır (Depoux vd., 2020). 

• “Health-protective behaviour, social media usage and 

conspiracy belief during the COVID-19 public health 

emergency” başlıklı çalışma ise Daniel Allington ve 

arkadaşları tarafından yazılmıştır. Çalışmada sosyal medya 

platformlarının uzun zamandır sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin 

başlıca yayıcıları olarak kabul edildiği, COVID-19 komplo 

teorilerinin sosyal medyada yayılmasına ilişkin endişelerin 

olduğu belirtilmiştir. Çünkü sosyal medyanın bir bilgi 

kaynağı olarak bilinçsiz bir şekilde kullanımının sağlıkla 

ilgili riskler oluşturacağına vurgu yapılmıştır (Allington vd., 

2020). 

• Bir başka bilimsel makale de ise COVID-19’la ilgili 

bilgilerin yayılımı Twitter, Instagram, YouTube, Reddit ve 

Gab'da kapsamlı bir veri analizi ile ele alınmıştır. COVID-19 

konusuna olan ilgi analiz edilmeye çalışılmıştır. Küresel 

ölçekte söylemin gelişimi hakkında farklı bir değerlendirme 

yapılmıştır (Cinelli, 2020). 

• COVID-19 salgını sırasında sosyal medyada durumsal 

bilginin yayılması ile ilgili olan bir başka makale de devam 

eden COVID-19 salgını sırasında insanların benzeri 

görülmemiş bir ölçekte çeşitli bilgi türlerini elde etmek ve 
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değiştirmek için sosyal medyayı kullandıkları 

belirtilmektedir.  Bu nedenle, COVID-19 salgını için 

durumsal bilgileri tanımlamak ve sosyal medyada nasıl 

yayıldığını anlamak önemlidir. Çalışmada, COVID-19 ile 

ilgili bilgiler yedi tür durum bilgisine göre sınıflandırılmıştır. 

Weibo verilerini ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak 

bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Her bilgi türünün yeniden 

yayınlanan miktarını tahmin etmede belirli özellikler 

bulunmuştur ( Li,vd., 2020).  

• Türkiye’de ise konuyla ilgili yapılan çalışmalar şimdilik 

sınırlıdır. Bunlardan biri Ali Murat Kırık ve Vahdet Özkoçak 

tarafından yapılan makaledir. Çalışmada sosyal medya dijital 

antropoloji açısından ele alınmış ve sosyal medyanın 

COVID-19 pandemisinde edindiği rol incelenmiştir. Ayrıca 

tüm dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında giderek 

dijitalleşen hayatta, sosyal medya ve yenidünya düzeni 

arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır (Kırık ve Özkoçak, 

2020).  

• Türkiye’de konu ile ilgili yapılan bir diğer çalışma ise 

“Salgın iletişiminde sosyal medyanın kullanımı” başlıklı 

Yiğit Şenol ve Kadriye Avcı’nın yazdığı makaledir. Makale 

sadece COVID-19 salgınında sosyal medya kullanımı 

üzerinde yoğunlaşmamış,  daha önceki yıllarda görülen 

SARS, EBOLA, ZİKA gibi dünyanın belirli bölgelerindeki 

salgınlarda sosyal medya kullanımını da ele almıştır. 

Makalede salgınlar sırasında risk iletişiminin sosyal medya 
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ve internet aracılığı ile ulusal ve uluslararası kurumlar 

tarafından nasıl sağlandığı literatür gözden geçirilerek 

incelenmiştir. Çalışmada sosyal medyanın risk iletişiminde 

kullanımının gittikçe arttığı, olumlu yönlerinin yanında yanlış 

bilginin yayılmasının en önemli sorun olduğu ve bunun 

önüne geçilmesinin zorluklarından bahsedilmektedir. Bunun 

yanında sosyal medyanın toplumun bilgilendirilmesi, bilginin 

yayılması, alınacak önlemler ve koruyucu davranışlar 

geliştirilmesinde sağlık iletişiminde, risk iletişimi açısından 

önem taşıdığı vurgulanmaktadır (Şenol ve Avcı, 2020).  

• Bir başka çalışma “Post-truth dönemde sosyal medyada 

dezenformasyon: COVID-19 pandemi süreci” başlıklı 

makaledir. Çalışmada betimsel analiz kullanılmıştır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren teyit.org doğrulama 

platformunun COVID-19 pandemi sürecinde sosyal medyada 

dolaşıma sokulan iddialar hakkında yaptığı inceleme 

sonuçlarına ilişkin verilerin ne olduğu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Post truth ile kast edilen hakikat ötesidir. 

COVID-19 salgını döneminde özellikle sosyal medyada, 

sahte haberlerin daha hızlı yayıldığı ve sosyal medyadaki 

dezenformasyonun daha çok arttığı ve bu durumun olumsuz 

sonuçların ortaya çıkmasına yol açtığı belirtilmiştir. 

Neredeyse her gün üretilen sahte haberlerin Facebook, 

Twitter gibi sosyal ağlarda ve Whatsapp gruplarında 

dolaşıma sokulduğu üzerinde durulmuştur. Örneğin, Sağlık 

Bakanı ve bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim 
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Kurulu üyelerinin adına açılan sahte sosyal medya 

hesaplarıyla insanların yanlış yönlendirildiği belirtilmiştir 

(Aydın, 2020). Sosyal medya da verilen bilgilerin 

doğruluğunda sosyal medya hesabının doğruluğu önem 

taşımaktadır.  
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SONUÇ 

Geçmişten günümüze yerkürede yaşanılan en büyük salgınlardan biri 

olan, sağlığın yanında başta ekonomi olmak üzere sosyal, siyasi, 

kültürel ve bunun gibi daha birçok alanda olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkaran yeni tip koronavirüs yani kısa adıyla COVID-19 hastalığı, 

sağlık kavramının ve bu noktada sağlık iletişiminin önemini bir daha 

gündeme getirmiştir.  

Bu süreçte toplumu hastalık konusunda bilgilendirmek, farkındalık 

oluşturmak, paniği azaltmak ve panikten kurtulmayı sağlamak, 

hastalığa karşı yapılması gerekenleri aktarmak, hastalıkla ilgili verileri 

paylaşmak ve bunun gibi COVID-19 ile ilgili tüm konularda insanları 

bilgilendirmek için kitle iletişim araçlarından yararlanılmıştır. 

Yapılan araştırmalarda genellikle insanların bilgi edinmek için 

televizyonu yaygın bir şekilde kullanmalarına rağmen, alınan önlemler 

kapsamında evde kalma kısıtlamalarının, insanların sosyalleşme 

isteklerini gidermeleri için elektronik medya platformlarına 

yönelmelerini arttırdığını ortaya koymuştur. Özellikle Web 2.0 

teknolojisi sayesinde yazının yanında, ses, görüntü, fotoğraf ve video 

gibi paylaşımları olanaklı hale getiren sosyal medya bu süreçte yaygın 

bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal medya, COVID-19 salgınında bir taraftan sağlık iletişimini 

geliştirmeye destek olmakta, diğer taraftan ise istenmeyen etkilere yol 

açmaktadır. Sağlık iletişimine destek olmaktadır; çünkü sosyal medya 

araçları salgın konusunda toplumu doğru yönde bilgilendirmeye, 
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farkındalık oluşturmaya, uyulması gereken kuralları yaymaya, paniği 

azaltmaya, insanlar arasında etkileşimi sağlayarak psikolojik açıdan 

destek olmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca sosyal medya COVID- 

19’un sağlık dışında eğitim, turizm, sanat gibi birçok alanda yüz yüze 

görüşme imkanının kısıtlanmasından dolayı getirdiği olumsuzlukları 

gidermeye yardımcı olmaktadır. Sosyal medyanın COVID-19 

salgınında yol açtığı istenmeyen etkiler ise gerçek olmayan, yanlış 

bilgi paylaşımlarıdır. Bu durum toplumda panik ve riskleri 

arttırmaktadır. İnsanların üzerinde olumsuz psikolojik etkiler 

bırakmaktadır. Dünya ve Türkiye’de sosyal medya ve COVID-19 ile 

ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan bazıları incelendiğinde de 

yapılan çalışmaların çoğunun sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 

olduğu tespit edilmiştir. Bu incelemeler genel olarak 

değerlendirildiğinde çoğunlukla sosyal medyada enformasyonunun 

doğru olup olmaması, sosyal medyanın avantajları- dezavantajları, 

toplum üzerindeki etkileri ve bu bağlamda sosyal medyanın sağlık 

iletişimine katkısı üzerinde durulduğu görülmektedir.  

Sağlık iletişiminde sosyal medya araçlarının kullanımı, insanları 

etkileme gücü nedeniyle çok yerinde ve doğrudur. Fakat mühim olan 

nokta sosyal medya kullanımının nasıl olacağıdır. Bu sorunun 

giderilmesi, toplumun sosyal medya okuryazarlığı konusunda 

eğitilmesine bağlıdır. Ayrıca bu platformların belirli birimlerce 

denetlenmesi yerinde olacaktır. Özellikle sağlık gibi hayati açıdan 

önemli bir konuda (COVID-19 salgını bunlardan biri) sosyal medya 

araçları üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi ve doğru 
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paylaşımların yapılmasının gerekliliği anlatılmalıdır. Sosyal 

medyadaki dezenformasyonun daha çok arttığı COVID-19 salgını 

döneminde birey ve toplum sağlığı için, bilinçli sosyal medya 

kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bilinçli 

kullanıldığında sağlık iletişiminde sosyal medya; hastalık ve sağlık 

konusunda toplumu doğru yönde bilgilendirmeden, farkındalık 

oluşturmaya, sağlıklı yaşamayı teşvik etmeden, paniği azaltmaya, 

psikolojik açıdan destek olmadan, hasta-hekim iletişimine kadar 

sağlıkla ilgili her konuda paylaşım yapılmasını sağlayan etkili 

araçların başında gelecektir. Aksi takdir ise sağlık iletişiminde sosyal 

medya toplumu paniği sürükleyen, yanlış sağlık bilgisi yayılımını 

hızlandıran ve dolayısı ile sağlığı olumsuz yönde etkileyen bir araç 

olmanın ötesine gidemeyecektir.  
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