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YÖNETİCİ ÖZETİ

Yeni ve hakkında birçok bilinmeyenin olduğu bir virüsün yol açtığı COVID-19 salgını, 
bütün dünyada konuyla ilgili bir bilgi açlığı doğurmuştur. Bu açlığa yanıt olarak pek çok 
platformda COVID-19 ile ilgili bir bilgi patlaması meydana gelmiş, pandemiyi “infodemi” 
izlemiştir.  

Bir problemle ilgili aşırı ve çözümü zorlaştıracak mik-
tarda bilgi olması durumu olarak tanımlanan infodemi, 
tıpkı pandemi gibi bilimsel yöntemlerle kontrol altına 
alınmayı ve iyi yönetilmeyi gerektiren bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnfodemi ile ilgili tartışmalar ve 
bu konuda oluşacak farkındalık, hem sağlık profesyo-
nelleri hem de toplum için, nitelikli ve güvenilir bilgiye 
erişim açısından rehberlik edecektir. 

Bu yazının amacı, COVID-19 pandemisi özelinde, 
infodeminin ve kolay ulaşılabilir olan denetimsiz sağ-
lık bilgisinin kaynaklarını, doğurduğu sonuçları tar-
tışmak; Türkiye’yi ve diğer birkaç örneği bu bağlamda 
analiz ederek uluslararası bir karşılaştırma yapmak ve 
çözüme yönelik politika önerileri sunmaktır.

Sağlık alanındaki yanlış ya da yanıltıcı bilgiler sadece 
belli bir kitleye yönelik olmayıp, tüm toplumu hedef 
almaktadır. Format bakımından daha çekici olmaları, 
pandemi sırasında bilgiye olan aşırı talep, çevrimiçi 

alanlarda bilgiyi yaymanın kolaylığı, finansal teşvikler, 
yasal denetimin olmaması gibi faktörler nedeni ile bu 
bilgiler geniş çapta hızla yayılabilmektedir. Bu aşırı ve 
kontrolsüz bilgiye maruz kalmanın bireylerin ruh sağlı-
ğını, günlük yaşamlarını, sağlık davranışlarını olumsuz 
etkilediği; ayrıca gereksiz hizmet kullanımına, ayrımcı-
lığa ve şiddete yol açtığı bilinmektedir. 

Yanlış bilginin “infodemisi” ile mücadelede, doğru bil-
gi üretmek, üretilen doğru bilgiyi yaygınlaştırmak, sık 
kullanılan medya platformları ile ortaklıklar yapmak, 
medya ve gazetecilerle birlikte çalışmak, sivil toplu-
mu harekete geçirmek ve haklar hakkında konuşmak 
önemli stratejiler olarak önerilmektedir. Ayrıca, birey-
lerin nitelikli ve niteliksiz bilgileri birbirinden ayırabi-
leceği, bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirebileceği 
ve sağlıkla ilgili kararları bilerek alabileceği bir sağlık 
okuryazarlığı düzeyine ulaşmak için toplumsal düzey-
de müdahaleler geliştirilmelidir.  
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GİRİŞ: İNFODEMİ VE  
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığının  
(COVID-19) 11 Mart 2020’de pandemi düzeyine ulaştığını ilan etmesinden bu yana, dünya 
bir yandan hastalığı anlamaya çalışırken bir yandan da enfeksiyonun yayılmasını önlemek, 
hastaların tedavisi için en iyi seçeneği bulmak ve aşı geliştirmek için var gücüyle çalışmaya 
başladı. Virüsün yeni ve hakkında birçok bilinmeyenin olması bir bilgi açlığı doğurdu. Bu 
açlığa yanıt olarak özellikle internet ve sosyal medya kanalları üzerinde konuyla ilgili bir 
bilgi patlaması meydana geldi; pandemiyi “infodemi” takip etti. 

Aslında, henüz pandemi ilan edilmeden önce, 
DSÖ’nün 2 Şubat 2020 tarihli ve 13 sayılı durum ra-
porunda “infodemi” konusuna, risk iletişimi ve top-
lumun katılımı kapsamında dikkat çekilmekteydi.1 
“COVID-19 Infodemisini Yönetme” başlıklı yazıda, 
hastalık hakkında zamanında ve güvenilir bilgiye olan 
yüksek talep nedeniyle, DSÖ’nün teknik risk iletişimi 
ve sosyal medya ekiplerinin konu ile ilgili yanlış haber 
ve söylentileri izlemek ve yanıtlamak için çalışmakta ol-
duğu bildirilmekteydi. 

Bu yazının amacı, COVID-19 pandemisi özelinde, 
infodeminin ve kolay ulaşılabilir olan denetimsiz sağ-
lık bilgisinin kaynaklarını, doğurduğu sonuçları tar-
tışmak; Türkiye’yi ve diğer birkaç örneği bu bağlamda 
analiz ederek uluslararası bir karşılaştırma yapmak ve 
çözüme yönelik politika önerileri sunmaktır.

Bir çoğumuz infodemi sözcüğünü belki de ilk olarak 
DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Gheb-
reyesus’un Şubat 2020’de yapılan Münih Güvenlik 
Konferansı’nda “..biz sadece bir pandemiyle değil aynı 
zamanda bir infodemiyle de savaşıyoruz” sözü ile duy-

duk.2 Ghebreyesus’un bu yorumu, “bir problemle ilgili 
aşırı ve çözümü zorlaştıracak miktarda bilgi olması” 
durumu olarak tanımlanan infodeminin3, tıpkı pan-
demi gibi bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınmayı 
ve iyi yönetilmeyi gerektiren bir sorun olduğuna işaret 
etmekteydi. Her ne kadar yeni bir kavram gibi tanıtılsa 
da,  infodemi ile ilgili tartışmalar ve çalışmalar 1996’lı 
yıllara kadar gitmektedir.4 “Infodemiology: The epi-
demiology of (mis) information” başlıklı makalesinde 
Eysenbach, infodemiyolojiyi epidemiyolojinin tanı-
mından esinlenerek, sağlık bilgisinin ve yanlış bilginin 
dağılımı ve belirleyicileri ile ilgili çalışmalar olarak ta-
nımlamaktadır.5 Infodemiyoloji ile ilgili tartışmaların 
ve oluşacak farkındalığın hem sağlık profesyonelleri 
hem de toplum için, nitelikli ve güvenilir bilgiye erişim 
açısından rehberlik edebileceği öne sürülmektedir. Ey-
senbach’a göre bilgi epidemiyolojisi veya diğer ismiyle 
infodemiyoloji, belli bir konuda mevcut en iyi kanıt ile 
çoğu insanın yaptığı uygulamalar arasındaki uyumsuz-
luk alanlarına ve “yüksek nitelikli” bilginin göstergele-
rinin neler olduğuna odaklanmaktadır.6 Eysenbach’ın 
bu tanımı, sunulan mevcut (bilimsel) kanıtlar karşısın-
da (veya mevcut kanıtlara rağmen) toplumdaki çoğu 
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kişinin neler yaptığına veya konu ile ilgili nelere inan-
dığına bakmanın önemine işaret etmektedir. Böyle bir 
değerlendirme çoğu zaman, topluma sunulan kanıtlar 
ile uygulamada olan bitenin uyuşmadığını veya çelişkili 
olduğunu gösterecektir. Pandemi ortaya çıkmadan he-
men önce sağlık gündeminde önemli bir yer edinmiş 
olan “aşı tereddütü veya aşı karşıtlığı” konusu, kanıt ile 
Eysenbach’ın uygulama olarak adlandırdığı yaygın tu-
tum ve davranış arasındaki uyumsuzluğun iyi bir örneği 
olarak gösterilebilir. Bu uyumsuzluğun nedenleri başka 
bir yazının konusu olmayı gerektirecek kadar kapsamlı-
dır. Ancak, bu yazının ko-
nusu ile doğrudan ilişkili 
ve söz edilen uyumsuzluğa 
açıklama getirme potansi-
yeli olması nedeni ile sağ-
lık okuryazarlığı konusu-
nu tartışmak gerekecektir. 

Sağlık okuryazarlığı 
(SOY- Health Literacy) 
kavramı ilk kez 1970’li yıl-
ların sonlarına doğru, sağ-
lık eğitimi alanında çalışan 
araştırmacılar tarafından 
kullanılmış, zamanla kav-
rama olan ilgi artmış ve 
tanımı da gelişmiştir. SOY, 
bireylerin sağlıklarıyla ilgi-
li uygun kararlar alabilme-
leri için, sağlıkla ve sağlık 
hizmetleriyle ilgili bilgiye 
ulaşmaları, bu bilgiyi an-
lamaları, değerlendirme-
leri ve uygulayabilmeleri 
ile ilgili yeterlikleri olarak 
tanımlamaktadır.7 SOY 
kavramının hızla önem 
kazanmasının nedeni, sağ-
lık üzerine olan etkileridir. Berkman ve arkadaşlarının 
yaptıkları sistematik derlemede, düşük sağlık okur-ya-
zarlığının daha fazla hastaneye yatma, acil servis hiz-
metlerini daha fazla, koruyucu sağlık hizmetlerini daha 
az kullanma, sağlıkla ilgili mesajları iyi anlayamama ve 
özellikle yaşlılarda daha kötü bir sağlık düzeyi ve yük-
sek ölümlülük ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.8 SOY’un 
önemi, sadece hastalıkların tedavisi ile sınırlı kalmayıp, 

sağlığın geliştirilmesi açısından da ele alınmalıdır. Bu 
perspektiften bakıldığında SOY, bireylerin günlük 
yaşamlarında sağlıkla ilgili doğru kararlar verebilme 
becerileri dahil, sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
ile ilgili bilgi ve davranışlarını da içermelidir.9 Nutbe-
am, üç farklı SOY düzeyi tanımlamıştır: fonksiyonel, 
interaktif ve eleştirel. Birinci düzey olan fonksiyonel 
SOY, temel olarak sağlıkla ilgili bilgilerin anlaşılmasını 
içermektedir. İnteraktif SOY, kişilerin sağlıkla ilgili ko-
nularda etkili bir iletişim kurabilmesi için gerekli olan, 
daha ileri düzeydeki bilişsel ve sosyal becerileri kapsa-

maktadır. En ileri düzey 
olarak tanımlanan eleştirel 
SOY ise, bireylerin kendi 
sağlıkları üzerinde söz sa-
hibi olmak için, sağlıkla 
ilgili bilgileri eleştirel ola-
rak değerlendirmesine ve 
kullanmasına olanak sağla-
maktadır.10 Özetle, yeterli 
bir SOY için doğru bilgiye 
sahip olmanın ötesinde, 
bu bilgiyi farklı durumlar 
için kullanabilecek, nite-
likli ve niteliksiz bilgiyi 
ayırt edebilecek, bilgiler 
arasında bağlantı kurabile-
cek ve sağlıkla ilgili doğru 
kararlar alabilecek bir be-
ceri düzeyine erişmekten 
söz edilmektedir.11

Bir toplumun sağlık 
okuryazarlığı düzeyi, 
nitelikli temel eğitim 
olanaklarından başlayarak, 
o toplumda sağlığın sosyal 
belirleyicilerinin durumu, 
sağlık hizmetlerinin 

organizasyonu ve sağlıktaki eşitsizliklerin düzeyi 
ile doğrudan ilişkilidir. Düşük SOY, bir eşitsizlik 
göstergesi olarak da değerlendirilebilir.  2016 yılında 
Türkiye’yi temsil eden bir örneklemde yapılan 
çalışmada, toplumun yüzde 13,1’inin yetersiz; yüzde 
39,6’sının sorunlu SOY düzeyine sahip olduğu 
saptanmıştır.12 Sorensen ve arkadaşlarının 2015 yılında 
sekiz Avrupa ülkesinde 8000’den fazla kişiyle yaptıkları 

Bir toplumun sağlık 
okuryazarlığı düzeyi, 
nitelikli temel eğitim 

olanaklarından 
başlayarak, o 

toplumda sağlığın 
sosyal belirleyicilerinin 

durumu, sağlık 
hizmetlerinin 

organizasyonu ve 
sağlıktaki eşitsizliklerin 

düzeyi ile doğrudan 
ilişkilidir.
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çalışma, araştırmaya katılanların yüzde 10’undan fazla-
sının SOY düzeyinin yetersiz olduğunu ve bu oranın 
ülkelere göre yüzde 1,8 ile yüzde 26,9 arasında değişti-
ğini göstermektedir.13 Yalnızca ülkemizde değil birçok 
ülkede, özellikle de COVID-19 salgını döneminde, 
kimisi doğru kimisi yanlış aşırı bilgi arzının, sorunlu 
SOY düzeyindeki talepçilerle buluşması sonucunda, 
hastalığın tanısı, tedavisi, koruyucu davranışlar, önleyi-

ci tedbirler ve salgının gidişatı ile ilgili istatistikler ko-
nusunda ciddi bir kafa karışıklığı ortaya çıkmıştır. CO-
VID-19’un yeni bir virüs olduğu ve bu nedenle salgının 
pek çok bilinmezliği içerdiği düşünüldüğünde, mevcut 
ortamın yanlış, eksik, abartılmış vb. bilgiler açısından 
son derece elverişli olduğu söylenebilir. Aşırı miktarda-
ki bilgi, bu sıra dışı bilinmezlik ve hızlı değişim orta-
mında insanların kafasını daha da fazla karıştırmakta, 
salgınla mücadelede toplumun katılımını ve desteğini 
almak konusunda zorluk yaratmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Münih Güvenlik Konferansı’nda 
katılımcılara hitap ediyor - 15 Şubat 2020 (Kaynak: Reuters)
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COVID-19 İNFODEMİSİ

2017 yılında yayımlanan Broadband raporuna göre Dünya nüfusunun yüzde 48’i ve Avrupa 
nüfusunun yüzde 79,6’sı internet erişimine sahiptir.14 İnternete erişim bu kadar yaygınken, 
internette bulunan bilgi havuzu da giderek genişlemektedir. Bu havuz sağlıkla ilgili birçok 
uzmanlık alanına ait bilgi içermektedir. Bilgi içeriğinin ne kadar doğru ve güvenilir olduğu 
ise başlı başına bir tartışma konusudur. 

Hernández-García & Giménez-Júlvez’in Şubat 
2020’de yaptığı araştırmada Google’a “koronavirüsten 
korunmak” yazılarak sonuç veren reklamlar hariç ilk 
20 bağlantı adresi ve onların yönlendirdiği bağlantı-
lar dahil edilerek toplam 80 bilgi kaynağı incelenmiş-
tir.15 Araştırma sonucunda bazı kaynaklarda sunulan 
bilgilerin DSÖ’nün önerdiği korunma tedbirleri16 ile 
uyuşmadığı saptanmıştır. Örneğin, araştırmada incele-
nen bilgi kaynaklarının yarısından azı maske kullanımı 
hakkında doğru bilgi sağlamıştır; bunun yanlış maske 
kullanımına yol açmış olabileceği ve hali hazırda yaşa-
nan maske kıtlığının daha da artmasına neden olabile-
ceği düşünülmektedir.17 

Nisan 2020’de internet üzerinden yürütülen, ABD 
ve İngiltere’den 3000’er kişinin katıldığı bir anket ça-
lışmasında kişilerin COVID-19 hakkındaki bilgile-
rinin doğruluğu değerlendirilmiştir.18 Sonuçlara göre 
ABD’den katılanların yüzde 35’i ve İngiltere’den katı-
lanların yüzde 43,5’i el kurutma makinesi kullanmak, 
burnu tuzlu suyla durulamak, antibiyotik içmek ve 
gargara yapmak gibi uygulamaların en az birinin ko-
ronavirüsten korunmak için etkili olduğunu bildirmiş-
tir. Yine aynı çalışmada, ABD’den katılanların yüzde 
37,8’i ve İngiltere’den katılanların yüzde 29,7’si sürekli 
maske takmanın hastalığa yakalanma riskini yüzde 95 
oranında azalttığı cevabını vermişlerdir.

Şubat 2020’de Cuan-Baltazar ve arkadaşları “Wuhan” 
ve “coronavirus” anahtar kelimelerini kullanarak bir 
internet taraması yapmış ve buldukları 110 web sitesini 
HON Code, JAMA Benchmarks ve DISCERN 
Instrument kriterlerine uygunluk açısından 
incelemişlerdir.19 Bu kriterler web sitelerinde sunulan 
bilgilerin yazarlık ve kaynaklar gibi çeşitli özelliklere 
göre güvenirliğini değerlendiren araçlardır.20 Araştırma 
sonuçlarına göre 110 web sitesinden sadece ikisi HON 
Code, onbiri JAMA Benchmarks kriterlerine uygun 
bulunmuştur; hiçbir web sitesi DISCERN Instrument 
kriterlerini karşılamamıştır. Aynı araştırmada en çok 
ziyaret edilen web sitelerinin Google’da ilk sıralarda 
yer alması ile sitenin içerik kalitesi arasında hiçbir bağ-
lantının bulunmadığından da söz edilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında, COVID-19 ile ilgili doğru bilgiye erişimin so-
runlu olduğu açıktır ve bu durumun yaratacağı sorun-
ların boyutu ve karmaşıklığı tahmin edilebilmektedir. 

Mart sonu ve Nisan başında altı ülkede (Arjantin, Al-
manya, Güney Kore, İspanya, İngiltere ve ABD) yapılan 
bir çalışmada, kişilerin koronavirus ile ilgili haberlere ve 
bilgiye nasıl eriştikleri, farklı bilgi kaynaklarının güvenir-
liğini nasıl değerlendirdikleri, yanlış bilgiyle ne ölçüde 
karşılaştıkları ve bu hastalıkla ilgili bilgileri değerlendiril-
miştir.21 Çalışmanın sonuçlarına göre altı ülkenin hepsin-
de geçerli olmak üzere, daha az eğitim almış kişiler sosyal 
medyaya ve mesajlaşma uygulamalarına, haber kuruluşla-
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rının verdiği haberlerden daha fazla güvenmektedir. Yine 
bu altı ülkenin tümünde, her yaş, eğitim ve politik görüş 
grubunda geçerli olmak 
üzere kişiler COVID-19 
hastalığı ile ilgili olarak 
en fazla bilim insanlarına, 
hekimlere ve sağlık alanın-
daki uzmanlara güvendik-
lerini belirtmişlerdir. Ülke-
lerin hemen hepsinde, her 
türlü bilgi platformu için 
geçerli olmak üzere, kişiler 
yanlış veya yanıltıcı bilgi ile 
karşılaşma oranını çok dü-
şük olarak bildirmişlerdir. 
Çalışmada düşük eğitimli 
kişilerin hastalıkla ilgili 
bilgilerinin bir hayli sınırlı 
olduğu sonucuna varılmış-
tır. Öyle ki bütün katılım-
cıların yaklaşık dörtte biri, 
bununla ilgili hiçbir veri 
olmamasına rağmen CO-
VID-19 virüsünün labora-
tuvarda üretildiğine inan-
dığını belirtmiştir.

YANLIŞ BILGININ KAYNAĞI, HEDEF ALDIĞI 
KIŞILER VE YAYILMA KANALLARI

Salgın dönemlerinde bilinmeyen bir etkene karşı ken-
dini koruma içgüdüsü, bireyleri, korunma ve tedavi gibi 
konularda bilgi açlığına sürüklemekte ve ortaya çıkan bu 
yüksek talebi karşılamak üzere içerik kalitesi bilinme-
yen birçok bilgi arz edilmektedir. Mart 2020’de İran’da 
Telegram ve Whatsapp aracılığıyla yapılan niteliksel bir 
araştırmaya göre22, sağlık alanındaki yanlış bilgiler sade-
ce belli bir kitleye yönelik olmayıp, tüm toplumu hedef 
almaktadır. Aynı çalışmada, sağlık ile ilgili yanlış bilgi-
lerin geniş çapta yayılmasının nedeni olarak kültürel 
faktörler, pandemi ile ilgili bilgi talebi baskısı, çevrimiçi 
alanlarda bilgiyi yaymanın kolaylığı, finansal teşvik ve 
yasal denetimin olmaması gibi faktörler gösterilmiştir. 

Bunun yanı sıra yanlış bilgilerin yayılmasında kullanı-
lan haberler, aşırı dikkat çekici veya kişileri galeyana ge-

tirici bir dille sunulmaktadır. Sağlık ile ilgili yanlış veya 
sansasyonel bilgiler, format bakımından daha çekici 

olma eğiliminde oldukla-
rından çoğunlukla gerçek 
bilgilerden daha popüler 
hale gelmektedir. Ayrıca 
bu bilgilerin sunumunda 
abartılı ve duygusal bir dil 
kullanılmaktadır.23 Yanlış 
bilgilerin çoğu, insanların 
görüşlerini etkilemekte 
oldukça aktif olan bireyler-
den gelmekte ve söylentiler 
genellikle kanıta dayalı bil-
gilere göre daha fazla po-
pülerlik kazanmaktadır.24 

Reuters Gazetecilik Ça-
lışmaları Enstitüsü’nün 
(RISJ)’in yaptığı bir çalış-
mada, Ocak-Mart 2020’de 
İngilizce olarak yayımla-
nan ve yanlış veya yanıltıcı 
olarak değerlendirilen 225 
adet yanlış bilgi örneği 
analiz edilmiş, bu şekilde 
yanlış bilgilerin kaynağı ve 
içerikleri değerlendirilmiş-

tir. Çalışmanın sonuçları yalan/sahte bilgi paylaşımla-
rının yüzde 20’sinin “tanınmış kişiler” (örneğin Başkan 
Trump) tarafından yapıldığını ve bunların sosyal med-
yada hızlıca yayılması nedeniyle bütün sahte paylaşım-
ların yüzde 69’unu bu tür paylaşımların oluşturduğunu 
göstermiştir.25 

2014-2016 Ebola salgını döneminde yapılan bir çalış-
mada, Harvard ve Columbia gibi saygın üniversitelerin 
Twitter hesaplarının eğitici bilgiler paylaştığı ancak bu 
hesapların takipçi sayılarının az olması ve az sayıda et-
kileşim alması nedeniyle bilgilerin sınırlı sayıda kişiye 
ulaştığı saptanmıştır.26 Sosyal medya, kullanım şekli 
gereği benzer fikirlere sahip kişileri bir araya getirmek-
te ve bu kişiler genellikle benzer bilgilerin paylaşıldığı 
kapalı bir ağa bağlanmaktadır. Kişilerin bu ağda benzer 
içerikli bilgileri paylaşması, yanlış bilgilerin destek bu-
lup güçlenmesi ve bu bilgilerin uygulanması durumun-
da zararlı sonuçların oluşma riski artmaktadır. 

Salgın dönemlerinde 
bilinmeyen bir etkene 
karşı kendini koruma 

içgüdüsü, bireyleri, 
korunma ve tedavi gibi 

konularda bilgi açlığına 
sürüklemekte ve ortaya 
çıkan bu yüksek talebi 

karşılamak üzere içerik 
kalitesi bilinmeyen 

birçok bilgi arz 
edilmektedir. 
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YANLIŞ BILGININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre internette 
tıbbi tanı arayanların oranı ABD’de yüzde 35’tir ve bu 
kişilere “çevrimiçi tanıcılar” denmektedir. Bu kişilerin 
yüzde 53’ü internette buldukları bilgileri doktorlarıyla 
tartıştıklarını, yüzde 41’i ise bir tıp uzmanının tanıla-
rını doğruladığını söylemiştir.27 Bu bilgilerin ışığında 
karşımıza iki tür sorun çıkmaktadır. İlk olarak, kişile-
rin internet üzerinden edindikleri bilgilerle kendileri-
ne tanı koymaları bilgilerin doğru olmadığı durumda 
tehlikeli sonuçlara yol açabilir. COVID-19 salgınında, 
hastalığa yakalanmamak veya hastalığı tedavi etmek 
için kullanılan etkisiz (hatta zararlı) yöntemlerle ilgili 
epey bilgi dolaşımdadır. Örneğin; COVID-19 vakala-
rının artmasıyla birlikte Çin devlet gazetesinin resmi 
hesabı olan People’s Daily sayfasında, “shuang huang 
lian” diye bilinen geleneksel bir Çin kökenli ilacın ko-
ronavirüs tedavisinde işe yaradığı haberine yer verilmiş, 
bunun üzerine Çin halkı panik içerisinde söz konusu 
ilaca ait ülkedeki tüm stokları tüketmiştir.28 Ertesi gün 
People’s Daily, sahte haberlerle ilgili hatasını düzeltmiş, 
ancak sadece bir günde bile insanların yayılan böyle bir 
bilgi ile neler yapabilecekleri ortaya çıkmıştır. 28 Şubat 
2020’de Çin’in kırsal kesimlerinde yaşayan birkaç kişi-
nin sanitizasyon tabletleri içmesi29 veya Adana’da bir 
kişinin kolonya içmesi30 de yaşanan tehlikeli olaylara 
verilecek örneklerdendir. 

Kişilerin internetten elde ettikleri “ön” tanıya bağlı 
olarak, çoğu zaman gereksiz yere doktora başvurması 
da ikinci sorundur. COVID-19 salgını döneminde bu 
durum, sağlık hizmetlerinin gereksiz yere meşgul edil-
mesine ve sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına 
neden olmuştur. Li ve arkadaşlarının 2019’da sosyal 
medyada yer alan yanlış sağlık bilgisi hakkında yap-
tıkları bir derlemede, yanlış bilginin gereksiz korku ve 
kaygıya neden olduğu, hastalıklar hakkında yanlış algı-
lamaya yol açtığı ve doktor-hasta iletişimini olumsuz 
etkilediği gösterilmiştir.31 

Salgın döneminde yayılan yanlış bilgiler, örneğin panik 
alışverişleri yapılmasına, buna bağlı olarak  toplumda 
belli kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşa-
malarına da yol açmıştır. Örneğin, Almanya’da 2500 
kişi ile yapılan bir araştırmada COVID-19 salgını sı-
rasında konserve gıda alımında yüzde 34, el dezenfek-

tanında yüzde 33, tuvalet kağıdında yüzde 26 ve ilaç 
alımında yüzde 19 artış tespit edilmiştir.32 Bir başka ör-
nek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir sıtma ilacını 
koronavirüs tedavisi için “mucize ilaç” olarak adlandır-
masının ardından meydana gelmiştir. Trump’ın mesajı 
sonrası ilaca aşırı bir talep oluşmuş ve bu durum ilacı 
kullanması gereken Lupus hastaları gibi birçok kişiyi 
tehlikeye sokmuştur. Ayrıca, ABD ve Nijerya’da da bir-
çok kişinin kendi kendine ilaç kullanma girişimleri aşırı 
dozla sonuçlanmıştır.33 

Bir başka örnek, salgının ilk döneminde N95 maske 
satışlarının tavan yapmasıdır. ABD Hastalık Koruma 
ve Kontrol Merkezi (CDC), N95 maskelerinin, hasta-
lara bazı özel girişimler uygulayan sağlık çalışanlarını 
bulaşıcı solunum yolu hastalıklarından korumak için 
tasarlanmış olduğunu bildirmiştir.34 Önerilere rağmen 
yayılan yanlış bilgiler nedeni ile bu maskenin sağlık 
çalışanları dışında gereksiz kullanımı önlenememiş ve 
bu dönemde sağlık çalışanları N95 maske eksikliği ya-
şamıştır.35  

2015 yılında, Rusya Federasyonu’nun Avrupa Birliği ve 
üye devletleri ile ilgili devam eden bilgi çarpıtma kam-
panyalarını yönetmek ve yanıt vermek için kurulmuş 
olan EUvsDisinfo grubu, COVID-19 sürecinde top-
ladığı verileri analiz etmiş, Ocak-Nisan 2020 arasında 
yalan/sahte yayın sayısının 8 bine ulaştığını bildirmiş-
tir. Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan 152 
adet dezenformasyon makalesi için yapılan 263 902 
etkileşimin, yol açabileceği ölümcül sonuçlar açısından 
özellikle endişe verici olduğunu belirtilmektedir.36

Hans Rosenberg ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 30 
Mart 2020 itibariyle “#COVID-19” etiketini içeren 
toplam 386 686 511 tweet gönderildiğini saptamış-
tır.37 Dr. Michelle Odlum ve arkadaşlarının 2014-2016 
Ebola salgını döneminde atılan Tweet’lerin içerik-
lerinin analizini yaptıkları çalışmada, salgının erken 
döneminde Twitter kullanıcılarının en çok endişeler, 
bulaşma, enfeksiyon ve önleme ile ilgili bilgileri arayıp 
yaydığı, trend topic’lerin ise  ABD hastanelerinin po-
tansiyel vakalara hazır olup olmadığıyla ilgili olduğu 
saptanmıştır.38 

Dünyada büyük çaplı salgınların bu denli konuşulması 
doğal olmakla beraber, Ebola ve COVID-19 salgını-
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nın ortak özelliği bilinmeyenlerin ve merak edilenlerin 
çok olmasıdır ve kişiler arasında yaygın panik halini 
yaratan da asıl olarak budur. Daha önce de söz edilen 
ve internet üzerinden yapılan bir ankette, ABD ve İn-
giltere’deki katılımcıların çoğu çocukların COVID-19 
ile enfekte olmaları halinde ölüm riskinin yüksek oldu-
ğunu söylemişlerdir. Vaka ölüm oranı ile ilgili soruyu 
Amerika’daki katılımcılar yüzde 5, İngiltere’dekiler ise 
yüzde 3 olarak cevaplamış-
tır.39 DSÖ ise, salgının ilk 
çıktığı ülke olan Çin’de, 
COVID-19’un çocuk-
larda yüzde 2,4 sıklıkta 
görüldüğünü, vakaların 
yüzde 2,5’luk bir kısmının 
hastalığı ağır geçirdiğini, 
tüm yaşlar için vaka ölüm 
oranının ise yüzde 0,7 ol-
duğu bildirilmiştir.40 Bu 
örnekte olduğu gibi, kişi-
lerin konuyla ilgili korku 
veya endişelerinin olması, 
onları yayılan yalan haber-
lere ve yanlış bilgilere karşı 
daha hassas hale getirmek-
tedir. 

İnternette yazılanlar okuyucuları çoğu zaman 
korkutarak paniğe, depresyona ve anksiyeteye 
sürüklemektedir. 2017’de ABD’deki seçim sürecinde, 
bir çift terapisti olan Dr. Steven Stosny, haberlerde ve 
sosyal medyada sürekli olarak yayılan bilgilerin yıkıcı 
etkileri olduğuna ve kişilere yaygın bir mutsuzluk hissi 
verdiğine dikkat çekmiş, hatta kişilerin üzerindeki 
bu etkiye “headline stress disorder” (manşet stresi 
bozukluğu) adını vermiştir.41 Günümüzde de benzer 

biçimde COVID-19 salgının yarattığı bireysel ve 
toplumsal psikolojik problemler, ilerleyen dönemde 
yeni bir araştırmaya konu olacak gibi görünmektedir.   

İnternette yayılan yanlış bilgilerin yarattığı bir diğer 
sorun ise kişiler arasındaki ayrımcılığı ve  taraflar 
arasındaki gerginliği artırmasıdır. COVID-19 salgını 
döneminde özellikle yanlış, taraflı ve abartılı haberlerin 

etkisiyle ayrımcı söylem 
ve eylemler daha da artma 
eğilimine girmiştir. Daha 
önce söz ettiğimiz internet 
üzerinden yapılan 
çalışmada42 katılımcıların 
önemli bir kısmı, Çin lo-
kantalarından kaçınma-
ları gerektiğini, Çin’den 
bir kargo paketi almanın 
COVID-19 enfeksiyonu 
riski yaratacağını ve Uber 
bünyesinde bir şoför olsa-
lardı Doğu Asyalı bireyleri 
araçlarına almayı reddede-
ceklerini belirtmişlerdir. 
Bunun yanı sıra, sağlık ça-
lışanlarının enfekte olma 
riskinin normal popülas-

yondan daha yüksek olduğu düşünüldüğü için onlara 
karşı yapılan ayrımcılık faaliyetleri de haberlerde sıkça 
yerini almıştır.43 Kişilere sunulan yanlış bilgiler ayrım-
cılık faaliyetlerini artırırken, bir yandan da halk arasın-
da oluşan öfke Doğu Asya etnik kökenli bireyleri risk 
altına sokmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 
bir haberde farklı ülkelerde artan ırkçılık olaylarına yer 
verilmiştir.44

COVID-19 salgını 
döneminde özellikle 

yanlış, taraflı ve abartılı 
haberlerin etkisiyle 
ayrımcı söylem ve 

eylemler daha da artma 
eğilimine girmiştir. 
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COVID-19 İNFODEMİSİ  
NASIL YÖNETİLİYOR? 

KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLER

Yazının başında söz edilen DSÖ’nün “COVID-19 İnfodemisinin Yönetimi” başlıklı yazısın-
da, risk iletişimi ve toplum katılımı kavramlarına yer verilmiştir. İyi bir risk iletişimi, salgının 
kontrol edilmesi için önerilen fiziksel mesafenin korunması, temaslıların karantinada kal-
ması, hastaların izolasyonu, el yıkama, maske takma ve evde kalma gibi önlemlere toplumun 
yaygın katılımı için anahtar öneme sahiptir. Burada toplumun, kendisine sunulan bilgilere, 
paylaşılan belgelerin doğruluğuna ve bunların sunulma biçimine güven duyması önemli bir 
etken haline gelmektedir. 

Ülkelerin koronavirüs pandemisi ve infodemi sürecini 
yönetme biçimleri ilginç örnekler ortaya koymaktadır. 
Bu açıdan incelenmeye değer ülkelerin başında gelen 
ABD’de, salgın sürecinin yönetiminde başlıca dört 
aktör rol almaktadır: Başkan Donald Trump, Beyaz 
Saray Koronavirüs Görev Gücü (The White House 
Coronavirus Task Force), Ulusal Alerji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Müdürü Dr. Anthony 
S. Fauci, ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC). Ancak ABD’de yaşananlar, salgını ve salgınla 
ilgili bilgiyi “iyi” yönetmesi beklenen bu aktörlerden 
biri olan Başkan Trump’ın kendisinin, sürecin 
başlangıcından itibaren, yanlış bilginin en önemli 
kaynaklarından birisi olduğunu göstermektedir. Kaiser 
Family Foundation’ın Mart ayında yaptığı anketin 
sonuçlarına göre Amerikan halkının en az güvendiği 
bilgi kaynağı yüzde 46 ile Trump iken, en güvenilir 
kaynak yüzde 85 ile CDC olmuştur.45 The Washing-
ton Post’ta yayımlanan bir habere göre, 16 Mart-25 
Nisan tarihleri arasında yapılan 35 Koronavirüs Görev 
Gücü toplantısının toplam 28 saatinin 13’ünde Trump 

konuşmuş; bu konuşmaların neredeyse dörtte birinde 
yanlış veya yanıltıcı bilgilere yer vermiştir.46 The New 
York Times’da yer alan bir habere göre, pandemi bo-
yunca Trump tarafından söylenen 260 000 sözcüğün 
analizi yapılmış, bu sözcüklerin yaklaşık 600’ünde yan-
lış bilgiler ve abartılar olduğu saptanmıştır.47 Yanlış bil-
gilerin kaynağı bir ülkenin seçilmiş başkanı olduğunda, 
bunun yönetimi gerçek anlamda zorlaşmakta; ne kadar 
abartılı veya yanlış olursa olsun, bu bilgilerin toplumun 
bazı kesimlerinde karşılık bulması doğal bir sonuç ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kaiser Family Foundation 
tarafından yapılan ankette Demokratların yüzde 69’u 
medyaya güvendiğini söylerken, Cumhuriyetçilerde bu 
oran yüzde 88’dir.48 

ABD’de durumu daha da ilginç hale getiren bir başka 
gelişme de, salgının yönetiminde adı geçen iki önemli 
aktör arasında giderek tırmanan gerilimdir. The Guar-
dian gazetesinde yayımlanan bir haberde Dr. Fauci ve 
Başkan Trump arasında mevcut pandemi nedeniyle 
yaşanan bu gerilim tartışılmaktadır.49 Yazıda, pandemi 
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nedeniyle korku içinde olan ABD halkının kendilerini 
bu felaketten kurtarmaları için karşıt fikirleri savunan 
bu ikiliyi izlemek durumunda kaldıkları anlatılmak-
tadır. Çatışmanın temel kaynağını Trump’in koron-
virüsün Çin tarafından laboratuvarda ürettiğini iddia 
etmesi, Dr. Fauci’nin ise bu yönde bir kanıt olmadığı-
nı yinelemesi oluşturmaktadır. Aslında pek çok başka 
bilim insanı da Dr. Fauci’nin görüşünü desteklemekte-
dir.50 Ancak sonuç itiba-
riyle, Başkan Trump sal-
gınla mücadelede halkın 
hükümete azalan güvenini 
artırmak için Dr. Fauci’ye, 
Dr. Fauci de yaşam kurta-
racak gerekli önlemleri al-
ması için Trump’a ihtiyaç 
duymaktadır.

İnfodemi ile baş etmenin 
en etkili yollarından birisi, 
şeffaflık ve açıklıktır.51 
Almanya Sağlık Bakanı 
Jens Spahn yaptığı bir basın toplantısında salgın sü-
recindeki komplo teorileri nedeniyle endişelendiğini 
belirterek, bu dönemi tam şeffaflık stratejisi ile atlata-
caklarını söylemiştir.52 COVID-19 salgını sürecinde 
ülkeler salgınla ilgili istatistiklerin paylaşılmasında hem 
verilen bilgideki ayrıntı hem de veriyi sunan kişi veya 
kurumlar açısından farklı yaklaşımlar izlemişlerdir. 
Ortak olarak ülkelerin hemen hepsi DSÖ’nün günlük 
durum raporunda yaptığına benzer biçimde, toplam 
ve yeni olgu ile ölüm sayılarını paylaşmış, buna sıklıkla 
yapılan test sayısı ile iyileşen hasta sayısı da eklenmiş-
tir. Almanya’da salgın istatistikleri, salgın yönetiminde 
aktif rol alan Robert Koch Enstitüsü’nün web sayfa-
sında oldukça kapsamlı bir biçimde (örneğin yerleşim 
yerlerindeki durumu görebilecek şekilde), Almanca ve 
İngilizce olarak yayımlanmaktadır.53 Hollanda, İtalya, 
İsviçre gibi ülkeler de resmi sayfalarında salgın ile ilgili 
güncel durum verilerini ve önemli bilgileri yayınlamak-
tadır. Bunların tümünde olguların yerleşim yerine göre 
(bölge, kanton, eyalet veya il olarak) dağılım bilgileri 
yer almaktadır.54 

Ülkeler yanlış bilgiyle baş etmek için çeşitli yöntemler 
uygulamış, çalışmalar ve projeler geliştirmiştir. Örneğin 
Güney Kore’de, KAIST (Kore’de bir üniversite), Temel 

Bilimler Enstitüsü (IBS) ve Ewha Kadınlar Üniversitesi 
iş birliğiyle “Söylentilerden Önce Gerçekler” 
(Facts Before Rumors) adlı bir proje başlatılmıştır. 
Projede 200’den fazla söylenti değerlendirilerek 
kategorilere ayrılmış; komplolar, siyasi söylentiler ve 
ünlülere ait haberler dışarıda bırakıldığında, sağlık 
uygulamalarına odaklanan 15 iddia belirlenmiş ve 
bunlar düzeltilmiştir.55 

Sosyal ağlar da CO-
VID-19 salgını sürecinde 
infodemiye karşı birtakım 
önlemler almıştır. Facebo-
ok, yayınların içeriklerini 
kontrol etmeye, açıkça 
yanlış olanları etiketleme-
ye ve sıralamalarını azalt-
maya, böylece yanlış 
bilgilerin daha az görün-
tülenmesini sağlamaya 
çalışmaktadır.56 Twitter, 
YouTube ve TikTok da 

yanlış bilgileri sınırlamak veya etiketlemek için adımlar 
atmaktadır.57 Internetteki bilgi kirliliği ile olan müca-
delede başı çeken kurumlardan biri de Wikipedia’dır. 
Wikipedia’daki koronavirüs makaleleri, tıp ve halk 
sağlığı alanında uzmanlığı olan yaklaşık 150 editör ta-
rafından izlenen yaklaşık 35.000 makalelik bir koleksi-
yonu olan, 2004’te kurulan WikiProject Medicine’nin 
bir parçasıdır. Bu sayede buradaki bilgiler birçok editör 
tarafından kontrol edilip, güvenilirlikleri sorgulanarak 
yayınlanmaktadır.58 Başka bir örnek de Amazon’un 
-yanlış olarak- koronavirüsten koruduğu iddia edilen 
veya normal fiyatının çok üstünde fiyatlara satılan bir 
milyondan fazla ürünü satıştan kaldırmış olmasıdır.59 

Öte yandan bu süreç, “infodemi ile mücadele” veya 
“toplumun yanlış bilgilerden korunması” adı altında 
hükümetlerin sansür ve cezalandırma gibi bazı otoriter 
uygulamaları gündeme getirmelerine fırsat yaratmıştır. 
Buna örnek olarak Çin’de gerçekleşen Dr. Li Wen Li-
ang olayı gösterilebilir. 1 Aralık 2019’da Wuhan Bele-
diyesi Sağlık Komisyonu, ilk koronavirüs vakasını (o 
zaman için olağan dışı bir vaka olarak) bildirdikten 
sonra 30 Aralık 2019’da Dr. Li Wen Liang, bir sosyal 
medya aracı olan WeChat’te bu olağan dışı vakanın 
olası bir salgın nedeni olabileceğini duyurmuştur. Ko-

İnfodemi ile baş etmenin 
en etkili yollarından 

birisi, şeffaflık ve 
açıklıktır.
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misyon olayları değerlendirdikten sonra Dr. Li’den 
söylenti yaydığı için özür dilemesi istenmiş ve Dr. Li 31 
Aralık 2019’da halktan özür dilemiştir. 7 Şubat 2020’de 
Dr. Li’nin koronavirüs nedeniyle vefat etmesi üzerine 
sosyal medyada hükümete yönelik çok sayıda eleştiri 
yer almış, hükümetin sansürleme eylemleri toplumun 
yönetime olan güvenini önemli ölçüde sarsmıştır.60  

Heidi J. Larson’a göre durum politikacılar ve sağlık 
otoriteleri açısından ba-
kıldığında oldukça zordur. 
Çünkü bazı bilgiler açık-
ça yanlış ve hatta zararlı 
olmasına rağmen, bazı 
gönderilerin içeriği ise net 
değildir. Bazıları sadece 
şüpheleri, karışıklığı ve 
komplo teorilerini tetikle-
yerek sağlık otoritelerine 
olan güveni baltalamak-
tadır. Ancak bu tür pay-
laşımları saptayıp, doğru 
olmadıklarını bildirmek 
yetkilileri zorlamaktadır.61 
2017 ve 2018 yıllarında 
yaşanan Zika virüs salgını 
sırasında yapılan bir araş-
tırmada, “yanlış bilgileri 
düzeltme” yaklaşımının 
virüs hakkındaki gerçek 
bilgilere olan inancı azal-
tarak daha fazla hasara ne-
den olduğuna dair kanıtlar 
bulunmuştur.62 Çin Hükümeti’nin WeChat’te uygu-

ladığı kelime sınırlandırmaları da benzer biçimde tep-
kiye neden olmuş, kullanıcılar kendilerine yeni diller 
bularak (örneğin Yüzüklerin Efendisi filmindeki dili 
kullanarak) veya emojiler yoluyla söylemek istedikleri-
ni anlatmaya, yaymak istedikleri mesajları takipçilerine 
iletmeye devam etmişlerdir.63 

İran’da da yanlış haber paylaştıkları gerekçesiyle 3600 
kişi tutuklanmıştır.64 180 ülke ve bölgede basın özgür-

lüğünü ölçen Dünya Basın 
Özgürlüğü Endeksi’nin 
2020 yılında hazırlanan ra-
porunda koronavirüs sal-
gınına yanıt olarak medya 
özgürlüğünün bastırılması 
ile ülkenin endeksteki sı-
ralaması arasında açık bir 
ilişki olduğu saptanmıştır. 
Çin (endekste 177. sıra-
da) ve İran’ın (endekste 
173. sırada) koronavirüs 
salgınını yoğun bir şekilde 
sansürlediği buna örnek 
olarak verilmiştir. Aynı 
analizde yanlış bilgilerin 
yayınlanmasıyla medya-
ya olan güvenin sarsıldığı 
ve bu güven krizinden 
zarar gören gazetecilerin 
dünyanın birçok yerinde 
gerçekleşen büyük sokak 
protestoları sırasında hal-
kın öfkesinin hedefi haline 

geldiğinden bahsedilmektedir.65 

Öte yandan bu süreç, 
“infodemi ile mücadele” 

veya “toplumun 
yanlış bilgilerden 

korunması” adı altında 
hükümetlerin sansür ve 
cezalandırma gibi bazı 
otoriter uygulamaları 

gündeme getirmelerine 
fırsat yaratmıştır. 
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COVID-19 İNFODEMİSİ  
VE TÜRKİYE

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye de COVID-19 pandemisi ile birlikte yanlış, abartılmış, 
çarpıtılmış vb. haberlerin hızla artması ve yayılması sorununu yaşamış; infodemi tehlikesi 
çeşitli gazetelerde köşe yazılarına konu olmuş, uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gereken 
bir sorun olarak çeşitli platformlarda dile getirilmiştir. 

Kontrolsüz bilgi artışının, kanıtlarla uygulamalar ara-
sında çatışmaya, örneğin önlemlere uymamaya yol aça-
cağı ve böylece salgınla mücadelede önemli bir zorluk 
yaratacağı endişesi yaşanmıştır. Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneği (HASUDER), web sitesinden yayımladığı 
27 Nisan tarihli Korona Postası’nda “COVID-19’la 
ilgili bilimsel olmayan bilgiye inanmayın, yaymayın!” 
başlığını kullanmış, pandemi sırasında COVID-19 ile 
ilgili yayılan yanlış bilgiler ve söylentilerin halk sağlığı 
önlemlerinin etkisini zayıflatabileceğine, toplumda ka-
rışıklık ve güvensizlik yaratabileceğine dikkat çekmiş-
tir.66 

Mayıs ayı ortası itibariyle salgın hala devam etmekte-
dir. Başlangıçtan bu yana gerek virüsün özellikleri ge-
rek bulaşma dinamikleri gerekse tanı testleri ve uygu-
lanan tedaviler konusundaki bilgiler, bağlantılı olarak 
da alınması gereken önlemler az veya çok değişiklik 
göstermektedir. DSÖ ve Amerikan Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC) gibi uluslararası rehberlik 
sağlayan kurumlar, “sık sorulan sorular” köşelerinde, 
sürekli güncellemeler yapmakta, çoğu zaman “bugün-
kü bilgilerimize göre” ibaresini kullanarak, değişen ka-
nıtlar için açık kapı bırakmaktadırlar. Kanıtlardaki bu 
değişkenlik, yanlış, eksik, abartılı, manipülatif bilginin 
kontrolünü daha da güçleştirmekte, şüpheyi ve güven-
sizliği tetiklemektedir.

Salgın gibi felaket durumlarında toplumun algı ve tu-
tumuna yönelik risk iletişimi ve bunu değerlendiren 
çalışmalar önem kazanmaktadır.

KONDA’nın Türkiye’de henüz ilk olgu bildirilmeden 
önce yaptığı çalışmanın sonuçları67, toplumun yüzde 
97’sinin koronavirüsün ne olduğu konusunda duyu-
ma sahip olduğunu, yüzde 86’sının virüsün nasıl ya-
yıldığını ve yüzde 85’inin de korunma amaçlı olarak 
neler yapılması gerektiğini bildiğini göstermektedir. 
Buna rağmen, toplumun sadece yüzde 55’i yapılması 
gerekenleri yaptığını bildirmektedir. Aynı çalışmada, 
toplumun yüzde 45’i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurum-
larının bu virüse karşı yeterli önlem aldığına ve yine 
yüzde 45’i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdi-
ğine inanmamaktadır. Bu sonuca göre, ülkedeki siyasi 
kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak da devlet kurum-
larına olan güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın 
meselesinde bile etkili olduğu yorumu yapılmaktadır.68 

Öte yandan Medya Ajansı Universal McCann’in (UM) 
Nisan ayının başında 1223 kişiyle gerçekleştirdiği 
“Türkiye’nin Korona Günleri Araştırması”nın 
sonuçlarına göre, toplumun yüzde 75’i virüsle ilgili 
konularda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelen 
bilgilere güvenmektedir. Bunu yüzde 47 ile sağlık 
çalışanlarının bireysel açıklamaları, yüzde 46 ile 
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hükümetin açıklamaları, yüzde 44 ile Türk Tabipleri 
Birliği’nin (TTB) açıklamaları izlemektedir. Sağlık 
Bakanı’na güven konusunda gruplar arasında fark 
bulunmazken, hükümetten gelen bilgilere dindar/
kadercilerin ortalamanın üstünde güvendiği 
bildirilmiştir.69 

IPSOS, “Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamu-
oyu Araştırması”nda, Türkiye’de koronavirüs vakasının 
ilk kez rapor edilmesinden başlayarak 5 Mayıs’a kadar 
yedi farklı dönemde veri toplamıştır.70 Salgının başlan-
gıç döneminde toplanan ilk verilere göre halkın yüzde 
88’i koronavirüs ile ilgili 
haberleri televizyondaki 
haber ve tartışma prog-
ramlarından, yüzde 63’ü 
sosyal medyadan, yüzde 
59’u sanal basından ve 
yüzde 42’si arkadaşlardan 
almaktadır. Benzer biçim-
de UM’nin çalışmasında 
da bilgi kaynağı olarak 
televizyon haberlerine 
sosyal medyada yer alan 
haberlerden daha fazla 
güvenildiği görülmüştür.71 
HASUDER, salgının 28. 
gün değerlendirmesi için 
hazırladığı raporda IP-
SOS’un bulgularını adres 
göstererek, temel bilgi kay-
nakları arasında Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve 
sağlık örgütlerinin yer almayışına dikkat çekmiştir. Ra-
porda, temel bilgi kaynağı olarak bildirilen kaynaklarda 
komplo teorileri, alternatif tıp yaklaşımları vb. konular 
yerine, sorunun özelliklerine uygun bilimsel bilgilerin 
yer bulmasının, salgın süreci için uzun sayılabilecek bir 
süre sonra olabildiği belirtilmiştir.72 

Türkiye’de yaşanan bilgi kirliliği, salgının sürecine göre 
değişiklik göstermekle birlikte dünyada yaşanan dene-
yimlere oldukça benzerdir. Salgınla ilgili olarak ortaya 
atılan iddialar başlangıçta genellikle olayın ciddiyetine 
ve gerçekliğine odaklanmışken, çeşitli ülkelerden olgu 
bildirimleri yapılmaya başlandıkça Türkiye’de de olgu 
ve/veya ölüm sayılarına ilişkin iddialar ve şüpheli bil-
giler gündeme gelmeye başlamıştır. Bunu, hastalıktan 

koruyan veya hastalığı tedavi ettiği iddia edilen ilaçlarla 
ilgili bilgi bombardımanı izlemiş, uzun bir süre maske-
nin gerekli olup olmadığı ile ilgili tartışmalar yapılmış, 
maske gerekliliğinin gizlendiği iddiaları gündeme gel-
miş, sürecin ilerlemesiyle birlikte aşı, immun plazma 
tedavisi gibi konularda araştırmalar, çıkar çatışmaları, 
komplo teorileri vb. pek çok bilgi paylaşımı yapılmış-
tır. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de infodemi et-
kisiyle panik alışverişleri olmuş, ilk olgunun görüldüğü 
günlerde eczanelerden cerrahi maske alımı artmış, kısa 
sürede cerrahi maske fiyatları birkaç kat yükselmiş ve 
stoklar tükenmiştir.73

Türkiye’de salgın süreci 
Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan, kurulan Pandemi 
Bilim Kurulu koordinas-
yonu ile yönetilmektedir. 
Sağlık Bakanlığı, CO-
VID-19 tanı, tedavi ve 
izleme ile ilgili ilk reh-
berini 24 Ocak 2020’de 
web sitesinde yayınlamış, 
pandemi sürecinde rehber 
ve algoritmaları güncel-
lemeyi sürdürmüştür. Bu 
rehberler ve güncelleme-
ler, sağlık hizmeti verenler 
için, tanı, tedavi ve izleme 
konularında karşılaştıkla-
rı aşırı bilgi ile baş etmek 

açısından son derece yararlı olmuştur. Bununla birlikte 
sağlık personeli başta olmak üzere COVID-19’a karşı 
mücadelede doğrudan görev alan kişiler için herhangi 
bir özel eğitim verilmemiş ve buna yönelik bir planlama 
yapılmamıştır. HASUDER’in değerlendirmesine göre 
“sağlık personeli bilgi ihtiyacını sosyal iletişim araçla-
rı yoluyla akranlarından elde etmeye eğilim göstermiş, 
ulusal ve uluslararası tıp uzmanlık derneklerinin dü-
zenlediği çevrim içi seminerlere katılımın yüksek oldu-
ğu gözlemlenmiştir”.74

Türkiye’de salgın sürecinin ve salgınla mücadelenin gö-
rünen aktörü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştur. 
Salgınla ilgili istatistikler ilk olgudan itibaren, bizzat 
Bakan Koca tarafından TV kanallarından ve daha az 
olmak üzere Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar ara-

Türkiye’de yaşanan 
bilgi kirliliği, salgının 

sürecine göre değişiklik 
göstermekle birlikte 
dünyada yaşanan 

deneyimlere oldukça 
benzerdir. 
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cılığı ile açıklanmıştır. Bilim Kurulu ve yaptığı çalışma-
lar ise Sağlık Bakanı’nın konuşmalarında bir referans 
noktası olarak sürekli adres gösterilmektedir. Öte yan-
dan Bilim Kurulu’nun aldığı kararların açıklanmaması 
dahil olmak üzere, alınan önlemlerin etkililiğini değer-
lendirme ve izleme amacıyla nasıl bir sistem kurulduğu-
na, hangi göstergelerin kullanıldığına dair bilgilere eri-
şilememesi eleştiri konusu 
olmaktadır.75 Türkiye’de 
salgın istatistiklerinin 
açıklanması ile ilgili 
eleştiriler, sunulan verilerin 
sınırlılığı kapsamında 
da yapılmaktadır. 
Zaman zaman basın 
toplantılarında ek bazı 
bilgiler verilse bile bu 
bilgilere daha sonra 
herhangi bir yerden 
erişilemiyor olması, 
özellikle konu ile ilgili 
uzmanlar ve uzmanlık 
dernekleri tarafından 
eleştirilmektedir.

HASUDER, pandemi 
sürecinde kamuoyuna du-
yurulmak üzere çeşitli gö-
rüş metinleri hazırlamış, 
bu metinlerde şeffaflığın 
önemi konusuna pek çok 
kez değinmiştir. Bu metinlerden dördüncüsünde de 
bu konu ele alınmış, Sağlık Bakanı’nın hemen her gün 
toplumun karşısına çıkıp ülkenin durumunu paylaşmış 
ve sorulara yanıt vermiş olmasının halk tarafından be-
nimsendiği, Bakan Koca’nın halkın takdirini ve güveni-
ni kazandığı belirtilmiştir. Bununla beraber açıklanan 
verilerin uzman ve akademisyenlerin pandemi sürecini 
izleme ve değerlendirme yapabilmesi için yeterli olma-
dığı eleştirisi yapılmıştır.76

Ülke örneklerinde de tartışıldığı gibi, pek çok ülke 
salgına ait kişi, yer ve zaman özellikleri gibi en temel 
verileri toplumla açık biçimde paylaşmaktadır. 
Türkiye’de ise bu veriler güncel olarak sunulmamaktadır. 
Olguların illere göre dağılımı bilgisi en son 10 Nisan’da 
“olguların en sık görüldüğü 10 il” olarak yapılan bir ba-

sın toplantısında paylaşılmıştır. IPSOS’un Türkiye’de 
yaptığı araştırmada, çalışmaya katılanların yüzde 83’ü 
koronavirüsün görüldüğü illerin kamuoyu ile paylaşıl-
ması gerektiği görüşündedir.77

Türkiye’de yaşanan bir başka tartışma da COVID-19 
olgu ve ölüm bildirimleri ile ilgilidir. Ülkemizde dün-

yanın pek çok ülkesinde 
olduğu gibi, olgu ve ölüm 
sayıları sadece test sonucu 
pozitif olan kişileri içer-
mektedir. Tartışma daha 
çok bu bildirimin DSÖ 
standartlarına uygun 
olup olmadığı üzerinden 
yürütülmekle birlikte, 
toplumun ve uzmanların 
asıl bilmek istediği, testi 
pozitif olmadığı halde kli-
nik, laboratuvar ve radyo-
lojik özellikleri nedeniyle 
COVID-19 tanısı alan 
vakaların veya bu şekilde 
gerçekleşen ölümlerin sa-
yısıdır. Bu sayıların açık-
lanmaması veya gerekli 
şeffaflıkla tartışılmaması, 
pandemi yönetimi sırasın-
da en önemli gereksinim 
olan güven ortamının 
zarar görmesine ve bu ko-

nuda elde edilmiş kazanımların kaybedilmesine neden 
olabilir.78 

Türkiye’de salgın sürecinde toplumun bilgilendirilmesi 
için sıklıkla TV tartışma programları kullanılmaktadır. 
Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere, enfeksiyon 
hastalıkları, halk sağlığı uzmanı vb. uzmanlık alanların-
dan kişiler televizyonda hem gündüz hem de akşam ku-
şağında düzenli olarak yapılan programlarda halkın so-
rularına yanıt vermektedir. Bu programlara genellikle 
birden fazla uzman katılmakta, gelen sorular uzmanlık 
alanına göre ilgili kişilere yöneltilmektedir. Türkiye’de 
yapılan çeşitli çalışmalar da toplumun bilgi kayna-
ğı olarak ilk sırada televizyon haberlerini ve tartışma 
programlarını kullandığını göstermektedir. Bunun bir 
nedeni, internette karşılaşılan bilgi yığınına kıyasla, uz-

Ülke örneklerinde de 
tartışıldığı gibi, pek çok 
ülke salgına ait kişi, yer 

ve zaman özellikleri 
gibi en temel verileri 

toplumla açık biçimde 
paylaşmaktadır. 
Türkiye’de ise bu 

veriler güncel olarak 
sunulmamaktadır. 
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manların sunduğu bilgilerle baş etmenin göreli olarak 
daha kolay olmasıdır. 

Öte yandan internette ulaşıma açık olan bilgiler aşırı 
miktardadır ve bireylerin kendisine gerekli olan bil-
giyi elde edebilmesi için, bu çok büyük bilgi havuzu 
içinden aktif olarak arama ve seçme yapmasını gerek-
tirmektedir. Yeterli bir sağlık okuryazarlığı olmadığı 

durumda bireyler için bu seçimi yapmak ve güvenilir 
olanla olmayanı birbirinden ayırmak önemli bir zor-
luk yaratmaktadır. Teyit.org, dogrulukpayi.com gibi 
bazı girişimler, bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek 
ve doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru 
bilgiye ulaşmasına yardım etmektedir. Bu çabaların 
COVID-19 salgını sürecinde önemli katkıları olacağı 
öngörülebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Henri P. Kluge ile 
telekonferans toplantısında - 13 Mayıs 2020 (Kaynak: AA)
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SONUÇ: İNFODEMİYE KARŞI 
POLİTİKA ÖNERİLERİ

Sonuç olarak, salgın sürecinde ortaya çıkan yanlış veya abartılı bilgilerin iyi yönetilmesi 
amacıyla alınacak önlemler, salgın kontrolünün ana bileşenlerinden birisi olarak görülmeli 
ve kontrol planına dahil edilmelidir. 

Yanlış bilgilerle mücadele etmek ve bu bilgilerin olum-
suz etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilebilecek birkaç 
strateji mevcuttur. Bunlar-
dan birincisi, sadece mev-
cut salgın için değil, uzun 
vadede sağlayacağı yararlar 
da göz önünde bulundu-
rularak toplumda sağlık 
okuryazarlığı düzeyinin 
artırılmasıdır. Bunun için 
temel eğitimden başlaya-
rak, örgün eğitimin her 
aşamasında, sağlıkla ilgili 
konularda okuryazarlığın 
gelişmesine yönelik içerik, 
uygun yöntemlerle progra-
ma yerleştirilmelidir. 

Bunun yanı sıra, sağlık 
hizmeti sunumu sırasında 
başvuran kişi ile sağlık ça-
lışanı arasında kurulacak 
iletişim de kullanılması 
gereken önemli fırsat alan-
larındandır. Bu karşılaş-
manın kişilerin sağlıkları 
ile ilgili bilinçli kararlar almalarına yol açacak şekilde 
gerçekleşmesi için, sağlık hizmeti sunanların iletişim 

becerilerinin ve kültürel yeterliklerinin güçlendirilmesi 
önerilmektedir. Topluma sağlığın korunması ile ilgili 

bilgi verme faaliyetinin 
rutin olarak yürütüldü-
ğü, toplumun da bilgiyi 
almaya açık olduğu böyle 
bir salgın dönemi, sağlık 
okuryazarlığının iyileşti-
rilmesi için iyi bir fırsat 
sağlayabilir. Nitekim el 
yıkamak başta olmak üze-
re, toplum sağlığının ko-
runması açısından önemli 
olan basit ve temel önlem-
ler, bu süreçte nihayet top-
lumun dikkatini çekebil-
miş; davranış değişikliği 
yönünde olumlu adımlar 
atılabilmiştir. Toplumda 
sağlık okuryazarlığının 
gelişmesinde rolü olan 
aktörler sadece sağlık hiz-
meti sunanlar ile sınırlı 
olmayıp, öğretmenler, aka-
demisyenler, sivil toplum 
kuruluşları, resmi sağlık 

otoriteleri, dini organizasyonlar ve medya gibi çok sa-
yıda paydaşın etkisi söz konusudur. Bunların her birine 

Temel eğitimden 
başlayarak, örgün 

eğitimin her 
aşamasında, sağlıkla 

ilgili konularda 
okuryazarlığın 

gelişmesine yönelik 
içerik, uygun 

yöntemlerle programa 
yerleştirilmelidir. 
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yönelik uygun müdahale ve yapılacak etkili iş birlikleri, 
toplumda SOY’un iyileşmesine, dolaylı olarak infode-
minin kontrolüne katkı sağlayacaktır. 

İkinci strateji, sağlıkla il-
gili bilgiler içeren sitelerin 
yukarıda söz edilen HON 
Code vb. sertifikasyon 
mekanizmaları ile denet-
lenmesi olabilir. Kullanıcı-
ların da eş zamanlı olarak 
bu sertifikasyonlar konu-
sunda bilgilendirilerek, zi-
yaret ettikleri siteleri buna 
göre seçmeleri sağlanabilir. 

Bunlara ek olarak halk 
sağlığı kuruluşlarının bilgi 
kaynağı olarak internette 
daha fazla yer almalarını 
sağlamak ve bu konuda 
onları teşvik etmek de 
önemli bir adım olacak-
tır. Hernández-García ve 
Giménez-Júlvez yaptıkları 
araştırmanın sonucunda 
resmi halk sağlığı kuruluş-
larının COVID-19 bula-
şının engellenmesi hak-
kında genel olarak daha 
doğru ve güvenilir bilgiler 
yayınladıklarını saptamış-
tır. Ancak bu kuruluşların 
yayınları internette bulunan bilgi araçlarının sadece 
yüzde 34’ünü oluşturmaktadır.79 Daha öncede de söz 
edildiği gibi, bir arama motorunda herhangi bir şey 
arandığında listede ilk sıralarda görülen siteler genel-
likle reklamlar veya en çok tıklanan sayfalar olmakta-
dır.80 Limaye ve arkadaşları güvenilir sağlık otoritele-
rinin hazırladığı bilgi kaynaklarının daha üst sıralarda 
yer almasının, bilginin daha doğru paylaşılması ve yan-
lış bilginin yayılmasının önlenmesi konusunda çözüme 
yönelik bir adım olacağını savunmuştur.81

Topluma doğru bilgi ulaştırma amacıyla, internette ya-
yınlanan içeriklerin denetlenmesi ve yanlış olanların 
silinip düzenlenmesi de infodemiyle mücadele yöntem-

lerinden biri olarak düşünülebilir. Ancak, bu ve benzeri 
yaklaşımların Çin örneğinde olduğu gibi geri tepmelere 
neden olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle salgın gibi 

olağanüstü durumlarda, 
“toplum sağlığını korumak 
için” yapıldığı bildirilen ve 
bu nedenle de kolayca ka-
bul gören bu tür müdaha-
lelerin ve başka kısıtlama-
ların, salgın bittikten sonra 
da devam edebileceği endi-
şesi ciddiye alınmalıdır. Li-
maye ve arkadaşları sosyal 
medyadaki içeriklerin ge-
çerlilik ve güvenilirliği sağ-
lanmaya çalışılırken, fikir 
çeşitliliğinin kaybedilme-
mesi gerektiğini (hükümet 
karşıtı fikirler olsa dahi) 
savunmuşlardır. Aksi hal-
de bunun yine toplum ve 
otoriteler arasındaki gerili-
mi tetikleyeceğini ve artan 
gerilimin yanlış bilgilerin 
yayılmasına fırsat sağlaya-
cağını belirtmişlerdir.82 

Teyit.org sitesinde yayım-
lanan bir araştırmada, ko-
ronavirüs salgınıyla ilgili 
yanlış bilgilerle nasıl mü-
cadele edilmesi gerektiği 
uzman önerileri ile değer-

lendirilmiştir. Buna göre yetkililerin, yanlış bilgiler do-
laşımdayken erkenden ve düzenli olarak doğru bulgu-
ları paylaşmaları, her bir yanlış bilgiyi doğrusunu ispat 
ettikten sonra çürütmeye çalışmalarından veya “yanlış” 
olarak duyurmalarından daha etkili bulunmuştur.83

TÜRKIYE ODAKLI ÖNERILER

Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı, yanlış 
bilginin “infodemisi” ile mücadelede beş öneri sunmak-
tadır.84 Bunlar, doğru bilgi üretmek ve üretilen doğru 
bilgiyi yaygınlaştırmak, sık kullanılan medya platform-
ları ile ortaklıklar yapmak, medya ve gazetecilerle bir-

Topluma doğru bilgi 
ulaştırma amacıyla, 

internette yayınlanan 
içeriklerin denetlenmesi 

ve yanlış olanların 
silinip düzenlenmesi de 
infodemiyle mücadele 
yöntemlerinden biri 
olarak düşünülebilir. 
Ancak, bu ve benzeri 

yaklaşımların Çin 
örneğinde olduğu 
gibi geri tepmelere 
neden olabileceği 

unutulmamalıdır. 
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likte çalışmak, sivil toplumu harekete geçirmek ve hak-
lar hakkında konuşmaktır. HASUDER COVID-19 
Görev Grubu, yayınladığı bilgi notunda, bu beş ilkeyi 
değerlendirmiş ve bunlara ek olarak, doğru bilgilerin 
topluma ulaşmasının süreklilik göstermesi gerektiğine 
vurgu yapmıştır.85 

Doğru ve kullanılır bilgi üretmek için, toplumun katı-
lımını da sağlayarak iyi bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 
Toplum katılımı, hizmetlerin planlanması, uygulan-
ması ve değerlendirilmesi 
aşamalarının tümünde 
gözetilmelidir. Bu durum-
da belli bir konuda hangi 
bilgiye ne zaman ihtiyaç 
olduğu, nasıl bir yöntem-
le/dille iletilmesi gerektiği 
toplumun katılımı ile be-
lirlenmeli; bilgi kaynak-
larının işe yararlılığının 
değerlendirilmesi de kulla-
nıcının görüşüne yer vere-
cek biçimde kurgulanma-
lıdır. Birçok web sitesinde 
rastladığımız “sık sorulan 
sorular” bölümü, ihtiyaca 
yönelik yanıt verebilme kaygısıyla oluşturulmaktadır. 
İhtiyaç belirlemenin, bilgiye erişimi zor olan dezavan-
tajlı grupları dışarıda bırakmayacak şekilde yapılması 
gerekmektedir. Oysa bu genellikle ihmal edilmektedir; 
Türkiye gibi yaklaşık dört milyon mültecinin yaşadığı 
bir ülkede, sağlıkla ve mevcut durumda salgınla ilgili 
bilgi kaynakları bu kişilerin ihtiyaçlarını, olanaklarını 
ve bilgiye ulaşımla ilgili bariyerlerini dikkate alarak ta-
sarlanmalıdır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi salgın, toplumda sağlık 
okuryazarlığının artırılması ve olumlu sağlık davra-
nışlarının kazanılması için bir fırsata dönüştürülebilir. 
Ülkemiz gibi sağlık okuryazarlığının sorunlu olduğu 
yerlerde bu özellikle önemlidir. Sağlık okuryazarlığını 
güçlendirmenin yollarından biri güvenilir, kolay anla-
şılır bilgi kaynaklarının çoğaltılması ve kolay erişilebilir 
kılınmasıdır. 

Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde topluma 
doğru ve anlaşılır bilgilerin sürekli olarak ulaştırılması 

yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Örneğin Halk 
Sağlığı Uzmanları Derneği, 15 Mart 2020’den bu yana 
her gün “HASUDER Korona Haber Postası”nı web 
sitesinin yanı sıra Facebook ve Instagram hesaplarında 
yayınlamaktadır. Burada günlük verilerle salgının gidi-
şi izlenmekte, DSÖ, CDC gibi uluslararası kuruluşlar 
ile Türkiye’den çeşitli bakanlıkların güncel ve önemli 
duyuruları paylaşılmakta ve ayrıca hazırlanan infogra-
filerle basit ve etkili bilgilendirmeler yapılmaktadır.86 
Benzer biçimde Türk Toraks Derneği87, Türk Klinik 

Mikrobiyoloji ve Enfeksi-
yon Hastalıkları Derneği 
(KLİMİK)88 gibi uzman-
lık dernekleri de sitelerin-
de düzenli olarak toplumu 
bilgilendirmeye yönelik 
bilgiler yayınlamaktadır-
lar. 

Bu tür güvenilir bilgi kay-
naklarının oluşturulması 
önemli bir beceri ve de-
neyim gerektirmektedir. 
Toplumun konu ile ilgili 
hangi bilgilere ihtiyacı 
olduğunu belirlemek, bu 

bilgileri halkın sağlık okuryazarlığı düzeyine uygun bir 
şekilde hazırlayıp sunmak bu becerilere örnek olarak 
verilebilir.89 İçerik güvenirliğinin sağlanması ve uygun 
dil kullanımının yanı sıra etkili görseller, kullanım 
kolaylığı, erişimin artırılması ve sürdürülebilirlik 
konuları da destek ve iş birlikleri gerektiren alanlardır. 

Uzmanlık dernekleri, sivil toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler ve merkezi sağlık otoritesi, etkili bilgi kay-
nakları oluşturmak ve yaygınlaştırmak için birlikte ça-
lışmanın yollarını aramalıdır. Sağlık alanındaki bu tür 
bilgi kaynakları oluşturulurken, kaynağın etkinliğini 
değerlendirecek sistemler de planlanmalı, sunulan bil-
ginin kullanım sıklığı değerlendirilmeli, geri bildirim 
alma mekanizmaları oluşturularak iyileştirme alanları 
saptanmalı ve gereksinimlere göre sürekli yenilenme 
sağlanmalıdır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, toplumun COVID-19 
salgını konusundaki bilgileri önemli ölçüde TV prog-
ramlarındaki uzmanlardan edindikleri anlaşılmaktadır. 

Doğru ve kullanılır bilgi 
üretmek için, toplumun 

katılımını da sağlayarak 
iyi bir ihtiyaç analizi 

yapılmalıdır. 
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Türkiye’de ilk olgu görül-
düğünden bu yana, TV’de 
her gün COVID-19 özel 
programları yapılmakta-
dır. Bu durumda medyaya 
da, programa katılan ko-
nuklara da önemli sorum-
luluklar düştüğünü söyle-
yebiliriz. Burada yapılması 
gerekenleri kontrol etmek 
çok mümkün olmasa da, 
programa davet edilecek 
kişinin konunun uzma-
nı olması, toplum sağlığı 
açısından önemli ve ön-
celikli soruların gündeme 
getirilmesi, uzmanların 
sadece kendi alanlarındaki 
sorulara yanıt vermesi ve 
yanıtı bilinmeyen durum-
larda bunun söylenmesi-
nin teşvik edilmesi gibi 
iyileştirici müdahaleler 
yapılabilir. Öte yandan ge-
rek uzmanların sunduğu, 
gerekse internette ulaşılan 
sağlık bilgisindeki “çe-
lişkiler” halen en önemli 
zorluk alanlarından biri-
sini oluşturmaktadır; bu 
sorunu kontrol etmek için 
sunulacak kanıta dayalı bir 
strateji de bulunmamakta-
dır.90  Üstelik bu çelişkili 
bilgiler, toplumda bilime 
ve kanıta karşı güvensizlik 
yaratmaktadır. Toplumun 
kendisine sunulan bilgile-
rin doğruluğuna duyduğu 
güven veya güvensizlik, 
geçmişte benzer olaylarda 
yaşanan deneyimlerle de 

ilişkilidir. Önceki olumsuz 
deneyimler (söylenmemiş 
gerçekler, verilerin mani-
püle edilerek olduğundan 
az veya çok gösterilmesi 
vb.) bugün söylenen her 
bir sözün üzerine gölge 
düşürme gücüne sahiptir. 
Bu durumda ortaya çıkan 
güven sorunu, özellikle 
toplum katılımı fikrine 
zarar vererek, salgınla baş 
etmek için ulaşılması iste-
nen amaçları sekteye uğra-
tacaktır. 

Yanlış bilgilerin yaratacağı 
hasarların azaltılmasında 
en etkili yöntem şüphesiz 
ki ilgili otoritelerin salgın 
boyunca topluma doğru, 
zamanında, gerekli ayrıntı-
da ve soru işareti bırakma-
yacak yeterlilikte açıklama-
da bulunmasıdır. Alınacak 
önlemler, uygulanması 
gereken kararlar herkesin 
anlayacağı bir dil ile anla-
tılmalı, belirsiz söylemlere 
yer verilmemelidir. Salgın 
yönetimini yürüten kamu 
otoritesinin halka, karşı 
karşıya olunan durumla 
ilgili tüm gerçekleri ve bu-
nunla baş etmek için bilin-
mesi ve yapılması gereken-
leri ilk ağızdan anlatması, 
hem halkın yönetime olan 
güvenini güçlendirecek 
hem de yanlış bilgilerin 
vereceği zararı en düşük 
seviyeye indirecektir.

Uzmanlık dernekleri, 
sivil toplum kuruluşları, 

yerel yönetimler 
ve merkezi sağlık 

otoritesi, etkili bilgi 
kaynakları oluşturmak 

ve yaygınlaştırmak 
için birlikte çalışmanın 

yollarını aramalıdır. 

Yanlış bilgilerin 
yaratacağı hasarların 

azaltılmasında en 
etkili yöntem şüphesiz 

ki ilgili otoritelerin 
salgın boyunca topluma 

doğru, zamanında, 
gerekli ayrıntıda ve soru 

işareti bırakmayacak 
yeterlilikte açıklamada 

bulunmasıdır. 
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