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ÖNSÖZ

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir
iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede sağlık kavramı fiziksel özelliklerle birlikte
sosyal değişkenlerden de etkilenmektedir. Dolayısıyla bu kavramın fiziksel unsurlar dışında
sosyal ve davranışsal faktörlerden de etkilendiğinin kabul edilmesi ile sağlık iletişimi disiplini
son yıllarda çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmıştır.
Uzun yıllar öncesinde kişilerarası ilişkiler veya medya çalışanlarının bilgilendirilmesi
ya da kaynak sağlanması olarak tanımlanan sağlık iletişimi kavramı günümüzde tümüyle insan
sağlığının yönetilmesi ve sosyal yaşam içerisinde desteklenmesi anlayışına odaklanmaktadır.
Sağlık iletişiminin amacı, bireyleri, sağlık alanında çalışanları, belirli grupları, politika
yapıcıları ve toplumu desteklemek amacıyla, sağlıkla ilgili bilgileri paylaşarak bireyleri
etkilemek, farkındalığını arttırmak, onları iletişime dâhil etmek ve bu bireyleri savunarak,
tutum ve davranışlarını, çalışmalarını ya da sonunda sağlık sonuçlarını etkileyecek kuralların
hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca, iletişimin iki yönlü ve etkileşimli özelliğinin
kavranması “sağlık iletişimi” kavramını daha da geniş bir çerçeveye taşımaktadır.
Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksu
İstanbul, 2018
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KISALTMALAR
AÇEV
: Anne Çocuk Eğitim Vakfı
ALS
: Amyotrofik Lateral Skleroz Derneği
AMATEM : Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi
BKİ
: Beden kitle indeksi
DSÖ /WHO : Dünya Sağlık Örgütü
ESAM
: Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği
ESAM-DER : Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği
GDO
: Genetiği Değiştirilmiş Organizma
HIV/AIDS
: Human Immmunodeficiency Virus’ (İnsan Bağışıklık Yetmezliği
Virüsü)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome’ (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği
Sendromu)
HRI
: Health Research Institute
ICA
: International Communication Association
KHB
: Kamu Hastaneler Birliği
MTM
: Medya Takip Merkezi
RTÜK
: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SAMUDER : Sağlık Muhabirleri Derneği
SCA
: Speech Communication Association
SOY
: Sağlık Okuryazarlığı
SSUK
: Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
STK
: Sivil Toplum Kuruluşu
THSK
: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TKÇS
: Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
TRSM
: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
TTB
: Türk Tabipleri Birliği
TÜBİTAK
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK
: Türkiye İstatistik Kurumu
UNICEF
: Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu
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YAZAR NOTU
Sağlık iletişimi kavramı, sağlığı geliştirme yaklaşımıyla hareket eden kişileri bireysel
olarak ve toplumsal olarak sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirme, bilgilendirme, harekete
geçirme amacıyla ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda giderek ivme kazanan ve toplumsal düzeyde amaçlara sahip olan sağlık
iletişiminin; hedef kitlenin bilgi düzeyini ve bir sağlık konusunda problem ve çözümler
hakkındaki farkındalığı arttırmak, sosyal normları değiştiren algı, inanç ve tutumları etkilemek,
sağlık konusundaki bilgi, tutum veya davranışlarını pekiştirmek, davranış değişikliğinin
yararlarını göstermek, sağlık konusu ve politikasında fikir sahibi olmayı sağlamak ve örgütsel
ilişkileri güçlendirmek gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerin yerine getirilmesi
doğrultusunda iletişim biliminin araç, yöntem ve stratejileri kullanarak sağlığın korunması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla uygulamaya yönelik sağlık iletişim yöntemleri
geliştirilmiştir.
Bireyin sağlık davranışının sağlığını iyileştirecek/geliştirecek şekilde değiştirilmesi ile
toplum sağlığının geliştirilmesinin mümkün olacağı düşüncesi ile hazırlana bu kitapta,
disiplinlerarası bir alan olan sağlık iletişimi konusu, sağlık iletişimi kuramları, sağlık iletişimi
kampanyaları, sağlık iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminde etik ve yeni medya kullanımı gibi
konular detaylı bir şekilde irdelenerek, öğrencilerin doğru bildiği yanlışlar örnekler üzerinden
açıklanacaktır.
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1. SAĞLIK İLETİŞİMİNE GİRİŞ
Bölüm Yazarları
Prof. Dr. SEÇKİN ÖZMEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim ve sağlık iletişiminin temellerini öğreneceğiz. İletişimin genel
tanımından sonra sağlık iletişiminin ne olduğu, çıkış noktası, sağlık iletişimiyle ilgili kuramlar,
sağlık iletişiminin boyutları ve yüzyüze iletişimin hekim-hasta düzeyinde etkili bir sürece
dönüşmesini için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İletişim ve sağlık iletişimi nedir?
2) Sağlık iletişiminin düzeyleri nelerdir?
3) Sözlü ve sözsüz iletişimin özellikleri nelerdir?
4) Hekim-hasta iletişiminde beden dilinin önemine ilişkin örnekler veriniz.
5) Sağlık iletişimi bilgisinin sağlık çalışanları tarafından alınmasının önemini
açıklayınız.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği

Sağlık iletişiminin hastahekim iletişiminde doğru
teşhis ve tedavideki önemi Sağlık İletişimi ile ilgili kaynaklardan
Sağlık İletişimine Giriş

vurgulanarak, hekim-hasta yararlanılarak, örneklerle sözlü ve
düzeyinde etkili ve doğru sözsüz

iletişimin

kuralları

bir iletişim için dikkat öğretilecek.
edilmesi gereken kurallar
öğrenilecek.
Sağlık

İletişiminde

kişilerarası
Sağlık

iletişimin

İletişiminin önemi,

hasta-hekim

Düzeyleri: Kişilerarası iletişiminin
İletişim

sağlık

sorunlarının
nasıl

bir

çözümünde
rol

oynadığı

Sağlık İletişimi ile ilgili kaynaklardan
yararlanılarak, örneklerle sözlü ve
sözsüz

iletişimin

kuralları

öğretilecek.

anlatılacaktır.
Sağlık

İletişiminin Kitle iletişiminin sağlık

Düzeyleri:Kitle

iletişiminde

ki

İletişimi

kavranılacaktır.

önemi

Temel

iletişim

kaynaklarından

yararlanarak kitle iletişiminin sağlık
alanında kullanılmasına genel bir
giriş yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık iletişimi: Sağlıkla ilgili süreçlere dahil olan, vatandaş olarak sağlık,

hastalık ve kamusal sağlık politikasıyla ilgili olan, profesyonel hizmet sağlayıcısı veya müşteri
olan insanlar arasında bilgi, görüş ve duyguların iletilmesi ve değiş-tokuş sürecini içermektedir.
•

Sözsüz iletişim: Sözsüz iletişimde fiziksel özellikler (doktor, hasta ve bulunulan

ortama ait), dil özellikleri (sesin yüksekliği, konuşmanın hızı gibi), beden dili, kişiye ait
özellikler (yaş, cilt rengi ve sağlık durumu gibi), dokunma, artefaktlar (giysi ve aksesuarlar) ve
çevresel faktörler (mobilya, dekor vb) önemli unsurlardır. İletişim uzmanları sözlü mesajları
onaylamada veya reddetmede sözsüz mesajların yerini çok inandırıcı bir şekilde ortaya
koymuşlardır. Tutum ve davranışlarla ilgili iletişimler genellikle sözsüz olarak gerçekleşir.
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Giriş
Kişilerin günlük hayatın her aşamasındaki ilişkilerinde çok yönlü ve önemli bir konu
olan iletişim, günlük yaşamın temelidir. Toplumsal yaşamın temeli olan iletişim bizim
toplumsal hayatta ki yerimizi belirlemede önemli bir role sahiptir. Doğru ve etkili iletişim süreci
gerçekleşmedikçe özel ve toplumsal alanda bireylerin başarılı ve etkili olabilmeleri dolayısıyla
amaçlarına ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımıyla
hareket eden kişileri bireysel olarak ve toplumsal olarak sağlıkla ilgili konularda
bilinçlendirme, bilgilendirme, harekete geçirme amacıyla ortaya 1970’li yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.
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1.1. İletişim Nedir?
Kişilerin günlük hayatın her aşamasındaki ilişkilerinde çok yönlü ve önemli bir konu
olan iletişim, günlük yaşamın temelidir. Toplumsal yaşamın temeli olan iletişim bizim
toplumsal hayatta ki yerimizi belirlemede önemli bir role sahiptir. Doğru ve etkili iletişim süreci
gerçekleşmedikçe özel ve toplumsal alanda bireylerin başarılı ve etkili olabilmeleri dolayısıyla
amaçlarına ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Birçok otorite tarafından genel kabul gören bir
başka tanımlamada; “İletişim; katılanların bilgi/semboller üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu
iletileri anlayıp yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.” denmektedir. İletişim kişilerin
birbirlerini anlama ve kendilerini karşı tarafa ifade etme, tanıtma, sunma şeklini anlatır.
İletişimin gerçekleşmesi için iki unsura gereksinim duyulur. Bunların ilki bilgiyi üreten,
içeriği oluşturan ve ileten kaynak, diğeri de bilgiyi alıp anlamlandıran hedef tir. Bilgi kaynağı
mesajın oluştuğu, gönderici mesajın alıcıya gönderilmek üzere kodlandığı yer ve işaret mesajın
kodlanmış hali olarak tanımlanabilir. Kanal göndericiden yola çıkan mesajın hedefe ulaşmasını
sağlayan iletici, alıcı kanalla gelen işaretleri hedefe ulaştıran yapı, hedef ise alıcıdan iletilen
kodların yorumlandığı ve anlamlandırıldığı yerdir.
Gürültü ise mesajın hedefe vardığında kaynaktan yola çıkan mesajla arasında fark
olmasıdır. Gürültü farklı şekillerde olabilir; fiziksel (örn: telefon hatlarında parazit, bulunulan
ortamda uğultu vb.), nörofizyolojik (örn: kaynak ya da hedefte konuşma, görme ya da işitme
bozuklukları vb) ya da psikolojik (örn: kaynağın esas mesajını unutması, hedefin seçici
algılaması vb.) olabilir. Bu modeli iki insan arasındaki yüz yüze görüşmeye uyarlarsak; kaynak:
bilgiyi oluşturan kişinin beyni, gönderici: o kişinin dili ve beden hareketleri (vücut dili), kanal:
bulundukları ortam ve hava, alıcı: bilgiyi alanın kulak ve gözleri, hedef ise alıcının beyni olarak
somutlaştırılabilir (benim kullandığım eski makale)
İletişim Latince karşılığı “communicate” olan bir şeyi birlikte yapmak, birleştirmek,
paylaşmak, duyurmak, katılmak, görüşmek” anlamına gelen bir sözcüktür. İngilizce
“communication”, Almanca “kommunikation” olarak kullanılan iletişimin temel yapısında,
karşılıklı bir bilgi alış-verişi söz konusudur.

1.2.Sağlık İletişimi Kavramı
Sağlık iletişimi Kuzey Amerika’da 1970’li yıllardan başlayarak iletişim alanının bir
kolu olarak gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de yeni bir iletişim alanı olan sağlık iletişimi sosyal
bilim alanı ve tıp bilimini birleştirmeye çalışan bir alandır. Sağlık iletişimini sağlık konusuyla
ilgili kişi veya grupların, ilgili hedef gruplara yönelik gerçekleştirdiği iletişim şeklidir diye
tanımlayabiliriz. Bir başka tanımlamada Hurrelmann; sağlık iletişiminin sağlıkla ilgili süreçlere
dahil olan, vatandaş olarak sağlık, hastalık ve kamusal sağlık politikasıyla ilgili olan,
profesyonel hizmet sağlayıcısı veya müşteri olan insanlar arasında bilgi, görüş ve duyguların
iletilmesi ve değiş-tokuş sürecini içerdiğini ifade eder (Okay 2007;21).
Sağlıkta iletişimin üç seviyede gerçekleşir: 1) Kişiler arası iletişim boyutunda bir
hekimin hastasıyla görüşmesi sırasında olan kişilerarası iletişim (Hasta-Hekim İletişimi), 2)
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Toplum sağlığı boyutunda oluşan grup iletişimi (Gruplararası İletişim) ve 3) Kitle iletişimi. Bu
bölümde sağlık iletişiminin birinci boyutu ve üçüncü boyutu üzerinde duracağız.
Sağlık iletişimi farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Thomas bu düzeyleri bireysel,
sosyal ağ, organizasyon, cemiyet ve toplum olarak sıralanırken Kreps, sağlık iletişimi araştırmasının düzeylerini kişinin kendi zihninde oluşan (intrapersonal), kişilerarası, grup,
kurumsal ve toplumsal olarak sıralamıştır. Bu iki sınıflandırma aşağıdaki gibi açıklanabilir
(Kreps ve Thomas’dan Akt. Okay 2007;21).
1. Bireysel düzey: Bireysel davranışlar sağlık durumunu etkilediği için, sağlıkla ilgili
değişimin temel hedefi bireydir. İletişim süreci bireylerin davranışını değiştirmek için bilincini,
bilgisini, tutumunu, özgüvenini ve yeteneğini etkileyebilmektedir. Diğer düzeylerdeki
aktiviteler, amacı bireysel değişimi etkilemektir.
2. Sosyal ağ: Bir bireyin ilişkileri ve bireyin ulaşabileceği grupların onun sağlığı
üzerinde anlamlı bir etkisi olabilmektedir. Sağlık iletişimi programları bir grubun aldığı
enformasyonları şekillendirmek için çalışabilmekte ve iletişim örnek ya da içeriklerini
değiştirmeye teşebbüs edebilmektedir. Bir sağlık iletişim programında, sosyal ağ mensubu fikir
liderleri sıklıkla bir giriş, başlangıç noktası oluşturmaktadırlar.
3. Organizasyon/Kurumlar: Organizasyonlar; işletmeler, kulüpler ve sivil gruplar; iş
yerleri, okullar gibi birincil sağlık hizmeti ortamları ve dağıtımcılar gibi resmi grupları
içermektedir. Organizasyonlar sağlık mesajlarını üyelerine taşıyan; bireysel çabalar için destek
veren ve bireysel değişimi mümkün kılan politik değişiklikleri yapan teşkilatlardır.
4. Cemiyet/topluluk: Toplumun sağlıklı olması sağlıklı yaşam tarzını benimseyen
politikalar üretilmesi aynı zamanda sosyal ve fiziksel çevrede mevcut tehlikelerin
azaltılmasıyla sağlanabilir. Sağlığı etkileyebilecek organizasyonlar cemiyet düzeyi insiyatifler
ve kurumlar tarafından planlanarak hayata geçirilmelidir. Okullar, iş yerleri, sağlık hizmeti
ortamları, yerel gruplar ve hükümetle ilgili birimler bunlara örnek olarak verilebilir.
5. Toplum: Toplum bireysel davranış üzerinde çok etkilidir. Toplumsal normlar ve
değerler, tutumlar ve kanaatler, yasalar ve politikalar ve fiziksel, ekonomik, kültürel ve
bilgilendirici çevreler bu davranışları yönlendirir.
Kreps’in sağlık iletişimi düzeyleri şu şekilde anlatılabilir (Akt. Okay 2007;23)
1.Kişinin kendi zihninde oluşan (intrapersonal) sorgu: Bu düzey kişinin sağlıkla ilgili
inançları, tutumları, sağlık hizmetleri davranışlarını ve kararlarını etkileyen değerler gibi sağlık
hizmetlerini de etkileyen dâhili ruhsal ve psikolojik süreçleri açıklayan psikolojik bir perspektifi tanımlamaktadır.
2. Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmetleri ilişkilerini etkileyen iletişim
stratejilerini ve ilişkiye dayalı iletişimin sağlık çıktılarının ne şekilde etkilediğini açıklar.
Doktor-hasta ilişkisi kişilerarası sağlıkla ilgili iletişim araştırmalarında önemli bir yer tutar.
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3. Grup sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmeti ekipleri, destek grupları, etik komiteler
ve aileleri kapsayan sağlık iletişiminde bu grupların birbirleriyle koordinasyon içerisindeki rol
iletişim performanslarını inceler. Sağlık hizmeti servislerinin ve teknolojilerinin
uzmanlaşmasıyla çağdaş sağlık hizmetlerinin dağıtımında, sunumunda sağlık hizmetleri
ekiplerine bağımlılık artmaktadır. Sağlık hizmeti sunucularının, yöneticilerin ve müşterilerin,
birbirleriyle ilişkili bir şekilde bilgiyi nasıl paylaşacaklarını öğrenmeleri ve buna yönelik
çabalar içerisinde olmaları gerekmektedir.
4. Kurumsal sağlık iletişimi sorgusu: İletişimin birbirleriyle ilişkili grupların
koordinasyonu için kullanılmasını açıklayan, farklı uzmanları harekete geçiren ve karmaşık
sağlık hizmeti sisteminde ilgili sağlık bilgilerinin paylaşılmasını kapsayan bir sorgudur. Sağlık
hizmetinin etkili bir biçimde, disiplinli dağıtılması ve ilgili sağlık risklerinin savunulmasını
içerir.
Bu düzeyler ele alındığında Thomas bir iletişim programının bir düzeyi etkileme
derecesinin istenilen değişimi yürütme ve sürdürme olasılığını da o kadar arttırdığını ifade
etmektedir. Sağlık iletişiminin sağlıkla ilgili sistematik problemleri tek başına değiştirmesi
mümkün değildir, yoksulluk, çevresel bozulma veya sağlıkla ilgili eksikleri gideremez fakat
kapsamlı sağlık iletişimi programları bu faktörleri etkileyebilecek konuları araştırabilir. Bu
araştırmanın sonucunda sorunlara çözümler üretilir ve bu çözümlerin geniş kitleler tarafından
paylaşılması sağlanabilir. Kreps in görüşlerinin de Thomas’a yakın olduğunu söyleyebiliriz,
ancak ayırımını daha basitleştirerek, kurulacak olan iletişimi kendi içerisinde belli düzeylere
oturtmuştur (Okay 2007;24).
İletişim temel de karşılıklı bilgi alış verişinin gerçekleştiği bir süreçtir. Bu bilgi alışverişi
iki kişi arasında doğrudan olabileceği gibi, medya ve çok sayıda insana yönelik de
gerçekleştirilebilmektedir. Sağlık alanında iletişim pek çok şekillerde gerçekleşebilmektedir.
Bu iletişim hekim ve hasta arasındaki yüz yüze iletişimden, toplumu bir sağlık sorunu
konusunda bilgilendiren bir broşüre veya habere veya internet üzerinden yapılan bir sağlık
kurumu tanıtımına kadar çok geniş bir yelpazeye yayılabilmektedir. Ancak halen pek çok kişi
sağlık konusunda yeterli bilgi alamama durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Halbuki gerçek
anlamda bilgi akışı hem kişilerarası düzeyde hem de kitle iletişiminde insanların pek çok
konuda bilgilenmesini sağlayabilmektedir.

1.2.1. Kişilerarası İletişim Boyutu: Hasta-Hekim İletişimi
Kişiler arası iletişim en az iki kişi arasında olan karşılıklı bir etkileşim sürecidir. genelde
iletişimin kapsamı çok geniştir ve farklı iletişim tipleri bulunur. İletişim direkt ya da çeşitli
araçlar yardımıyla kurulabilir. Hasta-hekim ilişkisinde her iki yöntemin de yeri vardır. Ancak
teknolojinin bugünkü gelişmişliğinde bile, yüz yüze iletişimin sağladığı bilgi akışını dolaylı
yöntemlerle elde etmek mümkün olamamaktadır.
Hastanın ve Hekimin Kişisel İletişim Becerileri: Kişisel iletişim becerileri zayıf bir
hastanın şikâyetlerini tam, eksiksiz ve yeterince anlatamaması, tedavi ve rehabilitasyon
aşamalarının her birini temelden etkileyebilir. Hastanın kişisel iletişim becerilerinin niteliği
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bilgi aktarımı için ne kadar önemliyse, doktorun da kişisel iletişim becerileri bu süreçte büyük
önem taşır(Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 30).
Etkin bir dinleme becerisi olmayan hekimin, hastanın şikâyetleri ile ilgili anlattıklarını
eksik veya yanlış dinlemesi, teşhis aşamasında sorunlar yaratabilir. Tedavi sürecinde konuşma
becerileri konusunda beceri ve eğitim eksikliği olan bir doktorun hastayı yönlendirmesinde
aksamalar ortaya çıkabilir. Hekim-hasta iletişiminde önemli olan noktalardan bir başkası da
tarafların psikolojik durumları, hastalık, hasta karşısında gösterdikleri bireysel tepkilerdir. Bu
tepkiler de iletişimin sağlıklı oluşmasını ve bilgi aktarımını etkilemektedir. Bu yüzden artık
bütün dünyada hasta- doktor iletişimi uzmanlık alanı fark etmeksizin güçlü bir tedavi aracı
olarak kabul edilmektedir. Bu durum özellikle anamnez (hastanın öyküsünün alınması)
aşamasında büyük bir önem taşımaktadır (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 30).
Hasta ve hekim karşılaştığında, ilk temasta elini sıktığımızda bir iletişim başlar.
Temastan kaçan gözler, terli bir avuç, nereye konacağı bilinemeyen eller hastanın görüşmeye
gelirken hissetmiş olabileceği heyecan ya da kaygıyı ifade edebilir. Hastanın sözle ifade
ettikleri kadar beden diliyle anlattıklarını da görme şansımız olur. Yaydığı koku bir hastalığın
ya da kötü özbakımın habercisi olabilir. Tüm bu boyutlarıyla böylesi zengin bir bilgi alışverişi
sağlayabilmesi, yüz yüze görüşmelerin en önemli özelliğidir.
Hastanın sosyal, kültürel ve ekonomik statüsü: Yapılan araştırmalar sosyal, kültürel ve
ekonomik statünün hekim hasta iletişiminde önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. Bu
durum hem hastayı hem de doktoru kendi açılarından etkilemekte ve iletişimin olumsuz yönde
gelişmesine sebep olmaktadır(Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 30).
Yüz yüze iletişim bilinçli ve bilinçsiz birçok ipucu sağlar. Bir konuyla ilgili karşı tarafta
bir yanıt oluşturmayı amaçlayan sözlü ve sözsüz mesajların tamamı bilinçli iletişim
sınırlarındadır. Bireylerin farkında olmadan iletişim kurdukları kişilere ilettikleri mesajlar
vardır, bu bilinçsiz mesajlar dikkatli ve deneyimli bir gözlemciye, karşısındakinin sosyokültürel
durumu, duygulanımı ve düşünceleri hakkında çok önemli ipuçları verebilir. Örneğin bir hasta
sorulan sorulara el titremesi ya da sesin zayıflaması ile karşılık verebilir. Bunun yanı sıra
odasına giren hastanın yüzüne bakmadan muayeneye geçen doktor da hastaya olumsuz mesaj
vererek arada güven duygusu oluşmasını engelleyen bir iletişim yaratmış olur. Hastanın duygu
ve düşüncelerini anlamak önemlidir.
Hekim-Hasta Arasındaki Güç Dengesizliği: Hekim-hasta iletişimi üzerinde yapılan yerli
ve yabancı araştırmaların yaklaşık tamamına yakın kısmında konuşmanın doktorun
denetiminde olduğu görülmekte ve bu durum belirgin bir konuşma dengesizliğini ortaya
çıkarmaktadır. Bazı araştırmalar, hekim-hasta iletişiminde konuşmaların %91’ini doktorun
başlattığını, hastanın anamnez aşamasında sorduğu soru oranının %9’da kaldığını ortaya
koymaktadır. Bu araştırmalara göre hasta, sorduğu sorunun cevabını alamadan doktor yeni
sorular sormakta, hastanın sık sık sözünü kesmekte, izlenecek prosedüre ve neler yapılacağına
soru sormaksızın kendisi karar vermektedir (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 30).
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İletişimde iki eksenin varlığı söz konusudur; güç ve ilişki. Gücü kontrollerinde
bulundurmak isteyen hekimler hastalarına söylerler ve hastalarından kesinlikle uymalarını
beklerler.
Gücü paylaşıcı karakterdeki kişiler ise her zaman bir ortak yol bulmaya çalışırlar.
Olaylara empatiyle bakmaya çalışırlar ve daima karşılıklı tavizlere hazırlıklıdırlar. Güç
eksenindeki bu dengenin yanında ilişki ekseni de iletişimin yönünü belirlemede önemlidir. Bazı
hekimler hastaları ile uzun süreli ilişki kurmaya yönelik iletişimde bulunurken bazıları ise o
anlık problemin çözümü peşindedirler. Eş ve aile problemleri olan, hastalığının temelinde
psikososyal faktörler yatan bir hastaya o andaki şikayetlerini giderecek bir sakinleştirici ilaç
verip gönderen bir hekim bu eksenin sol tarafında yer alırken, hastayı takip etmeye, eş ve aile
görüşmeleri yapmaya karar veren hekimin eksenin ‘ortaklık’ tarafına yakın olduğunu
söyleyebiliriz (makale)
Hasta-hekim arasındaki iletişime göre şu modeller ortaya çıkmıştır.
Hekim-hasta iletişiminde iletişim modelleri üzerine çalışan bilim adamlarından
Pensilvanya Üniversitesinde bioetik çalışmaları yapan Ezeikel .J. Emanuel ve geriatri ve halk
sağlığı çalışmaları uzmanı Linda L. Emanuel hasta doktor iletişiminde dört ayrı modelden söz
etmektedirler: Paternalistic (Ataerkil rol) deliberative (karşılıklı görüşmeci), interpretive
(yorumlayıcı), informative (bilgilendirici) iletişim:
Ataerkil Model: Hekim karar verir ve hastayı uymaya zorlar (aşağıdakileryukarıdakiler), Bu modelde hekim-hasta etkileşimi, hastanın sağlık ve iyiliğini en iyi
sağlayacak müdahalenin yapılmasını garanti etmektedir. Hekim, hastaya gerekli olan tedaviyi
belirlemede kendi becerisini kullanmakta ve uygun bulduğu yönteme razı etmek için hastayı
seçici bilgilendirmeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hastanın özerkliği, doktorun belirlediği en
iyiyi onaylamakla sınırlı kalmaktadır.
Bilgilendirici Model: Hekim hastaya teknik ayrıntıları verir (öğretmen-öğrenci),
Doktorun bütün bilgileri hastaya sunması, hastanın istediği tıbbi yöntemi seçmesi ve seçilen
yöntemi doktorun uygulamasıdır. Hasta rahatsızlığı, tedavi yöntemleri, yöntemin faydaları ve
risk ihtimalleri konusunda bilgilendirilir. Bu modelde hekim, hastaya uygulama kontrolü
sağlayan bir teknik uzman gibi görülmektedir. Ataerkil modele göre daha demokratik olduğu
söylenebilir. Hekim, hastayı girip bilgilendirerek kararı hastaya bırakmaktadır.
Açıklayıcı Model: Hekim olası müdahalenin yararları, tehlikesi vb konularda bilgi verir
ve hasta onaylar (iki eşit), Belirtileri izleyip bulguları tamamladıktan sonra onu yorumlamaya
dayanan iletişim biçimidir. Hastanın değerlerini ve gerçekten ne istediğini açıklamak, hastanın
bu değerleri realize edecek tıbbi yöntemi seçmesini sağlamaktır. Sonuçta hasta karar
vermektedir. Hekim hasta ile iletişimde gerekli bilgileri vererek hastanın isteğini
yorumlamaktadır.
Görüşmeci Model: Hekim hasta etkileşiminin amacı, sağlıkla ilgili en iyi değerleri
hastanın belirleme ve seçmesine yardımcı olmaktır. Bunun için doktor, hastanın klinik durumu
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hakkındaki bilgiyi betimlemeli, uygun seçenekleri açıklamaktır. Doktorun amacı bu modelde,
sağlıkla ilgili değerlerin niçin önemli olduğunu ve istendiğini önermeyi içermektedir. Hekim
ve hasta birlikte karar verirler (veto hakkı olan iki avukat). Hekim, hastasına en iyiyi ve olması
gerektiğine inandığını önerir, hastasını ikna etme yolunu seçerek hastasının sorularını cevaplar,
bunun sonucu olarak da hastasının tatmin olmasını sağlamaktadır.
Doktorların; hastalarını ikna etmek ve onlara kendi doğrularını kabul ettirmek yerine
onları bilgilendiren, danışmanlık veren ve seçimi hastaların yapmasını sağlayan, hastaların
yaptıkları bu seçime de saygı duyan kişiler olması bakımın kalitesi için önemlidir.
Sözlü İletişim:
Yüz yüze iletişimin yaklaşık %7’si sözlerden ve %38’i ses tonundan oluşurken, beden
dili ise iletişimin %55’ini oluşturur. Sözlü iletişimde, söylenenler kadar söylenmeyenler, dil
sürçmeleri, tereddütler, ses titremeleri, duraksamalar, kaçınmalar da dikkatli bir doktor için
değerli ipuçlarıdır. Sık rastlanan ve eğitimli doktorlar için önemli bir bulgu da hastanın kendi
sorunlarını, bir arkadaş ya da akrabasının sorunu gibi sunarak bilgi edinmeye çalışmasıdır.
Görüşmeyi yaparken bir noktayı hep göz önünde bulundurmak gerekir: “hasta bunu
bana neden söyledi?”. İlgisiz gibi gözüken bazı sözler bile çok önemli bir konuya işaret edebilir.
Örneğin, ‘Sırası gelmişken, bir arkadaşım yol yürüdüğünde göğüs ağrısı oluyor. Sizce bu ciddi
bir durum mudur?’ gibi bir söz söyleyen hasta aslında kendisinin yüzleşemediği bir problemi
hakkında konuşuyor olabilir veya sıradan ve önemsiz bir problemi nedeniyle muayeneye
getirilen bir çocuk anne için hekimle görüşme fırsatı olabilir. Bu tür küçük ipuçlarına karşı
hassas olan hekimler hastayı rahatsız eden gerçek problemleri tartışmak için fırsat yaratabilirler.
Etkili ve doğru bir iletişim sağlayabilmek için seçilen kelimelerin uygun olması çok
önemlidir. Kelimeleri hastanın sosyokültürel seviyesine uygun olarak seçmek ve tıbbi terimleri
kullanmamak iletişimi kolaylaştırır. Hastanın kültürel kimliği ve eğitimi dikkate alınmalı ama
uydurma kelimeler veya argo kullanmaktan da kaçınılmalıdır. Hastalar yapmacık sözcükleri
fark ederler ve tavır alabilirler. Konuşma hekimin normal konuşmasından farklı da olsa hem
hekim hem de hasta açısından doğal olmalıdır.
Hastanın aşina olmadığı tıbbi terminolojiler kullanılmamalıdır. Günümüzde hekimlerin
tıbbi terminolojilerle hastalarını etkilemeleri mümkün değildir. Günümüz insanı
bilgilendirilmek ve hastalığıyla ilgili azami içgörüye sahip olmak istemektedir. Hekim hastayla
iletişiminde açıklamalara mümkün olduğunca basit seviyeden başlamalı ve hastanın anladığına
emin olarak ilerlemelidir.
Hekimler de hastalarını dikkatle dinlemeli ve sözleriyle neyi ifade ettiklerinden emin
olmalılardır. Hasta ara sıra alkol aldığını belirtirse ara sıra ile neyi kastettiği veya kan
tükürdüğünü söylerse gerçekten kan mı tükürdüğü kesinleştirilmelidir. Ayrıca hastanın
sağlığıyla ilgili endişeli olduğu da göz önünde bulundurularak söylediklerinde ya da
davranışlarında bu endişenin etkili olabileceği hekim tarafından düşünülmeli.

20

Görüşme esnasında hastanın ses tonu da doktor için önemli bilgi kaynağıdır.
Konuşmanın hızı, konuşmanın belli yerinde ses tonunun değişmesi, yükselip alçalması, anlık
duraklamalar önemli ipuçlarıdır. Bazen hastanın iç çekmeleri, homurtular bile tanıya götürücü
olabilir.
Sözsüz İletişim:
Hasta-hekim iletişiminin % 55’ini oluşturan sözsüz iletişim fırsatının etkin kullanılması
hem tıbbi başarının hem hasta memnuniyetinin anahtarı olacaktır. Sözsüz iletişimde fiziksel
özellikler (doktor, hasta ve bulunulan ortama ait), dil özellikleri (sesin yüksekliği, konuşmanın
hızı gibi), beden dili, kişiye ait özellikler (yaş, cilt rengi ve sağlık durumu gibi), dokunma,
artefaktlar (giysi ve aksesuarlar) ve çevresel faktörler (mobilya, dekor vb) önemli unsurlardır.
İletişim uzmanları sözlü mesajları onaylamada veya reddetmede sözsüz mesajların yerini çok
inandırıcı bir şekilde ortaya koymuşlardır. Tutum ve davranışlarla ilgili iletişimler genellikle
sözsüz olarak gerçekleşir. Sözsüz iletişim sinyalleri bilincin kontrolünden daha uzak
olduklarından gerçeğe daha yakındırlar.
Sözsüz İletişimde Kurallar: Sözsüz iletişimin başarısı için kurallar S-O-F-T-E-N
sözcüğüyle kodlanmıştır.
S (smile): Gülümsemek
O (open posture): Ulaşılabilir biçimde oturmak (el, kol ve bacakları çaprazlamamak)
F (forward lean): Öne eğilerek onu dinlediğini, yakınlaşma isteğini bildirmek
T (touch): Dokunmak, sıcak bir el sıkışma vb.
E (eye contact): Göz teması kurmak
N (nod): Baş hareketiyle onu dinlediğini ve anladığını göstermek (onaylama değil)
Dokunma önemli bir ilk yakınlaşma aracı, hastayı kazanmak için önemli bir ilk adımdır.
Sıcakkanlı bir el sıkışma ile hastamıza samimiyetimizi, bize güvenebileceğini ve onunla aynı
seviyede olduğumuzu tek söz söylemeden anlatabiliriz. Yumuşak, hissizce, adeta ölü bir balık
gibi uzatılan el, hele bir de hızla geri çekildiyse hastaya ilgisizlik ve samimiyetsizlik mesajları
taşır. Meslekleri gereği parmaklarını kullanan müzisyen, cerrah vb. kişilerin içgüdüsel bir
korunma duygusuyla böyle tokalaştıkları bilinmektedir. Yarı uzatılmış bir el hastamıza kararsız
biri ya da isteksizce mesleğini yapan bir tıp mensubuyla karşı karşıya olduğunu hissettirebilir.
Avuç içinin ıslak olması ise sinirlilik veya endişe ifadesi olabilir.
Tokalaşma esnasında ellerin birbirine göre konumu da kişilerin bu ilişkide eşit, baskın
ya da edilgen olma eğilimine ait ipuçları taşımaktadır. Bununla beraber tokalaşmak kültürden
kültüre değişiklik gösterdiğinden yanlış yorumlamaya da fırsat verilmemelidir.
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Tokalaşma dışında; görüşme esnasında muhataba dokunma, omzuna-dirseğine temas
etme gibi yaklaşımlar kimi zaman samimiyeti arttırıcı, ortamı ısıtıcı olsa da kimi zaman özel
sınırlara müdahale, saygısızlık olarak da değerlendirilebilir.
Dokunma çok etkili bir iletişim aracı olabilmekle birlikte uygunsuz kullanıldığında karşı
tarafın mahremiyetine tehdit olarak da algılanabilir. Bu noktada kişisel alan kavramına
değinilmesinde yarar vardır. Çoğu hayvanın etrafında kendi kişisel alanları olarak sahip
çıktıkları belli bir boşluk vardır. Aynı şekilde insanların da kendileriyle taşıdıkları portatif bir
‘hava kabarcığı’ vardır. Bu kabarcığın büyüklüğü insanın yetiştiği bölgenin nüfus yoğunluğuyla
ve sosyokültürel yapısıyla yakından ilişkilidir. Kentte yaşayanlar köyde yaşayanlara göre daha
kalabalık ortamlara alışıktırlar. Genelde 15-46 cm.’lik uzaklık kişisel alan olarak kabul edilir.
Diğer taraftan bir kol uzunluğu çoğu insan için uygun bir kişisel alan mesafesidir. 1.2-3.6
metrelik mesafe sosyal bölge, 3.6 metrenin üzerindeki mesafeler ise ortak bölge olarak kabul
edilir. En doğru olan hastanın sosyokültürel yapısını iyi analiz etmek ve ona göre davranmaktır.
Orta çağlardan itibaren dokunmanın iyileştirici etkisi bilinmektedir. Hekim muayenesinden
sonra reçete yazılmasa da hastaların %85’inin kendilerini daha iyi hissettikleri görülmüştür.
İnsanların beden dillerini yorumlarken temelde AÇIK/KAPALI ve İLERİ/GERİ olmak
üzere iki grup kullanabiliriz.
AÇIK/KAPALI terimleri kişilerin iletişime istekliliğini ve hazır olup olmadığını
belirlerken kullanılır. Kolları katlanmış, bacak bacak üstüne atmış, bedeni size dönük olmayan
birisinin mesajlarınızı reddettiği anlamını çıkarabilirsiniz. Elleri açık, tamamen size dönük ve
her iki ayağı yere basan birisi ise muhtemelen görüşlerinize katılıyordur.
İLERİ/GERİ durumu ise kişilerin iletişime aktif olarak katılıp katılmadıklarını gösterir.
Kişi size doğru eğilmiş ise mesajınızı aktif olarak kabul ediyor veya reddediyordur. Geriye
yaslanmış, tavana bakan, bir şeyler çiziktiren veya gözlüklerini silen birisi ise ya mesajlarınızı
pasif olarak kabul ediyor ya da dikkate almıyordur.
Bu duruş gruplarına göre cevap veren, düşünceli, savaşçı ve kaçak olmak üzere dört
model oluşturabiliriz.
Karşınızdakinin AÇIK/İLERİ pozisyonunda olması yani cevap verici halde olması
halinde ilgiyle dinlenildiğinizi ve düşüncelerinizin kabul edileceğini varsayabilirsiniz.
Hastanıza fikirlerinizi bu noktada açıklamanızda veya görüşmeyi bitirecekseniz bu anı
kullanmanızda yarar vardır.
AÇIK/GERİ pozisyonda kişi halen alıcıdır ve ilgiyle dinliyordur. Ancak halen aktif
olarak kabul etmemektedir. Bu noktada görüşmeyi bitirmek veya hastadan herhangi bir talepte
bulunmak kaçak konumuna geçmesine neden olabilir. Bu konumda bilgi vermeye devam
etmelisiniz. Bazen sessiz kalmak ve hastanın düşünmesine zaman tanımak da faydalı olabilir.
Kaçak konumdaki kişi hemen kapıdan çıkıp gitme eğilimindedir, hatta, zihinsel olarak
da rahat değildir. Bu noktada hastanın ilgisini görüşmenize çekmek için elinizden geleni
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yapmalısınız. Belki konu dışına çıkmak, başka şeylerden bahsetmek veya espri yapmak da
yararlı olabilir.
AKTİF/İLERİ konumu olan savaşçı modda ise aktif direnç söz konusudur. Karşınızdaki
bu modda ise yapabileceğiniz en kolay konum değişikliği onu düşünceli moda geçirmektir.
Bunun için gerilimi azaltmalı, kızgınlığı gidermeli, çatışmalardan ve tartışmadan
kaçınmalısınız.
Her pozisyon kendine özgü vücut duruşu ile ayırt edilebilir:
CEVAP VERİCİ
İLGİLİ: Öne eğilmiş, vücut, kollar ve eller açık
İSTEKLİ: Bacaklar açık, ayaklar sandalyenin altında, parmak uçlarında, öne eğilmiş
ANLAŞMAYA HAZIR: Toparlanır, eller düz olarak masada
DÜŞÜNCELİ
DİNLEME: Baş eğik, göz teması, kafa sallama ve sık göz kırpma var
DEĞERLENDİRME: Kalem ısırma, çene elleme, yukarı ve sağa bakma, bacaklar
çaprazlanmış
DİKKATLİ: (ayakta) Eller arkada, gülümseme, ayaklar açık
KAÇAK
SIKILMIŞ: Boşluğa bakmak, yerine yığılmış, çiziktirmek, ayak ya da bacak sallamak
BIRAK GİDEYİM: Ayaklar kapıya doğru, etrafına bakmak, ceketini düğmelemek
DEFANSİF: (ayakta) Ayaklar içeriye dönük, eller kenetlenmiş
REDDEDİCİ: Oturmuş, arkaya kaymış, kollar ve bacaklar çapraz, baş önde, kaşlar çatık
SAVAŞÇI
BIRAK KONUŞAYIM: Parmakla vurmak, ayak sallamak, dik dik bakmak
AGRESİF: Öne eğik, parmakla göstermek, yumruk sıkmak
MEYDAN OKUMA: (ayakta) Eller kalçalarda, kaşlar çatık
Vücut Pozisyonu: oturur durumdaki vücut pozisyonu değişen derecelerde gerilim veya
rahatlık ifade edebilir. Gerilim halindeki hasta dik ve katı bir duruş sergiler. Biraz rahat
olanlar ise öne doğru yaklaşık 20 derecelik veya yanlara doğru 10 dereceyi aşmayan bir eğim
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gösterirler. Çok rahat bir pozisyon ise 20 dereceden fazla geriye yaslanmış veya 10 dereceden
fazla yanlara eğilmiş durumdur. Hekimin öne eğildiği ve hastasına dönük oturduğu pozisyonda
hasta memnuniyeti daha fazladır. Ayrıca çenesini ellerine yaslamış ve hastanın gözüne bakan
bir hekimin çenesini yukarı kaldırmış (bu bir üstünlük ifadesi olarak algılanır) olanlara göre
hastalarıyla daha başarılı bir iletişim kurduğu gösterilmiştir.
Hastayla görüşürken her zaman oturur pozisyonda olmayı tercih etmek gerekir. Hekimin
ayakta, hastanın yatar durumda olması hasta için rahat bir iletişim ortamı değildir ve hastayı
söz dinleyen, çaresiz ve itaatkar pozisyonuna sokar. Hastanın yatağına oturarak iletişim kurmak
genel olarak uygun karşılanmasa da bizim kültürümüzde çoğu hasta için bu pozisyon bir
yakınlık ve sıcaklık mesajı verebilir.
Yansıtma: İki kişi arasında iyi bir iletişim olduğunda birbirlerinin hareketlerini taklit
etmeye başlarlar. Birbirlerinin hareketlerini taklit etmeyi kestiklerinde iletişimde bir problem
olduğu düşünülebilir. Hastanın pozisyonunda değişikliğe neden olan sözlere özellikle dikkat
etmek gerekir.
Baş Pozisyonu: Baş, tipik olarak sinirlenince öne, savunma, korku veya endişe halinde
ise arkaya eğilir. Utanma, suçluluk, itaat ve bıkkınlık durumlarında ise baş iyice öne eğik
durumdadır. Başın bir tarafa eğilmesi ilgi ve dikkat belirtisidir. Başın dik durması ise özgüven
ve olgunluk ifade eder.
Hastayla görüşürken sandalyede hafif öne eğilmiş olarak durmak ve ilgili olduğunuzu
göstermek için yüz ifadeleri kullanarak başı hafif yana eğmek daha iyi bir iletişim sağlar.
Yüz: Bazı yüz hareketleri bütün kültürlerde aynı anlamda kullanılmaktadır: Şaşırdığında
kaşları kaldırmak veya sinirlendiğinde kaşları çatmak gibi. Dolayısıyla neşe, sinirlilik veya
bıkkınlığın Avustralyalı bir yerlide bulduğu yüz ifadesiyle Norveç’teki bir balıkçınınki arasında
pek bir fark yoktur. Bazı kültürlerde insanlar bıkkınlık ve sinirlilik halinde de
gülümseyebilmekle beraber alın, kaşlar ve gözler daha güvenilirdir ve kültürel farklılıklardan
en az etkilenir.
Mikro İfadeler: Yüz mimiklerinin çoğu yaklaşık 1 saniye sürerler. Ancak bunlardan
daha kısa süren mikro ifadeler de vardır. Bunlara dikkat edilerek maskelenmiş ifadeler hakkında
değerli bilgiler edinilebilir. Mikro ifadeler saniyenin 1/5-1/25’i arasında süren kısa ifadelerdir.
Bu süre yaklaşık olarak bir göz kırpma süresi kadardır.
Gözler: İnsanın en önemli ifade organının gözleri olduğunu söyleyebiliriz. Kaşların 40,
göz kapaklarının ise 23 ayrı ifade şekillerinin olduğu bilinmektedir. Bu ifadeler birbirleriyle
kombine edildiğinde ve buna ifadenin süre ve şiddeti eklendiğinde ortaya çok büyük bir ifade
seçeneği çıkmaktadır. Gözler, kaşlar ve alına göre korkuyu ifade etmede daha etkili iken
sinirlilik ve bıkkınlığı ifade etmede o kadar etkili değillerdir. Hatta tek başına alt göz kapağı
bile çok şey ifade edebilir. İnsanlar hoşlarına giden bir şey gördüklerinde gözbebekleri
büyürken hoşlarına gitmeyen bir şey gördüklerinde küçülür. Bu istemsiz sinyal hastanın
duygularını anlamak için yeterli olabilir.
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Belki de bu nedenle mücevher alıp satan birçok tüccar değerli bir taşla karşılaştıklarında
gözbebeklerinin görülmemesi için koyu renkli gözlük takarlar. Bu yolla büyücüler kişinin daha
önce gördüğü kartı tekrar gördüğünü anlayabilirler. Gözler aynı zamanda samimiyet ifadesi de
olabilirler. Hekimin konuşması esnasında sık sık göz teması kurması gerekir. Ancak göz
temasının çok uzun süreli olması halinde rahatsız edici de olabileceğini unutmamak gerekir.
Konuşurken karşınızdakinin gözünüze bakmaması sıkıldığının veya konuşulanlara
katılmadığının işareti olabilir. Diğer taraftan bazı kültürlerde karşısındakine saygı veya utanma
nedeniyle de göz temasından kaçınılabilir. Kaygılı ve depresif ruh durumundaki hastalar da
hekimleriyle daha az göz teması kurarlar. Genel olarak hastaların görüşmenin yarısı boyunca
doktorla göz teması sağlamayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz.
Organik bir nedene bağlı karın ağrısı çeken hastalar muayene esnasında hekimin eline
bakarken psikojenik kökenli ağrısı olanlar gözlerini kapatma eğilimindedirler.
Eller: Bıkkınlık halinde gevşek ve kendini bırakmış, endişe durumunda kıpır kıpır
hareketli ve bir şeyleri kavrar durumda, sinirlenince ise yumruk halinde olabilir.
Parmakların uzatılması ve parmak uçlarının birleştirilmesi güven ve konuşulanlardan
memnun olma anlamı taşır.
Eller genellikle içeriye dönüktür. Dışarıya dönük olması ise genellikle dürüstlük ve açık
kalplilik olarak algılanır.
Hasta ellerini söz almak ve konuşma isteği için de kullanabilir. Bunu elini kaldırıp söz
isteyerek yapmayacağından hekimin çok dikkatli olması ve hastasına söz vermesi gerekir.
Bazen hastalar sadece işaret parmağını kaldırır, kulak memesini çekiştirir veya elini dudaklarına
götürebilir.
Dirsekleri masaya dayalı, işaret parmakları dudaklarını çevrelemiş, dinler gibi gözüken
bir hasta aslında hekimin anlattıklarını dinlemiyor olabilir. Böyle bir durumda hekim, hastanın
söylenenleri anladığından emin olmalı ve gerekirse tanıyı veya tedaviyi yeniden anlatmalıdır.
Kollar: Kolları çaprazlamak bütün kültürlerde görülen, kolların rahat ettiği bir
pozisyondur. Bununla beraber bu duruş çoğu durumda hastanın duyguları hakkında da bilgi
verebilir. Kolların çaprazlanması karşısındakinin görüşlerini kabul etmediğini gösteren bir
savunma pozisyonu olabileceği gibi güvensizlik belirtisi de olabilir.
Ayaklar: Ayakları çaprazlamak da sık görülen bir konfor pozisyonu olmakla birlikte dış
dünyaya karşı bir savunma veya kapanma ifadesi de olabilir. Çaprazlanmış ayaklar da diğer
sözlü ve sözsüz ifadelerle birlikte değerlendirilmelidir. Bu davranış kolları çaprazlama, yumruk
sıkma veya dudakları sıkı sıkı kapama gibi davranışlarla birlikte olduğunda iletişimin sağlıklı
olabilmesi için önce bunun nedeni saptanıp ortadan kaldırılmalıdır.
Ayakların pozisyonuna ve hareketlerine de dikkat etmek gerekir. Korkmuş birisinin
elleri nasıl sürekli hareket ederse ayakları da sürekli hareket halindedir. Sandalyenin uç kısmına
öne eğilmiş olarak otururlar ve ayakları sanki hemen kaçacakmış gibi durur. Sinirli hasta
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ayaklarını genişçe açar ve yere sağlam basarken üzgün hasta ayağıyla yavaş ve dairemsi
hareketler yapabilir.
Üst Baş Düzeltmek: Erkeğin çorabını çekmesi, kravatını düzeltmesi veya saçını taraması
ve kadının elbisesini düzeltmesi veya makyaj tazelemesi gibi davranışlar kur yapma amaçlı
olabileceği gibi iyi bir iletişim kurmayı da amaçlayabilir. Hekim normal üst baş düzeltme
davranışlarının kur davranışlarına dönüştüğü sınırı iyi ayırt edebilmeli ve erken müdahale
ederek hastanın bu davranışını devam ettirmesine izin vermemelidir.
Respiratuvar Kaçınma Davranışı: Bu davranış herhangi bir rahatsız edici durum veya
balgam olmamasına rağmen sık sık boğazın temizlenmesidir. Bu hareket de bıkkınlık veya
reddetmenin bir ifadesi olabilir.
Burun Elleme: Bu da respiratuvar kaçınma davranışının bir parçasıdır. İşaret parmağıyla
burun ucuna dokunulmasından oluşur ve karşısındakinin veya üçüncü bir kişinin söylediklerine
itiraz anlamı taşır. Kaşıntı nedeniyle olan burun elleme daha serttir ve ardışık çok sayıda
hareketi içerir. Oysa burun elleme hareketi sadece bir veya iki dokunmadan ibarettir.
Hastayla iletişimde bu davranış çok yararlı olabilir. Örneğin hekim hastaya ‘Evde
durumlar nasıl?’ sorduğunda hasta ‘İyi’ der ve ardından boğazını temizleyerek burnuna işaret
parmağıyla dokunursa aslında şunu söylüyor olabilir: ‘Sorduğunuz sorudan rahatsız oldum.’
veya ‘Verdiğim cevap hoşuma gitmedi; evde işler aslında pek yolunda değil..’ Eğer böyle bir
durumdan şüpheleniyorsanız ‘Sahi mi?’ veya ‘Hiç ufak tefek tartışmalar da olmuyor mu?’ gibi
sorularla gerçekleri ortaya çıkarabilirsiniz.
Beden dili, hastadan doktora olduğu kadar doktordan hastaya da mesajlar taşır.
Doktorunu koltuğunda dimdik bir pozisyonda kaskatı oturur gören hastanın, onun
gerginliğinden etkilenmemesi imkansız gibidir. Aynı şekilde; aşırı rahat bir pozisyonda da
hasta, gerekli konsantrasyonu ve eşdeğerlik duygusunu algılamakta zorlanacaktır. Çenesini
havaya kaldırmış bir baş pozisyonu ile, oturan hastanın yanında ayakta ya da masaya vb.
oturarak görüşme yapan bir doktor karşısında hastanın kendini çok aciz, hekimi ise ulaşılmaz
hissetme olasılığının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bunların yerine hasta ile karşılıklı
oturmuş, ilgiyle hastasına eğilmiş, zaman zaman başıyla dinlediğini belli eden bir doktorla
konuşmak kuşkusuz çok daha güven ve huzur verici olacaktır.
Öne eğik bir başla sinirliliğimizi, arkaya eğerek korku ve endişemizi, aşırı önümüze
bakarak bıkkınlık ya da suçluluk hissimizi hastamıza aktarmamız ve görüşme sürecini
etkilememiz mümkündür. Hafif yana eğik bir başla ise anlatılanlara ilgimizi hissettirebiliriz.
Hem sözlü, hem de sözsüz iletişimde uyguladığımız tekniklerin, seçtiğimiz yöntemlerin farklı
sosyokültürel yapılarda farklı tepkiler doğurabileceğini daima hesaba katmamız gerekir. Bu
nedenle doktora düşen, ilk görüşmeden itibaren hastasının sosyokültürel analizini sağlıklı bir
şekilde yapmak, onun değerleriyle çatışmayacak bir iletişim stratejisiyle hareket etmek
olmalıdır.
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Hastamızın beden dilinden elde ettiğimiz veriler, sözlü iletişim bulguları, sosyokültürel
doku ve ortama ait bulgular ile birlikte anlam kazanır. Tek başına yeterince güçlü anlam
taşımasalar da birlikte önemli bir yol gösterici haline gelirler. Eğer tüm veriler birbirini
destekliyorsa hekimin işi çok kolaylaşır. Ama çelişki halinde beden dili bulgularının daha
güvenilir olabileceği unutulmamalıdır.
Hekim ile Hasta Arasındaki İletişim Kalitesinin Artırılması
Kendi hastalığının ve tedavisinin doğasını anlayan, sorunlarının iyileşeceği konusunda
sağlık hizmeti sunucusuna inanan kişilerin tıbbi uygulamalardan daha çok tatmin olmaları ve
tedavi protokolüne uymaları olasılığı fazladır. Özellikle hekimlik gibi stres yoğun bir işle
uğraşıldığında iletişimin sürekli geliştirilmesinin sağlık sonuçları yanında, hekimin iş tatmini
üzerinde de olumlu etkileri vardır. Etkili hekim-hasta iletişiminin bazı faydaları aşağıdaki gibi
sıralanabilir: Daha doğru teşhis: Yapılan çalışmalarda kesin tanıların %70’inin hastaların
hikâyesine dayandığı ortaya konulmuştur. İletişim becerilerinin etkin kullanımı ve hastanın
anlattıklarının doğru biçimde dinlenmesi aracılığıyla alınan yanıtların, hastalığın ciddiyetinin
farkına varılmasına katkısı büyüktür. Açık ve etkin iletişim doğru teşhisin konulmasında en
önemli etmendir (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 42).
Zaman tasarrufu: Teşhis aşamasında, hastanın tam anlamıyla kendini ifade etmesine
fırsat verilmemesi zaman kaybına yol açmaktadır. Şöyle ki; hekim görüşmeyi bitirmeye
hazırlandığı sırada hasta, merak ettiği bazı hususları sormaya başlamakta ve hekim bu durumda
hastayı dinlemek zorunda kalmaktadır. Görüşme sonunda sorulan soru, hekim tarafından ciddi
bir sağlık sorunu olarak algılanıyorsa, o zaman görüşmenin önceki kısmı tamamen boşa gitmiş
demektir. Zaman kaybını engellemenin en önemli yolu; görüşmenin başında mümkün
olduğunca hastaya süre tanımak ve onun kendini ifade etmesine fırsat sunmaktır. Buna göre
hekim iyi dinleme yeteneğine sahip olmalıdır (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 42).
Daha sadık hastalar: Hastaların uzun yıllar aynı hekime devam etmesi ve başka
hekimlere yönelmemesi kurulan iletişimin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Tıbbi sonuçların yanı
sıra hekim değiştirme gerekçelerinin büyük bir kısmı, iletişim düzeyinin düşük olmasıyla
ilgilidir (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 43).
Daha fazla mesleki doyum ve hasta tatmini: Hem hekimin mesleki doyuma ulaşması ve
hem de hastanın tedaviden tatmin olması, etkileşimin kalitesiyle yakından ilişkilidir. Yapılan
araştırmalar, hekimin iletişim becerileri ile hasta tatmini ve hasta sadakati arasında önemli bir
ilişkinin olduğunu göstermiştir. Eğer hekim hastayı dinlediğini ve empati geliştirdiğini hastaya
hissettirirse memnuniyet önemli ölçüde artmaktadır. Hekim hastayla güçlü bağ kurarsa, onun
hekimden şikâyetçi olması gibi olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı da azalacaktır (Sağlık
İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 43).
Tedavi talimatlarına uyumun artması: Eğer hastalar tedavi durumlarına ve gelişmelere
ilişkin tam ve doyurucu bilgi alırlarsa bu durumda onların verilen talimatlara uyum düzeyi de
artacaktır. Ama verilen bilgi soyut ve akademik düzeyde olursa bu durumda tam tersi söz
konusu olmaktadır. Ayrıca kullanılan bazı iletişim teknikleriyle hastaya hekimin önem verdiği
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ve her şeyin hastanın iyiliği için yapıldığı algısı verilirse hasta yazılan ilaçlara, tedavi
protokollerine ve hatta ameliyata bile alınan cevap olumlu olacaktır (Sağlık İletişiminin
Geliştirilmesi 2016, 43).
Tedaviye daha iyi yanıt alma: Etkin iletişim, yalnızca hastanın duygusal sağlığı üzerinde
değil, semptomların ortadan kaldırılmasında ve ağrının kontrol altına alınması gibi sağlık
sonuçları üzerinde de olumlu etkiye sahiptir(Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 43).
Daha yüksek nitelikte bakım: Hekim, hasta ile iyi iletişim kurduğunda hastaların verilen
hizmetin niteliğine atfettikleri değer yüksek olmaktadır. Hastanın tedaviye atfettiği kalite
düzeyi, onun hizmetin sunumuna yönelik algısı ile yakından ilişkilidir. Hekimin tavrından ve
ilgisinden memnun olan hasta aldığı hizmeti de kaliteli olarak nitelemektedir. Yanlış tedavi
riskinin azaltılması: Yapılan pek çok araştırma doktorlara açılan davaların büyük çoğunluğunun
kötü iletişimden kaynaklandığını göstermiştir. Beckman ve arkadaşları yanlış tedavi
iddialarının %70’inde doktor ile hasta arasındaki iletişimin sorunlu olduğunu ortaya koymuştur.
Doktorlar hastalarına karşı tavırlarını değiştirerek dava riskini azaltabilirler ve hasta
memnuniyeti artırabilirler (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 43).
Kitle İletişimi
Sağlık iletişimi çalışmasını çok sayıda insana ulaştırmanın en etkili aracıdır kitle iletişim
araçları. Bu tür araçlarla çok sayıda kişiye aynı mesajı ulaştırmak kimi zaman bir problem
olarak görülse dahi, kitleyi etkiIemek bakımından büyük fırsatlardan birisini oluşturmaktadır.
Örneğin cilt kanserinin giderek daha büyük bir tehlike haline geldiğini duyurmak veya sigaranın
sağlığa zararlarını daha da geniş kitlelere bildirmek için kitle iletişim araçlarını kullanmak
gereklidir (Okay 2009, 69).
Grup oluşumlarından çıkıp artık çok daha geniş ve birbirleriyle fazla bağlantısı olmayan
bireylere seslenmeye çalışıldığında kullanabilecek iletişim tarzı “kitle iletişimidir”. Kitle
iletişimini gerçekleştirebilmek için televizyon, radyo ve internet gibi pek çok araç mevcuttur.
Medyanın sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesinde üstlendiği temel işlevlerden
biri geniş kitlelerin sağlık konusunda eğitilmesinde üstlendiği sorumluluktur. Bu sorumluluk
iletişim çağı olarak adlandırılan çağımızda iletişim teknolojilerinin çeşitlenmesi ve güçlenmesi
ile daha etkin ve verimli bir hale gelmiştir. Bu yüzden gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek
Avrupa Birliği medyanın sağlık hizmetlerine katkısını çok önemli ve vazgeçilmez olarak
görmektedir. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, bilginin hızla yayılması ve sosyo-ekonomik
gelişmeler sonucunda gerek gelişmiş ülkelerde gerekse ülkemizde sağlıklı yaşama bilinci
giderek artmakta, sağlık harcamaları da buna bağlı olarak yükselmektedir. Ne var ki, sağlık
harcamalarındaki yükselişin her zaman için sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığını söylemek
güçtür. Çoğu zaman bu yükseliş, kamusal kaynakların gereksiz yere kullanılmasının bir
göstergesi olmaktadır. Bunu önlemenin yolu tedavi ve rehabilitasyon konusunda toplumun
eğitilmesidir (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 64).
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Medyada sağlık sorunlarının daha fazla yer alması olumlu bir gelişme olarak karşımıza
çıkarken beraberinde çeşitli sorunlar da getirmektedir. Toplumun sağlığına gösterdiği ilgi sağlık
harcamaları alanında yıllık milyarlarca lirayı bulan ekonomik sirkülasyonu da beraberinde
getirmektedir. Bu durum medya ile sağlık sektörü arasındaki ilişkiyi karmaşık, zaman zaman
da kamu sağlığını tehdit eder hale getirmektedir (Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 64).
Haber ve bilgilerin önemli bir kısmı ticari amaç taşımaktadır. Sağlıkla ilgili olarak
medyada yer alan içeriklerde, reklam, tanıtım ve pazarlama tekniklerinin bütün incelikleri
ustalıkla kullanılmakta ve bu içeriklerde sağlıkla ilgili çeşitli mal ve hizmetlerin tanıtımı
yapılmaktadır. Tedavide emniyet ve etkinliği kanıtlanmamış ürünlerin tanıtımının denetlenmesi
ve kontrol altına alınması kaçınılmaz süreçler arasında yer almaktadır (Sağlık İletişiminin
Geliştirilmesi 2016, 64).
Burada toplum sağlığının geliştirilmesi veya toplum sağlığının istismar edilmesi
arasında çok ince bir etik çizgi bulunmaktadır. Bunun korunmasında medya kendi etik
kurallarını harekete geçirmelidir. Medya ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da bu konuda daha
titiz davranarak istismarı önleyici önlemler almalıdır. Medyada yer alan sağlıkla ilgili içeriğin
kalitesi yeterli değildir. Televizyonların haftalık sağlık programlarında veya özellikle günlük
sabah kuşağı programlarında sağlık konularına yer vermeleri hem onların izlenirliğini
artırmakta, hem de sağlık konusunun önemine dikkat çekmektedir. Ancak bu programların
yayın kalitesi düşük, bilgilendirme, etkileme ve ikna gücü zayıf programlar olduğu görülmekte,
ayrıca verilen bilgilerin kanıta dayalı olup olmadığı konusunda kuşkular bulunmaktadır. Düşük
yapım bütçeleri ile hazırlanan bu programlar, sağlık sorunlarının bilgilendirici ve etkileyici bir
biçimde anlaşılmasına fırsat vermemektedir. Bu yayınlar genellikle sunucu-doktor konuşmaları
şeklinde geçtiği gibi canlı telefon bağlantıları ile de desteklenmektedir. Canlı telefon
bağlantılarında sadece izleyicinin anlattıklarına dayanan doktor yorumları ise genellikle yarar
yerine zarar verebilecek bir risk taşımaktadır. Çünkü her insanın beden sağlığı kendine özgü
olduğu gibi hastalığı da kendine has özellikler taşımaktadır. Uzaktan konulan teşhis veya
uzaktan yapılan tedavi önerilerinin yararlı olması mümkün değildir. Sağlık konularında ciddi,
kaliteli, ikna edici etkileyici ve bilgilendirici bir yayın yapılmalıdır. Bunun özendirilmesi için
kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının iş birliği yapması
kaçınılmazdır(Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi 2016, 64).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm sağlık iletişimine giriş niteliğindedir. Sağlık iletişiminin tanımı, ortaya çıkışı,
kişilerarası düzeyde sağlık iletişimi ağırlıklı olmak üzere kitle iletişimi üzerinde durulmuştur.
Özellikle kişilerarası düzeyde hasta-hekim iletişiminin önemi ve hastalıkların teşhis ve
tedavisinde doğru ve etkili iletişimin yeri açıklanmıştır. Kişilerarası iletişim düzeyinde sözlü
iletişimle beraber sözsüz iletişim (beden dili) özellikle vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?
a) Kaynak
b)

Hedef

c) Kanal
d) İletişim
e) Mesaj
2) “Sağlık iletişimi” kavramı nerede ortaya çıkmıştır?
a) Almanya
b) Fransa
c) Amerika
d) Türkiye
e) İngiltere
3) -Sağlıkla ilgili süreçlere dahil olmak,
-Vatandaş olarak sağlıkla ilgilenmek,
-Kamusal sağlık politikasıyla ilgilenmek,
-Sağlıkla ilgili profesyonel hizmet sağlayıcısı olmak.
Yukarıdakiler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?
a) İletişim
b) Toplum sağlığı
c) Sağlık İletişimi
d) Sağlık Organizasyonu
e) Kişisel haklar
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4)

Hangisi sağlık iletişiminin düzeylerinden biri değildir?

a) Sosyal ağ
b) Bireysel düzey
c) Kişisel düzey
d) Cemiyet
e) Toplum
5) “Sağlık hizmetleri ilişkilerini etkileyen iletişim stratejilerini ve ilişkiye dayalı
iletişimin sağlık çıktılarının ne şekilde etkilediğini açıklar” ifadesi Kreps’in sağlık iletişiminin
düzeylerinden hangisini tanımlar?
a) Kişinin kendi zihninde oluşan sorgu,
b) Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu,
c) Kurumsal sağlık iletişimi sorgusu,
d) Grup sağlık iletişimi sorgusu,
e) Sosyal Sağlık iletişimi sorgusu.
6) Hangisi hasta-hekim iletişimini etkilemez?
a) İletişim becerisi zayıf hasta,
b) Hastanın sosyal ve kültürel yapısı,
c) Hasta-hekim arasındaki güç dengesizliği,
d) Hastanın kişiliği,
e) Hastanın ekonomik durumu.
7) Hekimin karar verip hastanın uymaya zorlandığı model hangisidir?
a) Bilgilendirici
b) Açıklayıcı
c) Görüşmeci
d) Ataerkil
e) Yorumlayıcı
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8) Yüzyüze iletişimin yüzde kaçı sözlerden oluşur?
a) %80
b) %50
c) %20
d) %20
e) %7
9) Beden Dilinde başın dik tutulması neyi ifade eder?
a) Korkuyu
b) Özgüven, olgunluk
c) Üzüntü
d) Güçsüzlüğü
e) Güvensizliği
10) Ayakları çaprazlamak neyi ifade eder?
a) Korkmuş olmayı
b) Anlatılanları onaylamayı
c) Dış dünyaya karşı bir savunma veya kapanma
d) Utanmayı
e) İlgisizliği

Cevaplar
1)d, 2) c,3) c, 4) c, 5) b, 6)e, 7) d, 8) e, 9) b, 10) c
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2. DİSİPLİNLERARASI BİR ALAN OLARAK SAĞLIK İLETİŞİMİ
Bölüm Yazarı
Prof. Dr. S. Ece KARADOĞAN DORUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, disiplinlerarası bir alan olan sağlık iletişimi mercek altına alınacaktır.
Disiplinlerarası perspektifinden sağlık iletişimi kavramı irdelenecektir. Sağlık iletişimin
özellikleri ve sağlık iletişiminde kullanılan sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla
ilişkiler yöntemleri aktarılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Disiplinlerarası bir alan olarak sağlık iletişimi kavramını tanımlayınız.
2) Sağlık iletişimin özellikleri nelerdir?
3) Sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Disiplinlerarası
Alan

Olarak

İletişimi

Bir Sağlık
iletişimi
Sağlık kavramının
disiplinlerarası
perspektifinden
çerçevesini çizilecektir.
Sağlık
iletişimin
özellikleri
ve
sağlık
iletişiminde
kullanılan
yöntemler öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Sağlık iletişimi alanındaki kitaplar,
metinler incelenecek, disiplinlerarası
bir alan olan sağlık iletişimi
aktarılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Sağlık: Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel ruhsal ve
sosyal tam iyilik halidir.
• Sağlık İletişimi: Birey, toplum ve halk sağlığı sonuçlarını iyileştirebilecek olan
sosyal, örgütsel ve politik bir değişikliği ya da davranışı sürdürmek ve benimsetmek için bireyi,
toplumu, özel grupları, sağlık profesyonellerini ve politikacıları etkileyebilen multidisipliner
bir alandır.
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Giriş
Temel insan haklarından biri olan sağlık ve sağlıklı yaşam, evrensel bir olgudur.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı yaşam konusuna gün geçtikçe daha da
önem verilmektedir. Sağlık hakkının korunması, geliştirilmesi ve toplumun bu konu hakkında
bilinçlendirilmesi devletin en önemli görevlerinden biridir. Bu nedenle, sağlıklı yaşam
hakkında toplumu bilinçlendirme adına çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmaların bireylere
iletilmesi durumu “sağlık iletişimi” kavramının önemini ortaya koymaktadır.
Sağlık iletişimi kavramı çok sayıda alan ile etkileşim içinde olan disiplinlerarası bir
alandır. Sağlık iletişimi, sağlık sosyolojisi, sağlık psikolojisi, biyomedikal iletişim, davranışsal
tıp, davranışsal sağlık ve tıbbı iletişimler gibi yeni alanlarla birlikte gelişmektedir. Sağlık
iletişimin multidisipliner oluşu beraberinde kavram hakkında bir çok tanım yapılabilmesini
getirmektedir. Bu durum, sağlık iletişiminin özelliklerine de yansımaktadır. Etkili bir sağlık
iletişimi, sağlığın geliştirilmesi konusunda önemli katkılar sunmaktadır.
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DİSİPLİNLERARASI BİR ALAN OLARAK SAĞLIK İLETİŞİMİ
Sağlık iletişimi bir disiplin olarak ilk kez ABD’de ortaya çıkmış, konuyla ilgili ilk
çalışma ise International Communication Association (ICA) tarafından 1972 yılında
gerçekleştirilmiştir. 1970’ler boyunca ICA tarafından üniversitelerde çalışma ve konferanslar
düzenlenmesi ve konuyla ilgili kitap ve yayınların basılmasını takiben, sağlık iletişimi
disiplinlerarası bir boyut kazanmıştır. Speech Communication Association (SCA) 1985 yılında
ilk sağlık iletişimi komisyonunu kurmuştur (Rogers, 1994: 208, akt. Şengün, 2016: 39).
Sağlık iletişimi konusunda çalışmaların ivme kazanması ise 1992 yılında bu iki derneğin
(ICA ve SCA) güçlerini birleştirmesiyle gerçekleşmiş ve yürütülen ulusal-uluslararası
araştırmalar büyük bir hız kazanmıştır. Uzun yıllar öncelikli olarak hizmetin gerçekleşme
sürecinde yaşanan kişilerarası ilişkiler veya medya çalışanlarının bilgilendirilmesi ya da kaynak
sağlanması olarak anlaşılan sağlık iletişimi günümüzde bireyleri, toplulukları, sağlık
uzmanlarını, belirli grupları, politika yapıcıları ve toplumu desteklemek amacıyla, sağlıkla ilgili
bilgileri paylaşarak bireyleri etkilemeyi, onları iletişime dâhil etmeyi ve bu bireyleri savunarak,
davranışlarını, çalışmalarını ya da sonunda sağlık sonuçlarını etkileyecek kuralları
değiştirmelerine ve bunu devam ettirmelerine yardımcı olmayı ve farklı kitlelere ulaşmayı
hedefleyen disiplinler arası ve çok boyutlu bir yaklaşım halini almıştır (Tabak, 2006: 29).
Dar anlamda doktor ile hasta arasında söz alışverişini tanımlayan sağlık iletişimi, geniş
anlamda disiplinler arası ve çok boyutlu insan etkileşiminin sağlıktaki rolü ve sağlık hizmetleri
ile ilgilenen aktif araştırma alanı olarak tanımlanmıştır (Lupton, 1998: 55). Sağlık iletişimi
kavramının bugün kazandığı anlam, tümüyle insan sağlığının yönetilmesi ve sosyal yaşam
içerisinde desteklenmesi anlayışı çerçevesinde şekillenmektedir. Yaklaşımın bu çerçevenin
dışında ve dar bir içerik ile ilişkilendirilmesi, sağlık iletişimi olarak anlaşılabilecek konuların,
doktorun hastasına tedavi sürecini doğru ve anlaşılır bir şekilde açıklaması ile halk sağlığı
uzmanlarının topluma sağlık bilgilerini basit bir dille ve doğru kanallardan geçerek
aktarmasıyla sınırlandırılmasına neden olacaktır. Oysa iletişimin iki yönlü bir süreç olarak
tanımlanması ve aynı zamanda bir etkileşim süreci olduğunun kavranması ‘sağlık iletişimi’
kavramını daha geniş bir çerçeveye taşımaktadır (Erbaydar, 2003: 45, akt. Şengün, 2016: 39).

2.1.Disiplinlerarası Etkileşim ve Sağlık İletişimi
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1948’de resmen benimsediği biyo-psiko-sosyal yaklaşıma
göre sağlık “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel ruhsal ve sosyal tam iyilik
hali”dir. Bu, sağlığın sadece biyomedikal bir yönü olmadığını çok daha geniş bir anlamda ele
alınmasını sağlayan bir tanımdır. Yani belirtilen iyilik hali, kişinin öznel algısına da yer veren
“rahatsızlık”ın olmayışıdır. Kişi bir şekilde kendini rahatsız hissediyorsa, somut bulgu
olmaksızın “hasta” kabul edilmektedir veya edilmelidir. Hasta olmak/olmamak durumu ile iyi
olmak/rahatsız olmak durumları esasen iki farklı boyutta değerlendirilebilir. Bu, dertli
olmak/olmamak ve mutlu olmak/olmamak arasındaki farka benzetilebilir. Kavramın
genişletilmesindeki bu incelikli yöntemle, bir yandan sağlık konusunun tıbbi alanla sınırlı
tutulamayacağını söylerken bir yandan da tıbbi alanın vazgeçilmez önemi teslim edilmektedir
(Erbaydar, 2003: 45).
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Bu geniş hasta tanımının varlığının kabul edilmesi üzerine yarım yüzyılın üzerinde bir
zaman süreci geçmiştir. Sağlık sadece tıbbi girişimlerden oluşmadığına göre özellikle de uğraşı
alanı insanın her yönünü kapsamasından dolayı elbette sağlık alanında insanlarla iletişimin
önemi de göz ardı edilemez. İletişimin öneminin tartışılamayacağı sağlık sektöründe de “sağlık
iletişimi”, çok disiplinli bir alan olarak sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına çok önemli
katkılarda bulunabilir. Sağlığın profesyonel uzmanların belirleyici olduğu alandan çıkarak,
diğer disiplinlerde etkileşime girmesi, postmodern gelişmelerin sonucunda sağlık bilimleri ve
sosyal bilimler arasındaki alanın daha geçirgen hale gelmesi sağlık iletişiminin ortaya
çıkmasında etkili olmuştur. Çok disiplinlilik aynı zamanda sağlığın tıbbi modeline ve
dolayısıyla da sağlığın tıbbileştirilmesine eleştirel bir boyut getirmektedir (Çınarlı, 2008: 186).
Genel tarihsel gelişim süreci incelenen sağlık iletişimi, aşağıda sıralanan birbiriyle
ilişkili gelişmelerin bir araya gelmesiyle önem kazanmıştır (Kar; Alcalay; Alex, 2001, 45-46).
•

İletişim çalışmalarının bir disiplin haline gelmesi

•

İnsan davranışı ve ilişkileri hakkında araştırmaların gelişmesi

•

Global olarak sağlık ve insani hizmetlerin eylem araştırmalarının gelişmesi

•

Üniversitelerde kamu sağlığı bölümlerinin çoğalması

•
Gündem yaratma ve hastalıkları önleme programlarının kar amacı gütmeyen
kuruluşlarca ele alınması
•

Hedefe yönelik sağlığın geliştirilmesi kampanyalarındaki büyük artış.

Sağlık ve sağlıklı yaşam temel bir insan hakkıdır. Anayasada “ herkesin sağlıklı olma
hakkı” ifadeleri yer almaktadır. Sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi de devletin
görevlerinden biridir. Sağlık alanında toplumu bilgilendirmek için pek çok çalışma yapılmıştır
ve yapılmaktadır. Bu çalışmaların iletilmesine yönelik çabalar ‘sağlık iletişimi’ adı altında
değerlendirilmektedir. Sağlık iletişimi alanının yeni bir çalışma alanı olması, her geçen gün
gelişmesi ve bu alana verilen değerin artması ile sağlık iletişimi alanında tek bir tanım yapmak
zordur çünkü sağlık iletişimi alanı farklı disiplinlerle ilişkilidir. Sağlık iletişimi bir disiplin ve
alan olarak, sağlık psikolojisi, sağlık sosyolojisi, biyomedikal iletişim, davranışsal tıp,
davranışsal sağlık ve tıbbı iletişimler gibi yeni alanlarla birlikte gelişmektedir. Bu alanlar tıp,
halk sağlığı, sağlık eğitimi, sosyal çalışma, sosyoloji, psikoloji gibi profesyonel alanlarda
bağlantılıdır. Sağlık iletişimi tüm bu alanlarla birlikte ilişkili olmakla birlikte, sağlık hizmetleri
sisteminde iletişim konularına odaklanmaktadır (Tabak, 2006: 30).
Disiplinlerarası bir alan olması sebebi ile de sağlık iletişiminin birçok tanımı
bulunmaktadır. Örneğin sağlık iletişimi kavramı İngiltere’de hasta ve doktor arasındaki mesaj
alışverişini temel alan bir perspektiften yapılırken, ABD ve Avustralya’da insan etkileşiminin
sağlıktaki rolü, sağlık hizmetleri ile ilgili araştırma alanı, kurum iletişimi ve kişilerarası iletişim,
sağlık eğitimi ve geliştirilmesi perspektiflerinden yola çıkarak yapılmıştır (Sezgin, 2010: 112).

41

Sağlık iletişiminin sağlığın geliştirilmesi konusundaki katkıları şu alanlarda ortaya
çıkmaktadır (http://thsk.saglik.gov.tr/Dosya/04/cevre_saglik/Bilesen12.pdf):
1-Sağlık personelinin kendi aralarında ve hastalarla olan etkileşimi,
2-Bireylerin ve sağlık çalışanlarının sağlık enformasyon sistemlerini aramaları,
kullanmaları ve nasıl kullanabilecekleri konusundaki eğitimleri,
3-Bireylerin klinik tavsiyelere uymaları,
4-Halk sağlığı mesajlarının oluşturulması yoluyla halkın eğitimi,
5-Sağlık riskleriyle ilgili doğru bilginin yayılması,
6-Sağlık bilgi sistemlerinin kurulması (tele-sağlık, e-sağlık gibi uygulamalar).
Sağlık iletişimi; kamu, özel sektör, sağlık hizmetleri ve halk sağlığında gelişen ve önemi
gittikçe artan bir alandır. Sağlık iletişimi; birey, toplum ve halk sağlığı sonuçlarını
iyileştirebilecek olan sosyal, örgütsel ve politik bir değişikliği ya da davranışı sürdürmek ve
benimsetmek için bireyi, toplumu, özel grupları, sağlık profesyonellerini ve politikacıları
etkileyebilen multidisipliner bir alandır (Schivo, 2007: 3).
Sağlıkla ilgili mesajların yayıldığı ve yorumlandığı bir süreç olarak sağlık iletişimi,
iletişim ve sağlık alanlarını birleştiren disiplinlerarası bir alandır. Sağlık hizmeti sunumunun
iyileştirilmesinde önemli bir sosyal süreç olan sağlık iletişimi; tedavi kararlarının alınması,
değişen sağlık koşullarına uyum sağlanması ve sağlığı koruyucu faaliyetleri düzenlemek
amacıyla sağlık hizmeti sunanlar ve sağlık hizmeti alanlar arasında sağlık bilgilerinin
oluşturulması ve bu bilgilere erişim gibi konuları kapsamaktadır. Sağlık iletişimi bu konularda
iletişim becerilerini kullanmak ve iletişimin sağlık ve sağlık hizmetleri üzerindeki etkisinin
incelenmesi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca sağlık iletişimi, hedef kitlelerin sağlık konusundaki
bilgi birikimini, tutum ve davranışlarını etkileyecek sağlık bilgilerini oluşturmak amacıyla
uzman kişilerin kitle iletişimi üzerinden yayılacak ikna edici mesajlar geliştirmesini
sağlamaktadır (Kreps vd., 1998: 1).
THSK’ya göre sağlık iletişimi, toplum sağlığını geliştirmek ve hastalıkları önlemek için
bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararlarını etkileme ve onları bilgilendirmede iletişim
stratejilerinin kullanılmasıdır. Etkili sağlık iletişiminin ön koşulu doğru, güvenilir, kullanılabilir
bilginin geliştirilmesi; bilginin sağlık okur-yazarlığı, halkla ilişkiler, sosyal pazarlama ve
medya savunuculuğu yöntemleriyle topluma ulaştırılmasıdır (thsk.saglik.gov.tr).
Sağlık iletişimi, toplum sağlığını geliştirmek için bireylerin ve toplumun tüm
kesimlerinin sağlıkla ilgili kararlarını etkileme ve onları bilgilendirmede iletişim stratejilerinin
kullanılmasıdır. Sağlık iletişimi bugün hastalıkların önlenmesinden sağlığın desteklenmesine
kadar geniş bir çerçevede ele alınmaktadır.
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Sağlık iletişiminin ilgilendiği alanlar; sağlık riskleri ve bunlardan korunma konusunda
farkındalığı arttırmak, bu riskleri azaltmak için motivasyonu sağlamak, uygun sağlık hizmeti
talebini arttırmak, sağlık gündemini olumlu biçimde etkilemek, sağlık hizmetlerine erişimi
sağlamak, sağlık ve yaşam kalitesini arttıran sosyal normları desteklemektir. Hastalıkları
önleme ve sağlığı geliştirmede özel iletişim tekniklerinin kullanıldığı sağlık iletişimi, davranış
bilimleri, sağlık psikolojisi, sağlık antropolojisi, iletişim, sosyal pazarlama ve sağlık eğitiminin
teori ve yaklaşımlarının birleşiminden oluşmaktadır (thsk.saglik.gov.tr).
Sağlıkla ilgili bilgiler veren, sağlık kampanyalarının yürütülmesini sağlayan, sağlık
konusunda tutum ve davranışların değiştirilmesini kapsayan sağlık iletişimi farklı düzeylerde
gerçekleşmektedir. Sağlık iletişimine etki eden düzeyleri Thomas “Health Communication’’
kitabında aşağıdaki şekilde sıralamaktadır (Thomas, 2006: 3 akt. Çanak, 2015: 22-24):
Birey: Bireysel davranışlar sağlık durumunu etkilediği için sağlıkla ilgili değişimin
temel hedefi bireydir. İletişim, davranış değişikliği için bireyin farkındalığını, bilgisini, tavrını,
yeterliliğini ve yeteneğini etkileyebilir. Tüm diğer düzeylerdeki aktiviteler nihayetinde bireysel
değişimi desteklemeyi ve etkilemeyi amaçlamaktadır.
Sosyal Ağ: Bireyin ilişkilerinin ve ait olduğu grupların, sağlığı üzerinde önemli bir etkisi
olabilmektedir. Sağlık iletişimi programları, hem bir grubun aldığı enformasyonu
şekillendirmeye çalışabilir hem de iletişim modellerini ya da içeriğini değiştirmeyi deneyebilir.
Bir sosyal ağ içindeki fikir liderleri, sağlık programları için sıklıkla bir başlangıç noktası
oluşturmaktadırlar.
Organizasyon/Kurumlar: Organizasyonlar; işletmeler, kulüpler ve sivil gruplar; iş
yerleri, okullar; öncelikli sağlık hizmeti sunan yapılar ve dağıtımcılar gibi belirli bir yapıya
sahip formal grupları içermektedir. Organizasyonlar, sağlık mesajlarını üyelerine
taşıyabilmekte; bireysel çabalar için destek verebilmekte ve bireysel değişimi mümkün kılan
politika değişikliklerini yapabilmektedir.
Topluluk: Sağlıklı yaşam tarzını destekleyen politikalar ve yapılar oluşturarak, sosyal
ve fiziksel çevredeki tehlikeleri azaltarak toplulukların kollektif refahı desteklenebilir.
Topluluk düzeyindeki girişimleri, okullar, iş yerleri, sağlık hizmeti sunan yapılar, yerel gruplar
ve hükümet gibi sağlığı etkileyebilecek olan kurumlar ve organizasyonlar tarafından
planlanmakta ve yürütülmektedir.
Toplum: Toplumun, bireysel davranışlar üzerinde çok etkisi vardır. Bu etkiye; normlar
ve değerler, tutumlar ve kanaatler, yasalar ve politikalar, fiziksel, kültürel ve bilgilendirici
çevreler dahildir.
Thomas’a (2006: 3) göre bir iletişim programının, hedeflenen davranış değişikliğini
yaratma ve devam ettirme olasılığı sağlık iletişimi düzeylerini ne denli etkilediğine bağlıdır.
Sağlık iletişimi tek başına yoksulluk, çevresel bozulma ya da sağlık hizmetlerine erişememe
gibi sağlıkla ilgili sistematik problemleri değiştiremez fakat kapsamlı bir sağlık iletişimi
programı, sağlığa katkısı olan tüm faktörlerin ve bu faktörleri etkileyen stratejilerin sistematik
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bir araştırmasını kapsamaktadır. İyi hazırlanmış sağlık iletişimi çalışmaları, bireyin kendisinin
ve toplumunun ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olur böylece de maksimum sağlık
için uygun önlemleri alabilirler.
Kreps, sağlık iletişimine etki eden düzeyleri şu şekilde açıklamaktadır (Kreps, 2003:
355-356):
Kişinin kendi içinde oluşan sağlık sorgusu: Genellikle sağlıkla ilgili inançlar, tutumlar
ve değerler gibi sağlığa yönelik davranışları ve kararları etkileyen içsel, zihinsel ve psikolojik
süreçleri inceleyen psikolojik perspektifi içermektedir.
Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmetleri ilişkilerinin gelişimini etkileyen
iletişim yollarını ve ilişkiye dayalı iletişimin sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklar.
Doktor/ hasta ilişkisi kişilerarası sağlık iletişimi araştırmasının popüler bir alanıdır. Kişilerarası
sağlık iletişimi araştırma konuları genellikle, sağlıkla ilgili kararların alınmasını
kolaylaştırmayı, psikolojik uyumu desteklemeyi, sağlık eğitimini sürdürmeyi ve sosyal destek
sağlamayı içerir.
Grup sağlık iletişimi sorgusu: Aileler, etnik komiteler, destek grupları ve sağlık hizmeti
ekipleri gibi kolektif üyelerin birbiriyle bağlantılı koordinasyonu içerisinde iletişim
performansı rolünü inceler. Çünkü bu gruplar önemli sağlık kararları almak için sağlıkla ilgili
bilgileri paylaşırlar. Sağlık hizmeti ve teknolojilerindeki uzmanlaşma artmaya devam ettikçe
çağdaş sağlık hizmetlerinin dağılımında, sunumunda sağlık hizmetleri ekiplerine olan
bağımlılık artmaktadır. Benzer şekilde, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili artan karmaşıklık,
zor ve çetrefilli sağlık hizmeti kararları alırken bireysel gruplardan daha fazla bilgi talep
etmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları, yöneticileri ve müşterileri birbiriyle ilgili bilgiyi nasıl
paylaşacaklarını öğrenmelidirler ve buna yönelik grup ortamı içinde eşit çaba göstermeleri
gerekmektedir.
Kurumsal sağlık iletişimi sorgusu: Farklı uzmanları harekete geçirmek ve birbiriyle
bağlantılı grupları koordine etmek için iletişimin kullanılmasını inceler. Kurumsal sağlık
iletişimi sorgusu, sağlıkla ilgili bilgileri paylaşarak, sağlık hizmeti sürecindeki çok yönlülüğün
etkili bir biçimde sağlanabilmesini ve sağlıkla ilgili risklerin engellenmesini içerir. Sağlık
hizmetlerinin sunumu, bürokratik ve finansal kurumlar tarafından her geçen gün daha fazla
kontrol altına alınmaktadır.
Toplumsal sağlık iletişimi sorgusu: Çeşitli medya aracılığıyla geniş kitlelere iletilen
sağlıkla ilgili bilgilerin kullanımını, dağıtımı ve üretimini inceler. Sağlık hizmeti uygulamaları,
sağlığın geliştirilmesi ve sağlık eğitimi konusunda bilgi verir. Sağlık üzerindeki kültürel etkileri
inceler.
Kreps ve Thornton (1992: 208), sağlık iletişiminde başarı için şunları tavsiye
etmektedir:
1-İnsan iletişimindeki gelişmeler sağlık hizmeti sunanlar ile hastalar için yararlıdır. Bu
nedenle sağlık personeli ve hastalar insan iletişimi alanındaki yeterliliklerini geliştirmeli.
44

2-Sağlık hizmetlerinde ahlaki değerler ile etikten kaynaklı iletişim stratejileri
değerlendirilmeli.
3-Kişilerarası empati geliştirilmeli, iletişim politikaları ve sağlık hizmeti sisteminin
bürokratik prosedürleri insanileştirilmeli
4-Duyarlılık ve saygı, sağlık hizmet sistemi içindeki katılımcılar arasında farklı kültürler
için geliştirilmeli
5-Doğru sağlık bilgilendirmesi, uygun tüm iletişim kanallarına yani kişilerarası
iletişimden kitle iletişimine kadar stratejik olarak yayılmalıdır.

2.2.Sağlık İletişiminin Özellikleri
İyi tasarlanmış, planlanmış sağlık iletişimi aktiviteleri, bireylerin kendilerinin ve içinde
yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına, aynı zamanda sağlıkları için dikkat
etmeleri gereken konular hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sebeple
sağlık iletişiminin, kamu sağlığını teşvikte kabul edilmiş bir araç haline geldiği söylenebilir
(Sezgin, 2010: 118-121):
Sağlık iletişiminin kendine özgü olarak tanımlanamayacak bazı temel özellikleri vardır
(Schiavo, 2007: 12-21). Schiavo’ya göre hedef kitle merkezli olan sağlık iletişiminde amaç
sadece hedef kitleye yönelik planlar, kampanyalar yapılması değildir, aynı zamanda sağlık
konularının incelenmesi, kültüre uygun ve uygun maliyetli çözümler bulunmasıdır. Sağlık
iletişiminde hedef kitle, sağlık konulu eylemlere dâhil edilmeye çalışılmakta, davranış değişimi
hem bireylerin içinde yaşadığı çevre, hem de onu etkileyenler tarafından belirlenmektedir.
Hedef kitlenin belirlenen sağlık konusunu tartışabileceği ve aile fertleri ve sağlık uzmanları gibi
önemli kişiler tarafından desteklenerek değiştirilebileceği bir çevre yaratmak, sağlık iletişimi
programlarının amaçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bunun için öncelikle geleneksel
araştırma tekniklerine dayalı, kapsamlı bir araştırma gerekmektedir. Bu yaklaşım, durum
analizi ve hedef kitlenin belirlenmesidir.
Birçok bilim dalından faydalanmakta olan sağlık iletişimi çalışmalarında, davranış
değişimlerinin ve sosyal değişimlerin gerçekleştirilmesinin güçlüğünü kabul edilerek; sağlık
eğitimi, sosyal pazarlama, davranış ve sosyal değişim kuramlarını içeren birçok kuram ve bilim
dalının uygulanmasına dayalı disiplinlerarası bir yaklaşım izlenmektedir.
Bunun yanı sıra, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi bilim dallarının
yaklaşımlarından yararlanılmakta, tek bir kurama ya da örneğe dayanarak çalışmalar
sürdürülmemektedir. Hedef kitle, yapılacak her müdahalenin merkezine alınmakta, bireylerin
duygularına ulaşabilmek için en uygun örnekler, kuramlar ve stratejiler duruma göre
değerlendirilmektedir. Böylelikle bireylerin, sağlık konusunda kendilerini güvende
hissetmeleri ve en önemlisi de, ulaşılan çözümlere güvenmeleri, daha sağlıklı olmak için emin
adım atmaları sağlanmış olmaktadır.
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Sağlık iletişimi programlarında, iyi bir strateji geliştirilmesi ve eylem planı hazırlanması
gerekmektedir. Geliştirilecek stratejinin araştırmaya dayalı olması, hedef kitlenin ihtiyaçlarına
cevap verebilmesi ve planlanan tüm eylemlerin bu stratejiye hizmet edecek şekilde ve iyi bir
planlama ile hazırlanması gerekmektedir.
Sağlık iletişimi programları, iletişim uzmanlarının, başlıca kanaat önderlerinin, hasta
gruplarının, profesyonel kuruluşların, hedef kitlenin ve diğer paydaşların fikirleri sonucunda
ortaya koydukları verilere göre şekillendirilmektedir ve uzun vadeli bir süreçtir. Bu sürecin,
ilgili grup ve hedef kitlenin ihtiyacını karşılayabilmesi için kuramsal esnekliğe sahip olması
gerekir. Çoğu süreç yönelimli projenin ortasında, uzmanlar sağlık iletişiminin yanlış
anlaşıldığını fark etmişlerdir.
Sağlık iletişimi aynı zamanda süreç yönelimlidir. Bireyleri ikna etmeye, onları dâhil
etmeye ve aralarında fikir birliği oluşturmaya da çalışmaktadır. Yaratıcılık, iletişimcilerin,
hedef kitleye ulaşmalarında birçok seçeneği, biçimi ve kanalı değerlendirmelerine olanak
verdiği için, iletişimciler için çok önemli bir nitelik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda
sürekliliği ve belirli sağlık iletişimi müdahalelerinin uygun maliyetli olmasını sağlayan
çözümler bulmasına yardım eder.
Hedef kitleye yönelik, stratejiye dayalı bir program hazırlanması gerekliliği önemli bir
özellik olarak ifade edilebilir. Birçok sağlık iletişim çalışması stratejiden yoksun olmasından
ötürü sonuca ulaşamamaktadır. Mesajların hedef kitleye yönelik olması ve hedef kitleye en
etkili biçimde ulaşacak kanalları kullanması, her hedef kitle için aynı yaklaşımın
kullanılmaması gerekir. “İnsanların ne yapmalarını istiyorsunuz?” sorusu, sağlık iletişim
programları planlanırken sorulması gereken ilk sorudur (Schiavo, 2007: 12-21).
Sağlık iletişiminin rolü ve halk sağlığının farklı açılarına ve genel olarak sağlığa olan
potansiyel etkisi düşünüldüğünde, bu yükselmekte olan alanın sağlık sonuçlarına sağlayacağı
katkılardan tam olarak faydalanılması ve çalışanların, program ortaklarının, hedef kitlenin ve
diğer paydaşların ulaşabilecekleri gerçekçi hedefler konması gerekmektedir.
Özetle, sağlık iletişiminin yapabilecekleri oldukça geniş bir alana yayılmıştır: Sağlık
konularına ilgi çekerek kural ve uygulamaları değiştirmek ve bu konularda paydaşların
desteğini almak; algıları, inançları ve sosyal normları değiştirecek tutumları etkilemek; yeni
sağlık standartları oluşturmak için veri yaymak ve konuları belirlemek; sağlık hizmetlerine olan
talebi artırmak, kazançları ve davranış değişikliklerini göstermek; sağlıklı beceriler göstermek;
hastalık teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda toplumsal tartışma başlatmak, acele bir önlem
önermek; sağlık ürünleri ve hizmetlerine eşit erişimi savunmak; yeni sağlık hizmetleri ve
ürünleri için ortam hazırlamak; sağlık hizmeti sunanlar-hasta ilişkilerini, hastanın uyum
sağlamasını ve sonuçlarını iyileştirmek olarak sıralanabilir.
Sağlık iletişiminin yapabileceklerinin yanı sıra yapamayacaklarının olduğu açıktır.
Yerel altyapı ve beceri eksikliğini karşılamak; tedavi ve önlem eksikliğinin ve teşhis
yetersizliğini telafi etmek; sağlığa ilişkin tüm konularla ilgilenmede ya da tüm mesajları
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iletmede eşit derecede etkili olmak sağlık iletişiminin yapamayacakları olarak ifade edilebilir
(Schiavo, 2007: 26-27).
Günümüzde sağlık iletişimi prensipleri -sağlık sorunları için taraflılık, sağlık planları,
sağlıkla ilgili ürünler için pazarlama, hastaları tıbbi bakım ve tedavi seçenekleri konusunda
eğitme ve tüketicileri sağlık hizmetleri kalitesi sorunları konusunda bilgilendirmeyi içerenhastalık önleme ve kontrol stratejilerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda sağlık bilgisine
erişimi, yeni teknolojilerin gelişmesi ve bilgisayar bazlı medya da kolaylaştırmaktadır. Tüm bu
gelişme ve olanaklara rağmen, sağlık iletişiminin tek başına sağlıkla ilgili örneğin yoksulluk,
çevresel bozulma veya sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması gibi sorunları, değiştirip,
çözemeyeceği de ortadadır.
Sağlık iletişimi küresel boyutta yapılan çalışmalar odak alınarak tanımlansa da, her
ülkenin sağlık alanında kendi gerçeklikleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle, tanımlar içinde
yer verilen amaçlar ülkelere göre değişmektedir. Bir ülkede açlık, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık
sorunları ile mücadele edilirken, bir başka ülkede sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi
amaçlanabilmektedir. Sonuç olarak, ülkenin sağlık iletişimi konusundaki çalışmaları, kendi
öznel koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Sezgin, 2010: 118-121).
Schiavo, sağlık iletişiminin en yaygın niteliklerini; anlam ya da bilgi paylaşımı, bireyleri
ya da toplulukları etkileme, bilgilendirme, hedef kitleleri motive etme, bilgi alışverişinde
bulunma ve davranış değişimi olarak sıralamakta ve nitelikleri açısından altı başlığa ayırarak
incelemektedir (2007: 8-10 akt. Sezgin, 2010: 115):
Bireyleri ve toplulukları bilgilendirmek ve bireysel ve toplumsal kararları etkilemek
olarak ayırdığı ilk nitelik, davranışlarda sağlıklı seçimler yapılabilmesi, sağlığın iyileştirilmesi,
belirli bir kitlenin bilgisini, tutumunu, inançlarını etkilemek için, iletişim strateji, teknik ve
teknolojilerinin kullanıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir.
İkinci nitelik bireyleri motive etmek, bireyleri, kuruluşları ve belirli kitleleri önemli
sağlık konularında bilgilendirme, etkileme ve motive etme sanatı ve tekniğidir.
Davranışların değiştirilmesi belirli bir zaman aralığında, belirli bir hedef kitlenin
davranışlarının değiştirilmesi yaklaşımıdır.
Sağlıkla ilgili konularda bilgi ve anlayışı artırmak, bireyleri güçlendirmek, hedef kitleyi
bilgilendirip, onların belirli sağlık problemlerini ve yapılacak müdahalelerini anlamalarını
sağlayarak, sağlık konusunda güçlendirmektir.
Bilgi alışverişi, iki yönlü iletişim olarak ifade edilen altıncı nitelik ise, iki yönlü iletişime
dayalı bir ortaklık ve katılımcılık sürecini ifade eder. Bu süreçte, iki taraf arasında birbirini
etkileyen bir fikir, teknik, öğrenme ve bilgi akışı vardır.
Schiavo’ya göre sağlık iletişiminin bir başka önemli özelliği de, değişimi desteklemek
ve bunu devam ettirmektir. Aslında, sağlık iletişimi programlarının ve kampanyalarının başarılı
olabilmeleri için, hem bu programların uzun süre devam ettirilmeleri hem de bireylerin,
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toplulukların ve diğer izleyicilerin tavsiye edilen davranış, çalışma ya da prensip değişimine
alışmaları ve bunu devam ettirebilmeleri için, onların bunları yapmalarına yardımcı olacak
iletişim araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

2.3.Sağlık İletişiminde Kullanılan Yöntemler
Sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler, sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve
halkla ilişkiler olarak özetlenebilir (Çınarlı, 2008: 55).

Sosyal Pazarlama
Dünyada özellikle sağlık iletişimi yöntemleri kapsamında sosyal pazarlamanın sık
kullanıldığı izlenmektedir. Sosyal pazarlama, “bireylerin ve toplumun refahını geliştirmek
amacıyla hedef kitlelerin gönüllü davranışlarını etkilemeye çalışan programların
tasarlanmasına ticari pazarlama teknolojilerinin uyarlanmasıdır”. Sosyal pazarlamanın özellikle
de gelişmekte olan ülkelerde bireylerin sağlıkla ilgili olumsuz davranışlarının değiştirilmesine
yönelik çalışmalarda en fazla kullanılan sağlık iletişimi yöntemi olarak karşımıza çıktığını
görmekteyiz (www.thsk.saglik.gov.tr.).
Pazarlama tekniklerinin sosyal ve sağlık ürünlerini satmada kullanılması fikri ilk defa
1952 yılında G.D. Wiebe tarafından ortaya atılmıştır. Sosyal pazarlama, 1970’li yılların başında
ciddi bir gelişme göstermiştir. Sosyal pazarlamanın maddi refah, toplum ve çevre ilişkisi,
sakatlıkların önlenmesi ve halk sağlığı konularında yer alan sosyal meseleler üzerinde derin bir
olumlu etkisi vardır. Sosyal pazarlamanın özündeki ana prensip; sigara kullanımını azaltmak,
bebek ölüm oranlarını aşağıya çekmek, HIV/AIDS’in yayılmasını durdurmak, sıtma hastalığını
önlemek, Guinea solucan hastalığının yok edilmesine yardımcı olmak, yerlere çöp atılmamasını
sağlamak, fiziksel şiddeti durdurmak, geri dönüşümü artırmak ve mesleki eğitim programlarına
katılmaları için evsizleri teşvik etmektir (Lee; Kotler, 2011: 2 ).
Sosyal pazarlamanın amacı; sigara tüketimini azaltmak, kanserle ya da AIDS gibi
hastalıklarla mücadele etmek, trafik kazalarının azaltılması vs. olabilir. Sosyal pazarlama;
iletişim ve sosyal psikoloji kuramlarını, uygulamalı pazarlama teknikleriyle birleştirerek bunu
sağlık iletişimi kampanyalarında ortaya koyar (Çınarlı, 2008: 55).
Sosyal pazarlama pazarlamadan ürün, fiyat, tutundurma ve yer değişkenlerini alarak
bunların belirli bir sağlık konusuna yeniden uyumlandırılması veya reklam ve pazarlama
ilkelerinin olumlu sağlık davranışı sağlamak için kullanılması olarak tanımlanmaktadır
(Wallack, 1990: 155). Pazarlamanı 4P’si olarak bilinen ürün, fiyat, tutundurma ve yer
değişkenlerinin sosyal pazarlamaya uyumlandırılmasına ‘kan bağışı hayat kurtarır’ kampanyası
örnek verilecek olursa: kan bağışı hayat kurtarır kampanyası kapsamında, yayılmaya çalışılan
‘ürün’ kan bağışı yapılmasıdır. Bu fikri kabul etmenin ‘Fiyat’ı kan bağışında bulunmaktır çünkü
kan bağışı için kan verilecek yere gitmek, forum doldurmak için harcanan zaman fiyat olarak
kabul edilmektedir. Kan bağışında bulunmak için gidilecek kan bağış noktaları ‘yer’ olarak
kabul edilmektedir. Bu kampanyanın reklam ve broşürleri de ’tutundurma’ çalışmalarıdır
(Çanak, 2015: 27-30).
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Davranış değişikliği yaratmak isteyen kampanyalarda sürekliliğin sağlanması
önemlidir. Sosyal pazarlama, bazen bir kerelik, bazen de uzun süreli davranış değişikliği
amaçlayabilir. Aşı kampanyaları bir kerelik davranış değişikliği isterken; sigara bırakmayı konu
alan sosyal pazarlama uygulamaları ise kişinin süreklilik gösterecek bir davranış değişikliği
sergilemesini beklemektedir. Bir kerelik davranış değişikliği isteyen kampanyalara katılım
kolay olurken; davranışta süreklilik gerektiren durumlarda karar vermek kişi için daha zor
olabilmektedir (Sabırcan, 2012: 5).
Sosyal pazarlama bir süreçler bütünüdür. Bu süreçler bütünü içinde ele alındığı zaman
önleyici sağlık hizmetlerinde kullanımı ile ilgili olarak başlıca şu önerilerde bulunmak
mümkündür (www.thsk.saglik.gov.tr.):
1.Sağlığı koruyucu/geliştirici hizmetler açısından, ülkenin sağlık sorunları
önceliklendirilmeli, öncelik sırasına göre stratejik planlar yapılmalıdır. Birden fazla sosyal
pazarlama unsurunun birden fazla sağlık sorunu üzerinde uygulanması ilgiyi dağıtacağı için
özellikle en önemli sorun üzerinde topyekün bir savaş izlenimi verilmelidir. 1960’lı yıllarda
yapılan veremle savaş kampanyası buna örnek verilebilir.
2.Sosyal pazarlamanın etkinliği bilginin ikna ediciliği ile doğrudan bağlantılıdır. Bu
yüzden ikna yöntem ve stratejileri önceden çok iyi belirlenmelidir.
3. Bir bilginin öğrenilmesi ve beyinde kalması süreci en az beş tekrarla mümkün
olmaktadır. Bunun davranışa yansıyarak bireyde olumlu davranış haline dönüşmesi ise sosyal
pazarlamanın ikna yöntemlerini kullanmadaki başarısı, kullandığı araç ve gereçlerin etkililiği
ile doğrudan bağlantılı olarak sekiz tekrarı ile mümkün olmaktadır. Bu bakımdan her
uygulamanın ölçümlerinde kullanılan araç ve gereçler, ikna yöntem ve teknikleri ile tekrar
süreleri titizlikle belirlenmelidir. Çünkü etki süreci bölgeden bölgeye, toplumun eğitim
düzeyine, kültürel yapısına göre değişim göstermektedir.
4. Sosyal pazarlama ile hedef kitlenin kültürel yapısı arasında çok büyük ilişki vardır.
Sosyal pazarlamanın etkili olabilmesi için toplumun kültürel özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve
geliştirilen slogan, afiş, televizyon spotu, çıkartma gibi araç ve gereçlerin ona göre hazırlanması
gerekir. Bir atasözünün bir deyimin yaratacağı etki bazen onlarca kelimenin söz kalabalığından
daha etkili olmaktadır.
Wiebe (1992) sosyal pazarlamanın başarı ile yapılabilmesi için beş faktörden söz
etmektedir (Bayraktaroğlu ve İlter, 2007: 125-126):
•

Öncelikle hedef kitlenin konu ile ilgili düşünceleri öğrenilmeli,

•

Hedef kitle belli bir davranış sergilemesi konusunda yönlendirilmeli,

•
Bireyin
oluşturulmalı,
•

isteğini

eyleme

dönüştürmesine

izin

verecek

mekanizmalar

Mekanizmaların görevini yerine getirmede etkinliği ve yeterliliği sağlanmalı,
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•
Müşterinin bu davranışı yerine getirmek konusunda algıladığı maliyetler
azaltılmalıdır.
Sosyal pazarlama yaklaşımı, toplum sağlığı konularına, bireylerin “müşteri”, ürün ve
hizmetlerin “ticari” kaygılarla sunulması gerekçesiyle eleştirilebilir. Ciddi sağlık problemlerini
bireysel risk faktörlerine indirgemeye ve sağlığın önemli göstergeleri olan sosyal ve ekonomik
ortamların önemlerini görmezden gelme eğilimindedir. Uzun vadede sosyal pazarlamanın,
toplum sağlığını ilgilendiren konularda farkındalık ve bilinç yaratmaktan çok, ticari kaygılar ve
uzun vadeli kâr amaçlı faaliyetler olması sonucunu getirebilir. (Sezgin, 2010: 166).
Sosyal pazarlamanın ticari pazarlamadan belli ve temel farklılıkları görülmektedir.
Bunlar arasında en önemlisi sosyal pazarlamaya toplumun olabildiği kadar çok kesiminin
katılmasının sağlanması, paydaşlarla işbirliği yapılması gelmektedir. Bu yüzden sosyal
pazarlama ticari pazarlama gibi bir proje olarak yapılmakta yöntemi ve uygulanışında olabildiği
kadar esnek yapılar oluşturulabilmekte ölçümleri ve nesnel sonuçları belirlenebilmektedir.
Ancak sosyal pazarlama tartışmasız ticari pazarlamadan daha etkindir. Bunun temel sebepleri
arasında ticari pazarlamanın kar-zarar amaçlı yapılması ve kamunun bunu bilmesidir. Oysa
sosyal pazarlama kamunun önemli olduğu ve onun ihtiyacının ön plana aldığı var sayılan bir
pazarlama tekniğidir. Bu bakımdan daha sempatik, daha etkin ve daha çok dikkat çekicidir
(www.thsk.saglik.gov.tr.) .

Medyada Savunuculuk
Medyada savunuculuk, sosyal ve kamu politikasını geliştirmek için kitle iletişim
araçlarının stratejik kullanımıdır. Medyada savunuculuk, problemleri tanımlamak için
savunuculuk stratejilerinin ve çeşitli kitle iletişim araçlarının kullanılmasıdır. Medyada
savunuculuk, sağlıklı kamu politikalarını geliştirmek ve desteklemek için kamusal tartışmayı
şekillendirir (Wallack, 1994: 424).
Medyada savunuculuk, medyanın sosyal ve kamu politikası insiyatifini geliştirmek
üzere stratejik kullanımı ile kamunun kendi sağlığına yönelik politikaların oluşturulmasına
katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Şengün, 2016: 40).
Medyada savunuculuk, sosyal değişiklikler için medyanın gücünü kullanmaya
çalışmaktadır. Sadece bireyin problemlerine odaklanmaktan ziyade sağlık sorunlarının ortaya
çıktığı kamu sağlığı boyutunu vurgulamaktadır. Medyada savunuculuk, belirli hedef kitle için
farklı kitle iletişim araçlarından yararlanabilmektedir (Loue vd. 2002: 121-124).
Sosyal, fiziksel ve politik çevreyi değiştirme hedefi ile medyada savunuculuk, sağlıkla
ilgili mesajların yöneldiği alıcıları pasif değil, katılımcı bireyler olarak kabul etmektedir.
“Kamu sağlığı lobiciliği” olarak da adlandırılan medyada savunuculuk, bir aktivizm biçimi
olmakla birlikte bilim ile politikanın, sosyal adalet değeri ile bir araya getirilmesi yönünde
faaliyetlerde bulunmaktadır. Medyada savunuculuk gruplara medyada görünürlük, meşruluk ve
aynı zamanda da hikâyelerini kendi ağızlarından anlatabilme olanağı tanıması sayesinde güç
sağlayabilmektedir. Böylelikle topluluklar, güç sahiplerine seslenmek, dikkat çekmek ve baskı
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yaratmak için medyayı yaratıcı bir şekilde kullanabilmektedirler. Medyada savunuculuk
faaliyetlerinde öncelikle politikanın amacının ne olduğu belirlenmelidir. İkinci adım ise hedefin
kim olduğunu belirlemektir. Üçüncü adım konuyu çerçevelemek ve mesaj oluşturmaktır.
Dördüncü adım, mesajı iletmek, değişim ve baskı için medyada savunuculuk planı
oluşturmaktır. Son adımda ise değerlendirme yapılır. Geleneksel kampanyalarda davranış
değişikliği beklenirken medyada savunuculuk alışkanlıkları geniş ölçüde etkileyen ve
belirleyen çevreyi değiştirmek için baskı oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak da ünlü
kişilerin kullanımı, koalisyonların oluşturulması, kamuoyu önderleri ile iletişim gibi stratejiler
medyada savunuculuğun en fazla başvurduğu taktikler olarak karşımıza çıkmaktadır (Çınarlı,
2008: 55-60).
Engellilerin karşılaştığı zorluklara değinmek ve empati duygusu yaratabilmek amacıyla
ün sahibi kişilerin medya araçlarında kullanımı, sağlık sorunlarına yönelik ses getiren çeşitli
kampanyalara öncülük edilmesi ve organizasyonuna, geniş kitlelere yayılımına aracılık
edilmesi medyada savunuculuk çalışmalarına örnek oluşturmaktadır (Şengün, 2016: 40).
Medyada savunuculukta kullanılan yöntemler (Çınarlı, 2004: 75):
Gündem yaratma; “kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları hakkında
kamuoyuna bilgi sunmasının, bu konuların kamuoyunda da bir önceliğe sahip olması sonucunu
doğurduğu” düşüncesinden hareketle Mc Combs ve Shaw tarafından 1972 yılında ortaya
atılmıştır. Bu tanım doğrultusunda teori, kitle iletişim araçlarının haberleri sunuş biçimi yoluyla
bazı konulara ağırlık vererek, kamuoyunun gündemini belirlediği görüşüne dayanmaktadır
(Işık, 2005: 78). Yaratıcı epidemiyoloji de gündem yaratmada kullanılan bir yöntemdir.
Yaratıcı epidemiyoloji; yeni bilimsel bulguların ve var olan verinin medyanın dikkatini
çekmek ve bir konunun kamu sağlığı açısından önemini açıkça ifade etmek şeklinde
tanımlanmaktadır. Örneğin American Cancer Society’nin yayınlamış olduğu bir videoda
sigaranın ölümcül olduğuna dikkat çekilmektedir. Sigaranın zararına dikkat çeken videonun
sloganı ise “her gün bin kişi sigarayı bırakmaktadır: Ölerek. Bu da her iki dolu jumbo jetin
çakılması ve hiç kurtulan olmamasına eşittir”. Bu çalışmalar halkın daha kolay anlamasını
sağlamaktadır (Çınarlı, 2004: 78).
Çerçeveleme; bir olay veya konunun belirli bir yönünün, belirli bir bakış açısıyla ele
alınıp, önemliliklerinin bu bakış açısıyla vurgulandığı düşüncesine dayanmaktadır. Bu konuya
örnek olarak 1984 yılında Etiyopya ve Brezilya’daki açlık konusu örnek verilebilir. Bu iki
devlet birbirine yakın durumda açlık sorunu çekerken çerçeveleme ve öne çıkarma sonucu
medya, Etiyopya’ya daha çok ilgi göstermiş ve kamuoyunun ilgisini bu ülkeye yöneltmiştir.
Brezilya’daki açlık sorunu da ciddi boyutlarda olmasına rağmen gündemde yer edinememiştir
(Yüksel, 2001: 45-107).

Halkla İlişkiler
Sağlık iletişimi içinde halkla ilişkiler, sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir enformasyonun
yayılmasında, sağlıklı davranışa ikna etmede ve sağlık bilincini oluşturmada kullanılabilir.
Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, laboratuar ve araştırma kuruluşlarının halka sağlıkla ilgili
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enformasyon iletmelerinde, medyada eğlendirirken eğitme amaçlı programların yapılmasında,
toplum sağlığı için uğraş veren sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde halkla ilişkilerden
yararlanılmaktadır. Bütün bu kamu yararına yönelik sağlık iletişimi uygulamalarında halkla
ilişkiler çabalarının reaktif değil, proaktif olması gerektiği de önemli bir noktadır (Çınarlı, 2004:
82).
Sağlık kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri; hastalığa ilişkin olarak
kamuoyunun bilgilendirilmesinden mücadele etme ve korunma yollarının anlatılmasına, hasta
memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgi sahibi olunmasına kadar oldukça
geniş bir alanı kapsamaktadır (Yurdakul vd., 2007: 32). Bu bilgilere ek olarak, sağlık
sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarını zorunlu kılan bazı nedenlerin varlığından da
bahsedilmektedir. Bu nedenler; sağlık sektörünün karmaşık yapısı, uzmanlaşma seviyesinin
yüksekliği, yoğun tıbbi terminoloji kullanımı, hedef kitlenin bilgisizliği, yönetimin
profesyonelleşmesi vb. şeklinde sıralanabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektörünün hedef kitlesi
durumunda olan hasta ve yakınlarının gerek fiziksel ve psikolojik yapılarının gerekse
beklentilerinin farklı olması, hastaneye başvuru yapanların sıkıntı, huzursuzluk, endişe,
gerginlik vb. duygu değişimleri yaşaması da sağlık sektörü açısından halkla ilişkilerin önemini
artıran diğer faktörler arasında yer almaktadır (Tengilimoğlu, 2001: 25).
Sağlığın bireyler ve toplumlar için hassas bir alan olması itibari ile sağlık iletişimi
kapsamında hastanelerde yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarında, hedef kitlenin özelliklerini
bilmek, içinde bulunduğu fiziksel ve ruh halini iyi tespit etmek, bunları göz önünde
bulundurarak uygun mesaj içerikleri üretmek ve gelişen teknolojiye paralel olarak etkileşime
dayanan halkla ilişkiler araçlarını kullanmak sağlık iletişiminin başarısını etkileyen önemli
unsurlardandır (Yalım ve Kurban, 2014: 5).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sağlık iletişiminin multidisipliner yapısı üzerinde durulmuştur.
Sağlık iletişimi bu özelliği ile birlikte sağlığın geliştirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
Sağlık iletişimi, sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda toplumu bilinçlendirmek ve olumlu
davranış oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu amacı gerçekleştirmek adına kullandığı
birtakım yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler; sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve
halkla ilişkilerdir.
Sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler yöntemlerinin ortak amacı,
olumlu sağlık davranışı oluşturmaktır. Sosyal pazarlama, toplumu bilgilendirme adına
pazarlama, reklam vb. stratejileri kullanmaktadır. Medyada savunuculuk, yöntem olarak
gündem belirleme- yaratıcı epidemiyoloji ve çerçeve tekniklerini kullanmaktadır. Halkla
ilişkiler ise, sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilerin yayılmasında büyük
rol oynamaktadır.
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Uygulamalar
Türkiye’de her yıl Kasım ayının ilk haftası “Organ Nakli Haftası” olarak
kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca Sağlık Bakanlığı, kamu ve özel kurumlar organ bağışının
artırılması için kampanyalar düzenlemektedirler. Ancak bu kampanyaların yeterli olmadığı,
Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu “Organ Bağış Araştırması” ile gündeme gelmiştir. Bu
araştırmadan sonra, Sağlık Bakanlığı’nca, halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik
edilmesi amacıyla bütün illerden yetkililerin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir
(www.onkod.org).
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Uygulama Soruları
1) Sağlık iletişiminde kullanılan yöntemleri, toplumun organ-doku bağışı konusunda
bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından değerlendiriniz.
2) Organ Nakli Haftası’nda halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak ne tür faaliyetler
düzenlerdiniz? Organ bağışı konusunda olumlu davranış değişikliği yapma adına stratejileriniz
neler oldurdu değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1) Dünya Sağlık Örgütü’nün, sağlık “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil,
fiziksel ruhsal ve sosyal tam iyilik hali” tanımı kaç yılında yapılmıştır?
a) 1890
b) 1940
c) 1948
d) 1952
e) 1964
2) Birey, toplum ve halk sağlığı sonuçlarını iyileştirebilecek olan sosyal, örgütsel ve
politik bir değişikliği ya da davranışı sürdürmek ve benimsetmek için bireyi, toplumu, özel
grupları, sağlık profesyonellerini ve politikacıları etkileyebilen çok disiplinli alana ne ad
verilmektedir?
a) Sağlık
b) Sağlık iletişimi
c) Sosyal pazarlama
d) Sağlık sosyolojisi
e) Sağlık psikolojisi
3) Sağlık iletişimi kavramı hangi yıllarda disiplinlerarası bir boyut kazanmıştır?
a) 1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
e) 1990’lar
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4) Sağlık iletişimine etki eden düzeyleri Thomas tarafından nasıl sıralanmaktadır?
a) Birey- Sosyal ağ- Organizasyon- Topluluk- Toplum
b) Organizasyon - Sosyal ağ- Birey- Topluluk- Toplum
c) Birey- Organizasyon - Toplum- Sosyal ağ- Topluluk
d) Sosyal ağ- Birey- Topluluk- Toplum- Organizasyon
e) Topluluk- Toplum- Sosyal ağ- Organizasyon - Birey
5) “Sağlık iletişimine etki eden düzeylerinden …………………; işletmeler, kulüpler
ve sivil gruplar; iş yerleri, okullar; öncelikli sağlık hizmeti sunan yapılar ve dağıtımcılar gibi
belirli bir yapıya sahip formal grupları içermektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Toplum
b) Topluluk
c) Sosyal ağ
d) Birey
e) Organizasyon
6) Aşağıdakilerden hangisi Kreps’in tanımladığı sağlık iletişimine etki eden
düzeylerinden biri değildir?
a) Kişinin kendi içinde oluşan sağlık sorgusu
b) Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu
c) Grup sağlık iletişimi sorgusu
d) Finansal sağlık iletişimi sorgusu
e) Kurumsal sağlık iletişimi sorgusu
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7) Aşağıdaki sağlık iletişimine etki eden düzeylerinden hangisi aileler, etnik komiteler
ve sağlık hizmeti ekipleri gibi kolektif üyelerin birbiriyle bağlantılı koordinasyonu içerisinde
iletişim performansı rolünü inceler?
a) Kişinin kendi içinde oluşan sağlık sorgusu
b) Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu
c) Grup sağlık iletişimi sorgusu
d) Finansal sağlık iletişimi sorgusu
e) Toplumsal sağlık iletişimi sorgusu
8) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimin özelliklerinden biri değildir?
a) Hedef kitle merkezlidir.
b) Multidisipliner değildir.
c) Süreç yönelimlidir.
d) Stratejiye dayalıdır.
e) Araştırma tekniklerine dayalıdır.
9) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin nitelikleri için söylenemez?
a) Tek yönlü iletişimi ve bilgi alışverişini içeririr.
b) Davranışların değiştirilmesini amaçlar.
c) Değişimi destekler ve bunu devam ettirir.
d) Bireyleri ve toplulukları bilgilendirir.
e) Bireyleri motive eder.
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10) Aşağıdakilerden hangileri sağlık iletişiminde kullanılan yöntemlerden biridir?
I.Sosyal pazarlama
II.Medyada savunuculuk
III.Halkla ilişkiler
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II ve III
e) Yalnızca III

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) e, 6) d, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d

59

3. SAĞLIK İLETİŞİMİ KURAMLARI
Bölüm Yazarları
Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sağlık iletişiminde davranış değişikliği oluşturabilmek önemlidir, bu sağlıklı
yaşayabilmek için sağlığa uygun davranışlar geliştirebilmek veya bunun için davranış
değişikliğine gidebilmektir. Davranış değişikliği sağlayabilmeyi veya bunların yollarını bize
sağlık iletişimi kuramları açıklar. Sağlık davranışının işleyişine dair çeşitli teoriler
geliştirilmiştir. Bir teori, etkinlik veya durumları anlamak için sistematik bir yol sunar. Sağlık
sorunlarının nasıl sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili, "neden", "ne" ve "nasıl" gibi soruların
cevaplanması için araştırmacılar teoriyi kullanırlar. Bu şekilde hedeflenmiş sağlık
davranışlarının doğasını açıklığa kavuştururlar. Kişinin birtakım sağlık davranışlarını neden
yaptığı veya yapmadığının nedenlerini bulmak için teori yol gösterir. Bu bölümde sağlık
iletişim kuramları ya da teorilerini öğreneceğiz. Teorileri “açıklayıcı teoriler” ve “değişim
teorileri” iki bölümde inceleyeceğiz. “Açıklayıcı teori” bir sorunun var olma nedenlerini tarif
eder. Bu tür teorilere "sağlık inancı modeli”ni örnek verebiliriz. “Değişim teorisi” program
planlayıcılarına bir programın neden çalışması gerektiğiyle ilgili varsayımlarını açıklamaya
yardımcı olur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık iletişim kuramları bize ne öğretir?
2) Sağlık iletişimi kuramlarını kaça ayırıyoruz?
3) Açıklayıcı sağlık iletişimi teorileri hangileridir?
4) Değişim teorileri hangileridir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği veya

Kazanım

Konu
Sağlık
Alanında

geliştirileceği

Sağlık alanında davranış Sağlık
Davranış değişikliğinin

İletişimi

oluşturulacağı

sorunlarından

Oluşturmak

öğrenilecek.

desteklenerek.

ve Modelleri

ilgili

nasıl kaynaklardan anlatılarak ve sağlık

Değişikliği

Sağlık İletişimi Kuram Sağlık

ile

örneklerle

İletişimi Sağlık İletişimi Kuramları açıklayıcı

kuramlarının

hangileri teoriler ve değişim teorisi olarak iki

olduğu ve bu kuramların bölüme ayrılara, ilgili kaynaklarca
sağlık alanında davranış desteklenerek anlatılacaktır.
değişikliği oluşturmak için
nasıl

kullanılabileceği

öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
•
Davranış: İnsanın başka biri tarafından gözlenebilen veya kişinin kendince
değişik yöntemlerle anlatılabilen bilinçli etkinliklerdir. Bir konuda bilgi sahibi olmak, davranış
değişikliğini, oluşturmak için yeterli değildir. Davranış değişikliği üzerinde etkisi olan pek çok
unsur vardır. Davranış değişikliği kişilerin pek çok aşamadan geçtiği yavaş bir süredir. Kişi
önce yeni davranış hakkında bilgi edinir. Bunu edinilen bilginin onaylanması izler. Daha
sonraki aşamada kişi bu yeni davranışın yararlı olduğuna inanır ve benimsemeye karar verir.
•
Davranışsal yönelimler: Arzulanan bir davranışı istenilen kitlelere uyarlama
olasılığını, kitlelerin tutumları doğrultusunda ve davranışın faydalarının algılanmasını
değerlendirerek tahmin edilebileceğini ileri sürmektedir.
•
Planlanmış Davranış Teorisi: İnsanların toplumsal davranışları belirli
faktörlerin kontrolü altında olup belirli sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde
ortaya çıkar.
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Giriş
Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu olarak, bireylerin, kurumların
ve halkın önemli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme ve motive etme, sanat ve
tekniğidir. Sağlığı geliştirme, kişinin kendi sağlığı ve sağlık durumunun belirleyicileri
üzerindeki kontrolü artırmayı sağlayan bir süreç olup, bireysel ve toplumsal ve davranış
değişiklikleri hedeflenir. Bu noktada sağlık iletişimi kuramları sağlık ile ilgili konularda
davranış değişiklikliğinin nasıl sağlanacağını açıklaması açısından yol göstericidir. Bu bölümde
bu kuramlar anlatılarak nasıl kullanılacağı açıklanacaktır.
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3. Sağlık Alanında Davranış Değişikliği Oluşturmak ve Sağlık İletişimi
Kuram ve Modelleri
Davranış, insanın başka biri tarafından gözlenebilen veya kişinin kendince değişik
yöntemlerle anlatılabilen bilinçli etkinliklerdir. Bir konuda bilgi sahibi olmak, davranış
değişikliğini, oluşturmak için yeterli değildir. Örneğin; "sigaranın zararları bilinmesine rağmen,
sigara içmeye devam etmek gibi...." Ayrıca bir konuda bilgi sahibi olup, o konuda bir takım
kurallar dizisi olması da davranış değişikliği yaratmakta yeterli olmayabilir. Davranış
değişikliği üzerinde etkisi olan pek çok unsur vardır. Davranış değişikliği kişilerin pek çok
aşamadan geçtiği yavaş bir süredir. Kişi önce yeni davranış hakkında bilgi edinir. Bunu edinilen
bilginin onaylanması izler. Daha sonraki aşamada kişi bu yeni davranışın yararlı olduğuna
inanır ve benimsemeye karar verir. Bu süreci yeni davranışın uygulaması izler. Son aşamada
kişi, artık memnun bir uygulayıcı olarak yeni davranışı arkadaşlarına ve çevresindeki diğer
kişilere tanıtır ve savunucusu haline gelir.

3.1. Sağlık Davranışı Teorileri
Davranış, insanın başka bir insan ya da deneyci tarafından gözlenebilen ya da kendince
değişik yöntemlerle anlatılabilen bilinçli etkinlikler olarak tanımlanır. Sağlık davranışının
işleyişine dair çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bir teori, etkinlik veya durumları anlamak için
sistematik bir yol sunar. Sağlık sorunlarının nasıl sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili, "neden",
"ne" ve "nasıl" gibi soruların cevaplanması için araştırmacılar teoriyi kullanırlar. Bu şekilde
hedeflenmiş sağlık davranışlarının doğasını açıklığa kavuştururlar. Kişinin birtakım sağlık
davranışlarını neden yaptığı veya yapmadığının nedenlerini bulmak için teori yol gösterir.
Teoriler “açıklayıcı teoriler” ve “değişim teorileri” olarak ikiye ayrılmaktadır. “Açıklayıcı
teori” bir sorunun var olma nedenlerini tarif eder. Bu tür teorilere "sağlık inancı modeli" veya
"planlanmış eylem teorisini" örnek vermek mümkündür. “Değişim teorileri” ise sağlık
müdahalelerinin gelişimi açısından önemlidir. “Değişim teorisi” program planlayıcılarına bir
programın neden çalışması gerektiğiyle ilgili varsayımlarını açıklamaya yardımcı olur (Okay
2009, 74).
Sağlık davranışını değiştirebilmek için, bu davranışın ne şekilde işlediğini öğrenmek
gerekmektedir. Sağlık davranışı modellerini farklı araştırmacılar farklı şekillerde
sınıflandırılmıştır. Thomas davranış modellerini üç düzlemde değerlendirmiştir. Berry beş
seviyede ele alırken, Elder, Ayala ve Haris ise sekiz tane modelden bahsetmektedir (Okay 2009,
74-75). Aşağıda bunları tablo şeklinde bulabilirsiniz.
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Tablo 1 Sağlık Davranışı Değişikliği Oluşturmanın Seviyeleri ve Alt Uygulamaları
Bireysel Seviye

Kişileraras
ı Seviye

Davranışsal
Amaçlar

Sosyal
Bilişim
Teorisi

Değişim
Basamakları
Sağlık
İnancı
Modeli
Tüketici
Enformasyo
n İşleme
Süreci

Kurumsal/Toplumsal/Sosy
al Seviye

Kurumsal Değişim
Teorisi

Toplumsal
Organizasyon Teorisi

Yeniliklerin Yayılması
Teorisi

Thomas sağlık davranışı modellerini Tablo 1’de bireysel, kişilerarası,
kurumsal/toplumsal/sosyal seviyede değerlendirdiğini görüyoruz (Okay 2009,81).
Berry’nin beşli ayrımı Tablo 2’de görülmektedir. Bu modellerin bazılarının Thomas
ile aynıyken, bazıları da farklı teorik çalışmaları içermektedir(Okay 2009, 81).
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Tablo 2: Berry’nin Sağlık Davranışı Modelleri
Sağlık İnancı
Modeli

Koruma
Motivasyon
Modeli

Değişim
Basamakları
Modeli

Planlanmış
Davranış
Modeli

Kendine
Düzenleyici
Model

3.1.1 Davranışsal Yönelimler
•
Davranışsal yönelimler çalışmaları, arzulanan bir davranışı istenilen kitlelere
uyarlama olasılığını, kitlelerin tutumları doğrultusunda ve davranışın faydalarının algılanmasını
değerlendirerek tahmin edilebileceğini ileri sürmektedir. Fishbein ve Ajzen'nin yaptığı
araştırma bireylerin ve toplumun sezinlenen tutumları eyleme geçmek için önemli bir
motivasyondur. Bu nedenle, davranışı etkilemek için önemli bir adım, tutum değişikliğini
tanımlamak için gereken sonraki izlemeyle, hedeflenen kitlenin tutumlarının başlangıç
değerlendirmesidir (Okay 2009,82).

3.1.2. Akla Dayalı Eylem Kuramı/Sebepli Davranış Kuramı
Akla dayalı davranış kuramı ( Theory of reasoned action ) : Bir insanın planlı, amaçlı
davranışlarını en iyi açıklayan etkenlerin, kişinin söz konusu davranışlara yönelik tutumları ile
öznel ilkeleri olduğunu ileri süren görüştür.(Psikoloji Sözlüğü)
Akla Dayalı Davranış Kuramı ve daha sonra geliştirilmiş hali ile Sebepli Davranış
Teorisi’dir (Ajzen, 1991). Söz konusu teorilere göre, kişilerin davranışlarını belirleyen
faktörler, diğer bir ifade ile belirli bir fiilin yapılması gerekliliğini savunan faktörler bireysel
tutum ve öznel normlar tarafından belirlenmektedir (Davis, Bagozzi ve Warshaw, 1989).
Tutumlar, bireyin olasılıkları hayata geçirerek değerlendirmesini temsil etmektedir. Öznel
normlar ise, bireyin sosyal etkenlere uyma konusundaki istekliliğini göstermektedir.
Dolayısıyla tutumlar, tüketicilerin mal, hizmet veya firma hakkındaki değerlendirmelerine göre
davranışın oluşması sürecinin başlangıcıdır. Bu açıdan, tüketicilerin firma ve ürün için önemli
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olan bir konuda benzer tutuma sahip olmaları, onların önceliklerini, algılarını ve istek ve
ihtiyaçlarını da şekillendirerek, pazar bölümlendirme için faydalı bir temel oluşturacaktır . De
Marez ve diğerleri (2007) tutumların belirleyicilerini, tüketicilerin karakteristik ve kişilik
özelliklerine göre şekil alan öznel yargılar olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde ziyaretçi tutumu
ise, belirli davranış durumlarında ziyaretçilerin olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri
tarafından belirlenen psikolojik eğilimleri açıklar (Ajzen, 1991). Tutumlar, genellikle bilişsel,
duyusal ve davranışsal olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Vincent ve Thompson, 2002).
Bu üç boyutun birbirleri ile uyumlu olması halinde kişi konuya veya nesneye ilişkin güçlü bir
tutuma sahip olmaktadır ve tutumun davranışı temsil etme gücü artmaktadır (Ajzen, 2001).
Davranışsal amaçlar yaklaşımının bir diğer tanımlaması ve geliştirilmiş hali "nedene
dayalı eylem" (akla dayalı eylem kuramı} teorisidir. Bu model Fishbein ve Ajzen tarafından
geliştirilmiştir ve "rasyonel adam" hipotezi olarak da adlandırılmıştır. Bu modele göre
bireylerin mantıklı olarak düşündükleri ve kararlarını toplam edindikleri bilgiye göre verdikleri
varsayılmaktadır(Okay 2009,83).
Kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde bilinen en önemli teorik modellerden biri Izek
Ajzen ve Martin Fishbein tarafından 1980’de geliştirilen Sebepli Davranış Teorisi (Theory of
Reasoned Action) modelidir. Bu teoriye göre kişinin tamamen kontrolü altındaki davranışlar
açıklanabilir. Ancak davranışların oluşma şartları her zaman buna uygun olmayabilir. Böyle
durumlarda algılanan davranış kontrolünün gerekliliği ortaya çıkmıştır (Fishbein ve Ajzen,
1977:244-245). Sebepli Davranış Teorisi’nin kökleri sosyal psikoloji alanına dayanır. Sosyal
psikologlar davranışı etkileyen tutumları açıklayabilmek için, insanların bir davranışı
değiştirme yollarına “nasıl ve niçin” inandıklarını araştırmışlardır. Davranış üzerinde etkili olan
tutumlar ile ilgili çalışmalar 1872’de Charles Darwin ile başlamıştır. Darwin tutumu bir
duygunun psikolojik baskısı olarak tanımlamıştır. 1930’larda ise psikologlar tutumu, duygular
veya davranışsal parçalar ile düşünme, olarak tanımlamışlardır. Sosyal psikologlara göre tutum,
davranış ve bilmeyi içerir ve ikisi arasında pozitif bir ilişki vardır (Green, 2005:30). Basit bir
anlatımla Sebepli Davranış Teorisi’ye göre, bir kişinin davranışı, davranışın sonucuna karşı
geliştirdiği tutumu ve sosyal çevresindeki insanların fikirleri tarafından etkilenir. Ajzen ve
Fishbein’e göre Sebepli Davranış Teorisi, davranış ve tutum arasında gözlenen ilişkiye aracılık
eden bir psikolojik süreç modelidir (Green, 2005:9). Teori, davranışın gerçekleşmesini sağlayan
niyetin kişilik yapısı, kişisel tutum ve kişisel normlar tarafından oluşturulduğunu
söylemektedir. Sebepli Davranış Teorisi’ye göre davranış kültürden de etkilenir ve yeni bir
teknoloji kullanılacaksa ve bunu kullanma konusunda başarı elde edilmek isteniyorsa bu açıdan
da değerlendirilmelidir (Arnold, 1996:271-278).

3.1.3. Planlanmış Davranış Teorisi (Theory of Planned Behaviour)
Planlanmış Davranış Teorisi sayesinde davranışa yönelik amaç ölçülebilmekte ve
dolaylı olarak da söz konusu davranışın ortaya çıkma olasılığı tespit edilebilmektedir (Szajna,
1996:85-92). Planlanmış Davranış Teorisi’ne göre, insanların toplumsal davranışları belirli
faktörlerin kontrolü altında olup, belirli sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde
ortaya çıkar. Bir insanda bir davranışın ortaya çıkabilmesi için öncelikle "Davranışa Yönelik
Amaç"’ın oluşması gerekir (Agarwal vd., 1998).
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Fishbein ve Ajzen (1975), Ajzen ve Fishbein (1980) “Akla Dayalı Eylem Teorisini"
ortaya koymuşlardır. Bu teoriye göre kişinin tamamen kontrolü altındaki davranışlar
açıklanabilir. Ancak davranışların oluşma şartları her zaman buna uygun olmayabilir. Böyle
durumlarda algılanan davranış kontrolünün gerekliliği ortaya çıkmıştır. “Akla Dayalı Eylem
Teorisi"nde görülen bu eksiklik Ajzen (1985, 1988, 1991), Ajzen ve Madden (1986) tarafından
yeniden düzenlenen Planlanmış Davranış Teorisi’de "Algılanan Davranış Kontrolü" olarak
modele yerleştirilmiştir. Bu teoride Bandura'nın (1977, 1982) "self-efficacy" teorisine benzerlik
göstermektedir. Ayrıca yeni teoride eylem (action) yerine davranış anlamındaki behaviour
kavramı kullanılmıştır. Bamberg'e göre Planlanmış Davranış Teorisi günümüzde en sık
kullanılan sosyal psikoloji teorisidir. Piles ve Schmidt (1996) Planlanmış Davranış Teorisi 'nin
sosyal psikolojide en iyi sonuç veren ve davranışların açıklanmasında ampirik olarak çok geniş
alanlarda test edilen teori olduğunu açıklamışlardır (Erten 2002).
Bu teori ilk defa Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından ortaya atılmıştır. Fakat daha
sonraları bu teori Ajzen tarafından yeniden düzenlenmiş ve bu çalışmada da Ajzen'nin (1991)
yeniden düzenlemiş olduğu teori kullanılmıştır. Planlanmış Davranış Teorisi 'ne göre,
insanların toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında olup belirli sebeplerden
kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde ortaya çıkar. Bir insanda bir davranışın ortaya çıkabilmesi
için öncelikle "Davranışa Yönelik Amacın" oluşması gerekir. "Davranışa Yönelik Amacı"
etkileyen faktörler, "Davranışa Yönelik Tutum", "Öznel Norm" lar ve "Algılanan Davranış
Kontrolü" dür. Bu faktörler de "Davranışsal (Tutumsal) inançlar", "Normatif inançlar" ve
"Kontrol inançları;"nın etkisi altındadır. Bu inançlar, oluşacak olan davranışın aynı zamanda
sonuçlarını oluşturur (Erten 2002).
Planlanmış Davranış Teorisi 'ne göre davranış, direkt olarak "Davranışa Yönelik
Amaç," "Davranışa 'Yönelik Tutum" ve "Algılanan Davranış Kontrolü" tarafından yönetilir.
Bir kimsenin belirli bir davranışı göstermesine etki eden en önemli faktörler bunlardır. Bir
kişinin davranışı "Davranışa Yönelik Amaç "ın kuvvetine bağlıdır. Davranışa Yönelik Amaç
ne kadar güçlü ise gerçek davranışın gösterilme olasılığı da o kadar yüksektir. Başka deyişle
"Davranışa Yönelik Amaç". Bir kişinin belirli bir davranışı gösterebilmesi için harcadığı
çabaların derecesini gösteren faktördür. Planlanmış Davranış Teorisi 'ye göre "Davranışa
Yönelik Amaç" şu üç faktör tarafından açıklanır. Bunlar; "Davranışa Yönelik Tutum", "Öznel
Norm" ve "Algılanan Davranış Kontrolü" dür(Erten 2002).
Baltaş (Akt. Okay 2009,85) sigarayı bırakma davranışı örneğini verdiği bu model Tablo
3’de görülmektedir, obez bir kişinin zayıflamaya karar vermesi davranışına uygulandığında
aşağıdaki veriler ortaya çıkar.
Tablo 3 Planlanmış Davranış Teorisine Bir Örnek (Okay 2009, 86)
1.

Bireysel Tutum:.
Önümüzdeki yıl zayıflamaya başlamam ...

İyi olacaktır
Faydalı olacaktır
a)

b)
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c)

Zararlı olacaktır
d)
Kötü olacaktır
2. Sübjektif norm:
Değer verdiğim insanların çoğu...
Zayıflamam gerektiğini düşünüyor
b)
Zayıflamamam
gerektiğini
düşünüyor
a)

3. Davranış kontrol algısı:
.
Zayıflamaya başlamam ne kadar benim kontrolüme?
a) Çok fazla
b} Çok az

Önümüzdeki yıl zayıflamaya başlamam ne kadar kolay olacak?
a)
b)

Çok kolay
Çok zor
Bu üç değişken, davranışı ortaya çıkartacak niyeti
zayıflatmaktadır;

güçlendirmekte veya

Önümüzdeki yıl, zayıflamaya niyetim var.
a) Zayıflayabilirim b) Zayıflayamam

3.1.4. Sağlık İnancı Modeli
Doğru bilgi doğru davranışın temelidir. Bilgi yalnızca kazanılmış bir kavram değildir.
Zihinsel yani bilişsel sürecin tüm aşamalarında işlenmiş ve davranışı biçimlendirmeye hazır
kavramlar bilgi değerini taşır. Sağlık davranışlarının niteliğini belirleyen temel özellik tam
öğrenilmiş ve özümsenmiş bilgiye dayanmış olmasıdır. Diğer bir anlatımla, bilişsel davranış
niteliğini taşımasıdır. Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alan
bilişsel alandır. Bu alan Bloom tarafından tanımlanmıştır. Aşamalı olarak 6 ana basamağa, her
basamakta
alt basamaklara ayrılmıştır. Nitelikli davranışı oluşturacak bilgilerin bu
basamaklarda aşamalı olarak işlenmesi gerekir (Sönmez, 2001; Tabak, 2000). Sağlıkla ilgili bir
davranış iyi kazanılmış ve genellikle otomatik ya da yarı otomatik olarak gerçekleştirilen bir
sağlık davranışıdır. Sağlık davranışı, sağlıklı yaşam biçimi geliştirilmesinin ve hastalıklardan
korunmanın temelidir. Bireyin sağlık davranışını geliştirmesi, benimsemesi ve uygulamasıyla
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ilgili çeşitli modeller vardır. Sağlık davranışı modellerinin en eskisi ve en fazla bilineni Sağlık
İnancı Kuramı’dır.
Sağlık inancı modeli, 1950 yılında Hochbaum, Kegeles, Leventhal ve Rosenstock
tarafından geliştirilmiş, başka çalışmalarla da farklı boyutlara taşınmıştır. Bunun nedeni bireyin
sağlık inanç ve davranışlarını etkilediği düşünülen kavramların zaman içerisinde ortaya
çıkmasıdır. Modeli geliştirenlerden biri olan Rosenstock'a göre, model kişinin inanç ve
davranışları arasındaki ilişkiyi ve bireysel karar verme düzeyinde sağlık davranışlarına bireysel
motivasyonun etkisini açıklarken, kişiyi sağlığa ilişkin eylemleri yapmaya ya da yapmamaya
neyin yönlendirdiğini ve özellikle sağlık davranışlarının sergilenmesinde etkili olan tutumları
ortaya koymaktadır (Okay 2009, 84).
Bu model; hem sağlık davranışını hem de uyumluluğu açıklar. Hastalıktan önceki
örneğin, kanser riski nedeniyle muayene olma gibi sağlık davranışı ile hasta olunca tıbbi perhizi
uygulama gibi uyumluluğun birlikte ele alınması gerektiğini öne sürer. Bu modele göre bireyin,
bir hastalığa karşı koruyucu bir eylem yapması için yaşaması gereken algıları şunlardır:
Duyarlılık Algısı, Ciddiyet Algısı ve Yarar Algısı (Tabak, 2000).
Sağlık İnanç Modeli, bireyin hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için yaptığı
davranışın nasıl şekillendiğini ve etkilendiğini açıklar. Model kişiyi sağlığa ilişkin eylemleri
yapmaya ya da yapmamaya neyin motive ettiğini ve özellikle sağlık davranışlarının
sergilenmesinde etkili olan durumları tanımlamaktadır. Sağlık davranışlarının açıklanması için
kullanılan Sağlık İnanç Modeli, esas olarak bir hastalıktan kaçınmanın ya da sağlıklı olmanın
kişi açısından değeri ve o kişinin belirli bir davranışın hastalığı önleme ya da sağlığı
iyileştirmeye yol açacağı beklentisi üzerine kurulmuştur (Erbaydar 2003). Sağlık İnanç Modeli,
sağlığı koruma ve geliştirme kavramlarına açıklık getiren ve geçerliliği birçok çalışmada
kanıtlanmış olan bir modeldir. Temelde bilişsel bir yaklaşım olan Sağlık İnancı Modelin’de,
bireyin, sağlığına yönelik bir tehdit algıladığında, ya da birey sağlık tehdidini önleyici birtakım
şeyler yapıp yararını gördüğünde, birey tarafından koruyucu sağlık davranışı gösterildiği öne
sürülmektedir (Çam 2007). Davranış bilimciler ve sağlık çalışanları insanların niçin ve hangi
şartlar altında hastalıklardan korunmak, önlemek ve hastalıklarını tedavi ettirmek için harekete
geçtiklerini anlamaya artan bir şekilde ihtiyaç duymuşlardır. Lewin ve Becker’in
sosyopsikolojik kuramından yararlanılarak Sağlık İnancı Modeli geliştirilmiştir (Janz 1984). İlk
olarak 1950 yılında Hochbaum ve arkadaşları tarafından geliştirilen modele daha sonra, bireyin
sağlık inanç ve davranışlarını etkilediği düşünülen bazı kavramlar eklenmiştir. Temelde Sağlık
İnancı Modeli aşağıdaki dört kavramı kapsamaktadır (Hisar 2007);
1.Algılanan duyarlılık (perceived susceptibility),
2.algılanan ciddiyet (perceived seriousness),
3. algılanan yararlar (perceived benefits)
4. algılanan engeller (perceived barriers)
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Sağlıklı davranışları benimsemede insanlar üzerinde etkili olan güçlü algılardan bir
tanesi algılanan duyarlılıktır. Bu, tanının kabulünü, hastalığa yakalanma olasılığını
içermektedir. Algılanan duyarlılığın artması ile riski azaltmak için davranış gösterme olasılığı
da artmaktadır. Algılanan şiddet kavramı hastalığın ciddiyeti ile ilgili bireysel inançları ifade
etmektedir. Ciddiyet algısı çoğunlukla tıbbi bilgi veya deneyime dayansa da aynı zamanda bir
kişinin hastalığın yaratacağı zorluklar veya o kişinin genel olarak hayatındaki etkileri ile ilgili
sahip olduğu inançlardan da kaynaklanabilir. Gerçekleştirilecek davranış sonucu, hastalığa
yakalanma riskinin azalacağı algısı, algılanan yarar boyutunu oluşturmaktadır. Algılanan
engeller ise sağlıkla ilgili koruyucu bir davranışın gerçekleştirilmesini engelleyen ya da
zorlaştıran etmenlerle ilgili algıdır (Gördes 2011). Sağlık İnancı Modeli hastalıklardan
korunma, sağlığı sürdürme ve geliştirmeye yönelik davranışları anlamada ve açıklamada yaygın
olarak kullanılan modellerden biridir (Tabak 2000). Uygulamadaki yararı, davranışın
şekillenmesinde etkili olan sağlık inançlarının belirlenerek bireyin istenen yönde sağlık
davranışlarını değiştirebilme olanağı sunmasıdır. Sağlık davranışı için; hastalığı önlemek ya da
daha iyi olmak için motivasyon, belirli bir sağlık düzeyinde kalma arzusu ve belirli bir sağlık
eyleminin hastalığı önleyeceği ya da iyileştireceğine olan inanç dikkate alınabilir (Becker ve
ark. 1977). Sağlık İnancı Modeline göre, bireyin sağlığını tehdit eden duruma ilişkin
davranışında psikolojik hazır bulunuşluk önemlidir. Bu durum bireyin; hastalığın ciddi
sonuçlarının ve hastalığa yakalanmada bireysel riskinin farkında olmasını, hastalığın önemini
bilmesini ve sağlık davranışlarının yararına inanmasını, sağlık davranışlarını engelleyen
faktörlerin farkında olmasını gerektirmektedir (Cummings ve ark. 1978). Sağlık inancı modeli
toplum sağlığını korumaya yönelik planlanmış pek çok programda kullanılmıştır. Tüberküloz,
meme kanseri, AIDS, kalp, astım gibi toplumda sık görülen sağlık sorunlarından korunmaya
yönelik olarak bu model sıklıkla kullanılmaktadır.
Demografik Değişkenler

Psikolojik karakteristikler

Sınıf, Yaş

Kişilik, benzer grupların

Cinsiyet

baskısı vb.

Fark edilen duyarlılık/algılanan yatkınlık:
Kalp rahatsızlıklarına yakalanmada ailevi geçmiş
nedeniyle yatkınlığın algılanması
Fark edilen önem/algılanan ciddiyet:
Kalp hastalığına yakalanmanın ciddiyetinin algılanması
Sağlık Motivasyonu:
Sağlıklı bir birey olma konusunda kişinin motivasyonu
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Fark edilen yarar/algılanan yararlar:
Kalp hastalığının olduğunun anlaşılması durumunda
yaşam kalitesinde bir değişikliğin olmayacağının anlaşılması
Fark edilen bariyerler/algılanan engeller:
Sürekli ilaç kullanma ve diyet yapma zorunluluğu
Hareket: Kalp hastalığı taramasına katılmak

Harekete geçme işaretleri: Tavsiye, TV İletişim kampanyası

3.1.5. Sosyal Öğrenme Modeli
Bandura' nın davranış üzerine etkili olduğunu düşündüğü temel kavramlardan biri olan
öz-etkililik-yeterlik, sosyal öğrenme kuramının temel bileşenlerinden birisidir. Son yıllarda
ülkemizde tartışılmaya başlanan "Sağlığı Geliştirme Modeli" Pender tarafından Bandura' nın
sosyal öğrenme kuramından temel alınarak geliştirilmiştir. Bu model, sağlığı geliştirici
unsurları ve tahmin edilen nedensel mekanizmaları açıklayıp tanımlamaktadır. Bu modelde
bireyin öz-etkililik-yeterlik algısının sağlığı geliştiren davranışların başlatılması ve
sürdürülmesinde önemli bir belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Bandura 1982).
Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal bilişsel teori, kişinin düşünce, arzu ve
davranışını etkileyen psiko-sosyal mekanizmayı anlamak için teorik bir çatı sağlar. Karşılıklı
determinizm modeline dayandırılan sosyal bilişsel kuramda karşılıklı determinizm üçlü bir
modeldir, bu modelde davranış, kişisel faktörler (buna biliş de dahildir) ve çevresel faktörler
birbirlerini etkileyen karşılıklı determinantlar olarak davranır. Zamanın değişik noktalarında,
bir determinant diğerlerine baskın gelmeye çabalayarak, kişi düşünce, arzu ve davranışlarını
farklı şekillerde uyarmaya izin verir (Lippke ve Rennenberg’den Akt. Okay 2009,94).

74

Şekil 4: Sosyal Bilişsel Kuram Modelini İşleyişi

Davranış

Çevresel
Faktörler
Kişisel
Faktörler

Sağlığın geliştirilmesi modelinin dışında sağlık psikologları öz-etkililik-yeterliğin diğer
birçok sağlık davranışı kuramında da önemli bir bileşen olduğunu belirtmişlerdir(Schwarzer ve
Fuchs 1995). Schwarzer tarafından yine Bandura' nın sosyal öğrenme kuramından esinlenerek
geliştirilen ve bir sağlık davranışı değişim modeli olan Sağlık Eylem Süreci Yaklaşımı' nda
(The Health Action Process Approach HAPA),bireyin öz-etkililik-yeterlik algısının davranışı
benimseme, davranışa başlama ve değişimi sürdürmede çok önemli bir rol oynadığı
belirtilmektedir (Schwarzer ve Fuchs 1995). Ayrıca, insanların sağlıkla ilgili davranışlarını
açıklayan Sağlık İnanç Modeli (Health Belief Model), algılanan davranışsal kontrolü (perceived
behavioral control) açıklayan kuramlar ve Koruyucu Motivasyon Kuramı' nda (Protection
Motivation Theory)bireyin özetkililik-yeterlik algısının majör bir belirleyici olduğu
belirtilmektedir (Schwarzer ve Fuchs 1995).
Schwarzer ve Fuchs (1995) cinsel risk davranışları, fiziksel egzersiz, beslenme ve
ağırlık kontrolü ve alışkanlık yaratan maddelerle ilgili davranışların kontrolünde bireyin özetkililik-yeterlik algısının önemini gösteren pek çok araştırma sonucuna değinmişlerdir. Yine,
yapılan 21 çalışmada öz-etkililik-yeterlik algısının sağlık davranışlarının belirleyicisi olduğunu
vurgulamışlardır. Bireyin öz-etkililik-yeterlik algısının sağlık davranışları üzerine etkisini
gösteren bir çok araştırma sonucuna Aksayan ve Gözüm' ün (1998)çalışmalarında da yer
verilmiştir. Öz-etkililik-yeterlik esasen duruma özel inanç ve algı olarak kavramlaşmıştır.
Bununla birlikte, bireyin genel öz-etkililik-yeterlik algısı duruma özel beklentisine de katkıda
bulunur. Birey öz-etkililik-yeterlik algılarını bir başkasına aktarabilir. Örneğin; yapılan bir
araştırmada özetkililik-yeterlik algısı yüksek olan annelerin diabetik çocuklarının öz-bakım ve
kendi kendine idare süreçlerinin düşük olan gruba göre oldukça iyi olduğu bulunmuştur.
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Bandura, sosyal bilişsel teori merkezi determinantları; nasıl çalıştıklarına dair
mekanizma ve bu bilgiyi etkili sağlık uygulamalarına ne şekilde dönüştürüleceğine dair en
uygun yolları belirtmektedir. Merkezi, çekirdek determinantlar şunları içermektedir (Okay
2009,96).
•

Sağlık riskleri ve farklı sağlık uygulamaları hakkında bilgi;

•

Birisinin sağlık alışkanlıkları hakkında kontrole sahip

olunabileceğine dair öz

yeterlilik;
Farklı sağlık alışkanlıkları için beklenen masraf ve yararlar hakkında çıktı
beklentileri;
•

Kişilerin kendilerine koydukları sağlık hedefleri ve bunları gerçekleştirmek somut
plan ve stratejiler,
•

•

Fark edilen kolaylaştırıcılar ve aradıkları değişiklik için sosyal ve yapısal engeller.

Kişilerin sağlıklı yaşam için spor yapmalarını amaçlayan bir çalışma için, bu adımlar şu
şekilde uyarlanabilir:
Öz yeterlilik beklentileri: "Zaman sorunlarım olsa dahi, fiziksel olarak aktif olabilirim".
Sonuç, çıktı beklentileri: "Düzenli olarak fiziksel bakımdan aktif olduğumda, kendimi
daha sağlıklı hissederim".
Sosyal destek: "Arkadaşlarım son üç ayda fiziksel olarak aktif olabilmek için yardımcı
oldular".
Hedefler: "Bedensel aktivitelerime yönelik olarak kendime sık sık hedefler koyarım".

76

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık iletişimi kuramları ve sağlık konusunda davranış değişikliği oluşturmakta ki rolü
ve kuramlar bu bölümde açıklanmıştır. Bir sonra ki derste kuramları öğrenmeye devam
edilecektir.

77

Bölüm Soruları
1) Bir konuda bilgi sahibi olmak davranış değişikliği yaratmak için yeterli midir?
a) Evet
b) Hayır
2) Hangisi davranış değişikliğinin aşamalarından biri değildir?
a) Kişi önce yeni davranış hakkında bilgi edinir.
b) Bunu edinilen bilginin onaylanması izler.
c) Zararlı bir yönünün olup olmadığını kontrol eder.
d) Kişi bu yeni davranışın yararlı olduğuna inanır
e) Benimsemeye karar verir.
3) Kişinin birtakım sağlık davranışlarını neden yaptığı veya yapmadığının nedenlerini
bulmak için bize ne yol gösterir?
a) Davranış
b) Motivasyon
c) Sağlık inancı
d) Teori
e) Davranışsal yönelimler
4) Alber Bandura hangisini ortaya çıkarmıştır?
a) Sosyal Öğrenme
b) Planlı Davranış Kuramı
c) Sağlık İnancı Kuramı
d) Akla Dayalı Eylem
e) Davranışa Yönelik Amaç
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5) Davranışa üzerinde etkili olan tutumlar ile ilgili ilk çalışmaları kim başlattı?
a) Darwin
b) Bandura
c) Ajzen
d) Kreps
e) Thomas
6) Planlanmış Davranış Teorisine göre hangisi doğrudur?
a) Bireylerin ve toplumun sezinlenen tutumları eyleme geçmek için önemli bir
motivasyondur.
b) Sağlığı geliştirici unsurları ve tahmin edilen nedensel mekanizmaları açıklayıp
tanımlamaktadır.
c) Bireyin öz-etkililik-yeterlik algısının sağlığı geliştiren davranışların başlatılması ve
sürdürülmesinde önemli bir belirleyici olduğu vurgulanmaktadır.
d) İnsanların toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında olup belirli
sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde ortaya çıkar.
e) Bireyin sağlığını tehdit eden duruma ilişkin davranışında psikolojik hazır
bulunuşluk önemlidir.
7) Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal bilişsel teori, kişinin düşünce, arzu ve
davranışını etkileyen neyi anlamak için teorik bir çatı sağlar?
a) Psiko-sosyal mekanizmayı
b) Öğrenme mekanizmasını
c) Sosyo-kültürel mekanizmayı
d) Psikolojik süreçleri
e) Bilişsel süreçleri
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8) Hangisi sosyal bilişsel kuram modelinin işleyişindeki unsurlardan biridir?
a) Demografik değişkenler
b) Psikolojik etkenler
c) Çevresel faktörler
d) Bilişsel etkenler
e) Duygusal faktörler
9) Hangisi Bandura' nın sosyal öğrenme kuramından esinlenerek geliştirilen ve bir
sağlık davranışı değişim modelidir?
a) Davranışa Yönelik Amaç,
b) Davranışa Yönelik Tutum,
c) Algılanan Davranış Kontrolü,
d) Sağlık Eylem Süreci Yaklaşımı,
e) Sağlık İnancı Yaklaşımı.
10) Sağlık inancı modelinin oluşturulmasında hangisinin katkısı yoktur?
a) Hochbaum,
b) Kegeles,
c) Leventhal
d) Rosenstock
e) Fuchs

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)a, 5)a, 6)d, 7)a, 8)c, 9)d, 10)e
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4. SAĞLIK İLETİŞİMİ KURAM VE MODELLERİ
Bölüm Yazarları:
Prof. Dr. Seçkin Özmen
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlık iletişimi kuramlarının devamı anlatılacaktır. Kurumsal değişim
modelleri, toplumsal organizasyon kuramı, yeniliklerin yayılımı kuramı, transteoretik kuram
(Değişim Evreleri Kuramı) ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kurumsal değişim modelinin aşamaları nelerdir?
2) Kurumsal Değişim Modelleri Tipolojisi kaç temel model olarak tasarlanmıştır?
3) Kişiye özel sağlık mesajlarının avantajlarını belirtiniz?
4) Toplumsal organizasyon süreci nasıl tanımlanabilir?
5) Yeniliklerin yayılımı kuramının dört ana unsuru nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği veya

Kazanım

geliştirileceği

Sağlık İletişimi Kuram Sağlık
ve Modelleri

İletişimi Sağlık İletişimi kuramları ile ilgili

kuramlarından
değişim
toplumsal

kurumsal yazılan temel düzeydeki kitaplar
modelleri, incelenerek

organizasyon kuramaları

kuramı,
yayılımı
transteoretik

sağlık

iletişimi
öğrencilere

yeniliklerin kazandırılacaktır.
kuramı,
kuramları

öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Aşama teorisi: Kurumların değişim sürecinde bazı adımlardan, aşamalardan
geçtiği varsayımıyla hareket eden bir kuramdır. Değişimi sürdürme stratejileri, değişim
sürecinin farklı noktalarıyla uyumlaştırılabilir.
• Evrimsel Model: Evrimsel model her bir örgütün çevresinde meydana gelen dışsal
koşullara ve durumsal değişkenleri sağlayan bir yapıyı ifade eder.
• Yaşam Döngüsü Modeli:
Yaşam döngüsü modelleri çocuk gelişimi
çalışmalarından yola çıkılarak oluşmuş bir alandır ve büyüme, kurumsal olgunluk ve kurumsal
gerileme düzeyleri üzerine odaklanmıştır. Bu modelde değişim insan veya kurumsal gelişimin
doğal bir parçası olarak kavramlaştırılmıştır.
• Toplumsal organizasyon süreci: Yerel toplulukların organizasyondaki sorunları
tanımlayıp kaynakları kullanarak saptanan hedeflere ulaşmak için uyguladıkları çözümler ya da
yollardır.
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Giriş
Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu olarak, bireylerin, kurumların
ve halkın önemli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme ve motive etme, sanat ve
tekniğidir. Sağlığı geliştirme, kişinin kendi sağlığı ve sağlık durumunun belirleyicileri
üzerindeki kontrolü artırmayı sağlayan bir süreç olup, bireysel ve toplumsal ve davranış
değişiklikleri hedeflenir. Bu bölümde sağlık iletişimiyle ilgili kuramlara devam edilecektir.
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4.1. Kurumsal Değişim Teorisi
Kurumsal değişimi anlamak, sağlık uygulamalarını destekleyen politikalar ve çevreler
oluşturmak için önemlidir ve yeni sorunları çözme kapasitesi yaratmaktadır. Kurumsal
davranışa dair çok sayıda teori bulunduğu için, sağlıkla ilgili olan özellikle iki tanesi
değerlendirilmektedir. Bunlar aşama teorisi ve kurumsal gelişim teorileridir.
Aşama teorisi, kurumların değişirken bazı adımlardan, aşamalardan geçtiği fikrinden
yola çıkar. Değişimi sürdürme stratejileri, değişim sürecinin farklı noktalarıyla uyumlu hale
gelebilir. Kurumsal değişimi anlamak, sağlık uygulamalarını destekleyen politikalar ve çevreler
oluşturmak için önemlidir ve yeni sorunları çözme kapasitesi yaratmaktadır.
Kurumsal gelişim teorisi, kurumsal yapıların ve süreçlerin çalışanların davranış ve
motivasyonlarını etkilemesiyle birlikte büyümüştür. Kurumsal gelişim teorisi değişimin
spesifik bir türünü açıklamaktan ziyade, bir örgütün çalışmasını engel oluşturan sorunları
tanımlanmasıyla alakalıdır(Okay 2009,96-97).
Aşama teorisi, kurumların değişim sürecinde bazı adımlardan, aşamalardan geçtiği
varsayımıyla hareket eden bir kuramdır. Değişimi sürdürme stratejileri, değişim sürecinin farklı
noktalarıyla uyumlaştırılabilir. Aşama teorisi ve kurumsal gelişim teorisi birlikte
uygulandıklarından sağlığı arttırıcı değişimi oluşturmak için büyük bir potansiyel
oluşturabilirler (Okay 2009, 97).
Disiplinlerarası literatüre baktığımızda pek çok kurumsal değişim teorisi veya
modelinin var olduğu görülmektedir. Kurumsal değişim modelleri alanında en kapsamlı
tipolojilerden biri Van de Ven & Poole (1995) tarafından önerilen yaşam çevrimi, evrimsel,
diyalektik ve teleolojik kategorilerden oluşan tipolojidir. Bunlara ek olarak kurumsal değişimi
açıklamak için önerilen sosyal biliş ve kültürel yaklaşım modelleridir (Levy & Merry, 1986).
Örneğin farklı bir disiplin temelinden (biyoloji yerine psikoloji) ortaya çıkan yaşam çevrimi
modeli daha az belirlenimcidir ve bu modelin değişim aktörleri olarak insana daha fazla
odaklandığı görülmektedir (Kezar, 2001). Nordvall (1992) yaptığı sentezle toplam 8 model
ortaya atılmıştır. Bu modeller problem çözme, eylem araştırması ve kurumsal gelişmeyi
kapsayan teleolojik model; politik modeller ve sosyal etkileşimi kapsayan diyalektik modeller;
sistem yaklaşımı ve uyum modelleri gibi evrimsel modellerdir. Van de Ven & Poole (1995) ve
Nordvall (1992) tarafından geliştirilen modellerin biyoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi temel
disiplinlerden kavramların veya kuramların temel alınarak oluşturulduğu görülmektedir.
Ayrıca kurumsal değişimi açıklamak için kullanılan modeller, yönetim disiplini içindeki örgüt
teorisi ve kurumsal davranış gibi alanlar tarafından da kullanılmaktadır. Bu durumda, kurumsal
değişim modellerinin diğer sosyal bilim alanlarında olduğu gibi disiplinler arası bir yaklaşımla
oluşturulduğu söylenebilir. Kuramsal olarak en yaygın kullanılan teleolojik (bilimsel yönetim
veya planlanmış değişim) ve evrimsel (değişime uyum) değişim modelidir. Bu iki model bir
çok araştırmacı ve uygulamacı tarafından benimsenmiştir, aynı zamanda bu iki modelin uzun
bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Değişim literatüründe bulunan pek çok akım planlanmış
değişim ve uyum yaklaşımları arasındaki tekrarlayan tartışmalara atıfta bulunur (Kırılmaz,
Bağış ve diğ. 2015, 92).
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Kurumsal Değişim Modelleri Tipolojisi: Değişim süreçlerindeki kavramları anlama,
tanımlama ve geliştirmede altı temel model olarak tasarlanmıştır. Bu modeller, evrimsel,
teleolojik, yaşam döngüsü, diyalektik, sosyal biliş ve kültürel modeller diye adlandırılmışlardır.
Her bir model değişimin meydana gelme nedenleri, değişim süreçleri, değişimin sonuçları ve
ne kadar zaman aldığıyla ilgili farklı varsayımlar üzerine kurulmuştur (Morgan’dan Akt.
Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 92).
Evrimsel Model: Evrimsel model her bir örgütün çevresinde meydana gelen dışsal
koşullara ve durumsal değişkenleri sağlayan bir yapıyı ifade eder. Konuyla ilgili geniş
araştırmaları olan Morgan (2006) dışsal çevrede meydana gelen talepler ve değişliklerle
karmaşık, farklılaşmış ve bağımsız sosyal sistemlerin zaman içerisinde evrileceğini ifade eder.
Evrimsel değişim modelleri sosyal ve biyolojik olmak üzere iki ana başlık altındadır. Bildiğimiz
bir çok kurumsal değişim modelinin bu gelenek içerisinde geliştirilmesinin yanında biyolojiden
alınan evrim kavramının sosyal bilimlerin temel disiplinleri kabul edilen ekonomi ve sosyoloji
gibi temel disiplinlerin geliştirilmesine büyük katkılar sağladığı söyleyebiliriz. “Bu geliştirilen
modeller uyum, kaynak bağımlılığı, kendi kendini örgütleme, koşul bağımlılık, sistem teorisi,
stratejik seçim ve popülasyon ekolojisidir” (Kezar, 2001). Biyolojik incelemeler bu model
temel alınarak, kademeli olarak çevresel etkiler şeklinde mutasyonların yavaş bir akımıyla
değişime odaklanır (Morgan, 2006). Bu kuram sosyal evrimsel kuramların politik bilim ve
sosyoloji gibi disiplinlere yansıtılmasıyla genişleyerek son haline ulaşmıştır. Doğal seçim
teorilerinden uyarlanarak elde edilen evrimsel modellerin ilk örnekleri kurumsal değişimde
uygulanmıştır (Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 94).
Teleolojik Model: Planlanmış veya teleolojik değişim modelleri örgütlerin amaçlı ve
uyum sağlayıcı bir şekilde değişimi gerçekleştirdikleri varsayımından hareket eder. Bu modele
göre; değişim liderler, değişim ajanları ve değişim için gerekli görülen diğer koşulların ortaya
çıkmasıyla oluşmuştur. Teleolojik modelde tıpkı evrimsel modelde olduğu gibi değişim
süreçleri rasyonel ve doğrusal süreçlerdir, fakat bu modelde yöneticiler aktör rolünde çok daha
fazla aktiftir (Carnall, 2007; Carr, Hard & Trahant, 1996). Kurumsal değişimi inceleyen
teleolojik modeller; planlanmış değişme, bilimsel yönetim ve rasyonel modeller gibi isimlerle
anılırlar. Bu model stratejik planlama, kurumsal gelişme ve uyum öğrenme yaklaşımlarını
bünyesinde toplamaktadır. Bu modeller evrimsel modellerle eş zamanlı olarak ortaya
çıkmışlardır (Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 94).
Yaşam Döngüsü Modeli: Yaşam döngüsü modelleri çocuk gelişimi çalışmalarından
yola çıkılarak oluşmuş bir alandır ve büyüme, kurumsal olgunluk ve kurumsal gerileme
düzeyleri üzerine odaklanmıştır. Bu modelde değişim insan veya kurumsal gelişimin doğal bir
parçası olarak kavramlaştırılmıştır. Yaşam döngüsü modeli uyum ve sistem yaklaşımı açısından
evrimsel modellerle pek çok varsayımı paylaşır. Bu model değişim süreçlerinde insan olmanın
önemine odaklanma, daha az nesnel olma ve örgütlerde meydana gelen değişimlere ek olarak,
insanların yaşam döngüsü içinde meydana getirdikleri değişimleri inceleyerek evrimsel
modelden farklılıklar gösterir. Yaşam döngüsü veya gelişimsel modeller sistematik bireysel
değişime vurgu yapar (Kezar, 2001). Bu modelde değişim; değişimi isteyen veya gerekli gören
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insanlardan dolayı oluşmaz, değişim durdurulamayan veya değiştirilemeyen doğal bir
ilerlemenin sonucudur (Miller & Friesen, Morgan’dan akt. Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 94).
Diyalektik modeller değişim süreçleriyle ilgili politik modellere atıfta bulunur ve
değişimi ideolojiler ve inanç sistemleri arasındaki çatışmaların sonucu şeklinde karakterize
ederler (Morgan, 2006). Bu modelde çatışma insan etkileşiminin doğası olarak görülür.
Değişim süreçleri ağırlıklı olarak, örgüt içerisindeki görüşmeler, bilinçliliğin artması, ikna, etki,
güç ve sosyal eylemler olarak görülür. Diyalektik modellerin temel varsayımı; örgütlerin uzun
evrimsel değişim periyotlarından (zıt kutuplar arasında meydana gelen diyalektik bir
etkileşimle) ve iki kutup arasında bir çıkmaz durum oluştuğunda devrimsel bir periyot yaşadığı
şeklindedir. Bir organizasyonun zıt kutuplarındaki inanç sistemlerinin radikal değişimle
sonuçlanan bir çatışma ortaya çıkarması muhtemeldir. Çatışma insan eyleminin doğal bir
niteliği olarak görülür. Değişim sonucu örgütün ideolojisi veya kimliğinde değişiklikler
meydana gelir (Bolman & Deal, 1991’den Akt. Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 94).
Kültürel modellere göre değişim insanın çevresiyle etkileşimi sırasında verdiği cevaplar
sonucunda değişimin meydana geldiğini iddia eder. Morgan (2006), kültürün daima değiştiğini
belirtmektedir. Kültürel değişim modelleri sıklıkla kültürel ve politik değişim için bir analoji
olarak sosyal eylemlerin görüntüsüyle çakışır (Morgan, 2006). Değişim süreçleri uzun
dönemde ve yavaş gerçekleşmeye eğilim gösterir. Bir örgüt içindeki değişim değerlerin,
inançların, mitlerin ve ritüellerin değişimini gerektirir (Schein, 1985’den Akt. Kırılmaz, Bağış
ve diğ. 2015, 95).
Farklı değişim modellerinin kullanılmasının avantajı, örgütlerde meydana gelen
değişimlerin açıklanmasına daha iyi katkı sağlamasıdır. Morgan (2006) teleolojik, evrimsel,
politik/kültürel, sosyal biliş ve yaşam döngüsü modelleri gibi kurumsal metaforların
birleştirilerek kurumsal değişimin nasıl daha iyi anlaşılacağını göstermiştir. Çoklu modellerin
popüler örneklerinden biri de Bolman & Deal’in kurumsal değişim modelidir. Bu modeller,
örgütlerde insana özgü yaklaşım veya eylemlerin farklı modellerle açıklanabileceğini ifade
etmektedirler. Çeşitli modelleri veya bakış açılarını birleştiren liderler, durumları doğru şekilde
değerlendirebilecekler ve sorunlara daha etkili çözümler ortaya koyabileceklerdir. Literatürdeki
bu tartışmalar göz önünde bulundurularak sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimin farklı
modellerin birleştirilerek incelenmesiyle daha iyi anlaşılacağı belirtilebilir. Evrimsel ve
teleolojik modeller sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimin incelenmesinde açıklayıcılığı
arttıracaktır. Sağlık kurumlarının, yaşanan değişimden önce çevrenin değişken yapısına adapte
olamadığı ve örgütlerin çevresel değişime yeterince hızlı tepki veremedikleri; bir başka
ifadeyle, çevreye kıyasla durağan oldukları belirtilebilir. Bu durağanlık örgütlerin uyum
sağlamasını güçleştirerek yapısal durağanlığı getirecektir (Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 96).
Sağlık hizmetlerinde güvenilirlikten kastedilen, örgütlerin ürettikleri hizmetlerin
sonuçları arasındaki (sözgelimi, ürettikleri hizmetlerin kalitesindeki) farkların az olmasıdır.
Yani ülke genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinde bir homojenleşmeden
bahsedilmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda aynı il, bölge veya ülke genelinde hizmet
sunumu sonucu elde edilen çıktılar arasındaki farklılıklar sağlık örgütlerini değişime
zorlamıştır. Bu duruma farklı il ve bölgelerde uygulamaların yerleşik hal almasıyla
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kurumsallaşarak değişimi aynı düzeyde gerçekleştiremeyen ve değişime direnen sağlık tesisleri
neden olmuştur (Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 96).
Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimin planlanmış olması ve bir lider aracılığıyla
gerçekleştirilmesi değişimin teleolojik modelle incelenmesine imkân sağlayacaktır. Sağlık
hizmetleri sunucularının yapmış olduğu çalışmalar ve teleolojik model içindeki toplam kalite
yönetimi çalışmalarının sağlık hizmetlerine uyarlanmış hali olan hizmet kalite standartları,
sağlık kurumlarında kurumsal gelişmeyi sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle, hizmet kalite
standartlarıyla sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir anlayış benimsenmiştir (Kırılmaz, Bağış ve
diğ. 2015, 97).
Sağlık Hizmetleri Yapılanmasında Yaşanan Kurumsal Değişim
2003 yılında hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bölümü olan Kamu
Hastaneleri Birliği 2 Kasım 2012 tarihinde kurulmuştur. Kamu Hastaneleri Birlikleri ile birlikte
sağlık hizmetlerinin idari yapılanmasında değişiklikler yaşanmış ve il düzeyinde sağlık
hizmetlerinin sunulması üç idari yapı aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yapılar İl
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve hastanelerin tek çatı altında toplanmasını
sağlayan Kamu Hastaneleri Birlikleridir. Kamu Hastaneleri Birlikleri en üstte Genel Sekreter
ve ona bağlı 3 başkanlığın bulunduğu bir yapıdan oluşmaktadır. Başkanlıklar idari işler, tıbbi
işler ve mali işler başkanlıklarından oluşmaktadır. Genel Sekreterliklerde Genel Sekreterin ve
başkanların verdiği görevleri yerine getirmek için uzman kadroları ve büro memurlukları
oluşturulmuştur. Uzmanların ve büro memurlarının sayısı ilin büyüklüğüne göre değişmektedir.
Hastanelerdeki yapılanma içinde yine hastanenin büyüklüğüne göre hastane yöneticisi,
başhekim ve ona bağlı başhekim yardımcıları, idari mali işler müdürü ve ona bağlı idari mali
işler müdür yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve ona bağlı sağlık bakım hizmetleri
müdür yardımcıları, sağlık otelcilik hizmetleri müdürü ve ona bağlı sağlık otelcilik hizmetleri
müdür yardımcıları bulunmaktadır (Kırılmaz, Bağış ve diğ. 2015, 97).

4.2. Toplumsal Organizasyon Kuramı
Toplumsal organizasyon kuramının kökenini sosyal ağlar ve destek kuramlarına
dayanmaktadır. Bir dizi prensip ve yaklaşımdan oluşan bu yaklaşım, toplumu harekete
geçirmeyi amaçlar ve bunu daha ziyade dışarıdan aldığı bir destek ve bir danışman yardımıyla
gerçekleştirir (Okay 2009, 97). Bu kuram yerel toplulukların geliştirilmesine aktif bir katılımı
vurgulamakla birlikte sağlık ve sosyal sorunların daha etkin bir biçimde çözülüp
değerlendirilmesini sağlar. Toplumsal organizasyon süreci, yerel toplulukların
organizasyondaki sorunları tanımlayıp kaynakları kullanarak saptanan hedeflere ulaşmak için
uyguladıkları çözümler ya da yollardır. Farklı perspektiflerden gelen kökleri, ekolojik
perspektif, sosyal sistem perspektifi, sosyal ağlar ve sosyal destek olarak sıralanabilir. Sosyal
öğrenme teorisiyle bağıntılı olan bu kuram sosyal öğrenme teorisi kökenli stratejilerle başarılı
bir biçimde uygulanabilir. Topluluk değişimine yönelik bazı yaklaşımlar aşağıda
sıralanmaktadır: (Thomas’dan Akt. Okay 2009, 98).
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Bölgesel gelişim, topluluktaki sorunlar çözülebilsin diye kişileri sürece dahil etmeye
çalışır. Kişiler arasında uyum yakalanmaya çalışılır, sürecin koordine edilmesiyle başarılı bir
sonuç elde edilir.
topluluk üyelerinin yararı için teknik destek sağlayan uzman
uygulayıcıları kullanarak, hedefleri ve sorun çözümüne yönelik uygulamalar yapılmasını
anlatır.
topluluğun sorun çözme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar ve baskı
altındaki veya olumsuz bir durumdaki bir grup tarafından tanımlanan sosyal adaletsizliği
ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri hedefler.

4.3. Yeniliklerin Yayılımı Kuramı
“Yeniliklerin Yayılması”, 1962’de Everett Rogers, Sosyoloji Profesörü, “Yeniliklerin
Yayılması” adlı kitabını yayınlamıştır. Rogers örnek olay üzerinde yaptığı çalışmalardan yola
çıkarak, yeniliklerin bireyler ve toplum içinde kabullenimi hakkında bir teori üretmiştir.
Yeniliklerin yayılması kuramı yeni fikirlerin, ürünlerin ve sosyal uygulamaların bir toplumdan,
diğerine nasıl geçtiğini açıklar. Yayılmanın meydan okuyuculuğu sadece bireylere veya küçük
gruplara odaklanan yaklaşımlardan farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Rogers’ın
“Yeniliklerin Yayılması” çalışması, yeni bir fikrin yayılmasını etkileyen dört ana
unsur üzerinde durmaktadır:
1.

Yenilik

2.

İletişim Kanalları

3.

Zaman

4.

Sosyal Sistem

Yayılma, bir yeniliğin iletişim kanalları aracılığıyla zaman içinde bir sosyal sisteme ait
bireyler arasında iletilme sürecidir. Bireylerin ise kendilerine ulaşan bu yenilikleri kabul edip
benimsemesi beş aşamada gerçekleşir.
1. Bilgi: Bu aşamada birey, yenilikle karşılaşır ama yenilik hakkında yeterli bilgiye
sahip değildir. Sürecin bu aşamasında, birey, yenilik hakkında daha fazla bilgi edinmek için
henüz yeterli telkine/farkındalığa sahip değildir.
2. İkna Olma: Bu aşamada birey, yenilikle ilgilidir ve aktif bir şekilde yenilik
hakkında bilgi ve ayrıntı arayışı içindedir.
3. Karar Verme: Bu aşamada birey, yenilik kavramını ele alır. Yeniliği kullanarak
avantaj ve dezavantajlarını tartarak, yeniliği kabul etme ya da reddetme kararını verir.
4. Uygulama: Bu aşamada birey, yeniliği, duruma göre değişen ölçülerde ve
sınırlılıklarda, yürürlüğe koyar ve uygulama sahasına alır. Bu aşama boyunca birey, yeniliğin
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faydalılığı konusundaki hükmünü verir ve yenilik hakkında daha derinlemesine de bir araştırma
içine girebilir.
5. Kabullenme: Bu aşamada birey, ürün hakkındaki kararını kesinleştirir. Birey artık
yeniliği son ölçüsüne kadar kullanmaya hazır hale gelmiştir.
Yenilik kabul edildiği takdirde çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla yayılır. İletişim
aşamasında, yenilik, bilimsel bir bakış açısından ziyade, yeniliğin bireyler üzerindeki öznel
algılamalarına bağlı olarak yayılır. Bu süreç bir zaman içinde olur ve en sonunda sosyal sistem
içinde, yayılım, yayılmanın normları, fikir liderlerinin rolleri, değişim ajanları, yenilik
kararlarının türleri ve yeniliğin sonuçları belirir.
Rogers’a(1995) göre yayılma kuramının ana unsurları:
Tanım

Unsur

Bilginin algılanması ile başlar, yeniliğe uyum ya da ret kararı ile sonlanır
Yenilik

(Rogers, 1995). Sosyal sistemlerde uyum sağlayanlar arasında yenileşmenin
varoluşuna ilişkin bir bilgi akışı vardır.

İletişim

Yayılma sürecinin ikinci temel öğesi olan iletişim kanalları yoluyla yenileşme

Kanalları

mesajları bir bireyden diğerine taşıyan araç (Rogers, 1995).
Zaman öğesi yeniliğe uyum süreci ve uyum oranını ifade eder (Cegielski,

Zaman

2001). Rogers’a göre (1995) bireylerin yeniliğe uyum oranlarında farklılıklar
söz konusudur.
Dördüncü öğe ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bir dizi

Sosyal

ilişkisiz birimlerin oluşturduğu küme. Yapılandırılmış bütün sosyal

Sistem

sistemlerin normları vardır. Bu normlar sosyal sistemin üyeleri için davranış
modelleri oluşturur.

Karar Verme Aşaması

Kararların türünü belirleyen iki unsur vardır:
Kararın özgürce mi yoksa zorunlu olarak mı verildiği,
Kararı kimin verdiği.
Bu iki unsur temel alınarak, yeniliklerin yayılmasında üç çeşit yenilik-karar aşaması
tanımlanmıştır:
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Seçime Bağlı Karar: Sosyal sistemde, diğer bireylerden belli yönlerden ayrılan bir
birey tarafından verilmiş karar.
Ortaklaşa Karar: Sosyal sistemin bireyleri tarafından beraberce/müşterek verilmiş
karar.
Otorite Kararı: Toplum adına güç ve nüfuz sahibi birkaç birey tarafından verilmiş
karar.
Yeniliği Kabullenme Mekanizması

Rogers, yeniliğin benimsenme aşamalarını şu gelecek 5 kategoride ele almıştır:

Bir Bireyin Bir Yeniliği Kabul Etme Aşamaları
Kararı Etkileyen 5 Faktör

Yeniliklerin karakteristiklerine yönelik bir odaklanma, yeniliklerin kabul edilmesini ve
yayılım göstermesini sağlar (Okay 2009,99). Bireyin yeniliğe karar verme aşamasında, kabul
etme ya da reddetme kararını etkileyen, yeniliğin kendine özgü beş özelliğini şöyle tanımlanır
(Okay 2009,99)
Faktör

Tanım

Bağıntılı Avantaj

Bir yeniliğin yerine konulduğu fikirden daha iyi olduğu derecesiyle
bağıntılıdır Bir yeniliğin geçen zaman boyunca ne kadar geliştiği.

Uygunluk

Yeniliğin bir bireyin hayatına girip birey tarafından benimsenmeye
uygunluk derecesi. Bir yenilik, ne kadar uyumluysa, kabul edilme
durumu da o kadar yüksektir.

Bir yeniliğin kolay anlaşılıp anlaşılmadığı ve uygulama rahatlığıyla
Karmaşıklık ya da
ilgilidir. Yeniliğin bireyce kullanımı zorsa, bu bireyin yeniliği
Basitlik
benimseme oranını olumsuz etkileyecektir.
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Tanım

Faktör

Sınanabilirlik

Görünülebilirlik

Bir yeniliğin sınırli bir temel üzerinde denebilme derecesi, Yeniliğin
ilk kez denebilmesiyle ilgilidir. Yeniliğin kabullenim sürecinde,
bireyin yeniliği kolayca test ve tecrübe edebilmesi, deneyip kontrol
edebilmesi.
Görünülebilirlik veya bir yeniliğin etkilerinin görünebilir olma
derecesi, bir yeniliğin kabul edilmesinin olumlu bir etkisi olarak
düşünülmektedir.

Kabullenici (Adopter) Kategorileri

Rogers (1983), bir kabullenici kategorisini, bir sosyal sistemin bireylerini, yeniliğe
açıklık ölçüsüne göre sınıflandırma olarak tanımlamıştır. Rogers, araştırmasında bu
kategorilere bir standart getirmek için beş çeşit kabullenici kategorisi sunar:

Yeniliği Kabul Edenlerin Pazar Payı ve Kabul Hızlarına Göre Dağılımı
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Kabullenici
Kategorisi

Tanım
Yenilikçiler, bir yeniliği ilk benimseyen bireylerdir. Yenilikçiler, risk
almaya gönüllü, yaşı genç, üst sosyal sınıfa ait, parasal kaygısı düşük,

Yenilikçiler

bilimsel kaynaklara erişime sahip, sosyal ve diğer yenilikçiler ile
etkileşim içinde olan kimselerden oluşur.
Bu kimseler, yeniliği kabul etme hızında yenilikçilerden hemen sonra
gelir. Bu kategorinin bireyleri, diğer kategorilere ait bireylere göre, fikir

Erken
Kabullenenler

liderliğinde en üsttedir. Erken kabullenenler, genellikle, genç yaşta,
sosyal statüsü yüksek, maddi harcamalara daha açık, yüksek eğitimli
bireylerden oluşur. Yenilikçilere göre, yeniliği kabul etmede daha makul
davranırlar. Bu yönleriyle merkezi iletişimi üstlenmiş durumdadırlar.
Bu kategorinin bireyleri, yeniliği çeşitli uzunluklardaki zaman

Erken

dilimlerinden

sonra

kabullenirler.

Yeniliği

kabullenme

süreleri,

Çoğunluk

yenilikçilere ve erken kabullenenlere göre önemli ölçüde daha uzundur.
Sosyal statüleri ortalamanın üstündedir ve nadiren fikir liderliği yaparlar.
Bu kategorinin bireyleri, yeniliği toplumun ortalama bir bireyinden daha
sonra kabul eder. Yeniliğe yüksek derecede bir şüpheyle yaklaşırlar.

Geç Çoğunluk

Sosyal statüleri ortalamanın altında olup, finansal esnekliği düşüktür.
Erken çoğunluğun bireyleri ile iletişim içinde olup çok düşük fikir
liderliğine sahiptir.
Bu kategorinin bireyleri, yenilikleri en son kabullenirler. Neredeyse hiç

Tembel/Ağır
Kimseler

fikir liderliği yapmazlar ve yaş olarak da ileridirler. Değişim ajanlarına
(change-agents) antipati ile bakarlar. Genellikle geleneklerine bağlı,
sosyal statüsü düşük, parasal açıdan sıkı ve diğer kabullenenlere göre
daha yaşlı bireyler bu kategoriyi oluşturur.
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Transteoretik Kuram (Değişim Evreleri Kuramı)
Prochaska ve DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen modelin ilk çalışmaları
1970'li yıllara dayanmaktadır. İlk olarak sigarayı bırakma programlarında kullanılan model,
daha sonra sağlığı geliştirme programlarından fiziksel aktivite, aşırı yeme ve ağırlık kontrolü,
stresle baş etme, madde bağımlılığı gibi farklı sağlık davranışlarına yönelik kullanılmış ve
insanların olumsuz davranışlarını nasıl değiştirdiğini ortaya koyan ortak noktalar belirlenmiştir
(Taş ve ark. 2016). Bu modeli diğer davranış değişikliği için kullanılan modellerden ayıran en
önemli özelliği, davranış değişiminin bir süreç olduğunu savunmasıdır.
1.

Değişim Aşamaları (Zamanla İlgili Geçici Boyutu)

Değişim aşamaları, bireyin davranış değiştirmedeki ilgi ve motivasyonunu belirtir.
Bireyler davranışlarını birden değiştirmez; değişim aşamaları boyunca yavaş yavaş artırarak
değiştirirler. Bu aşamalar davranış değişiminin; düşünülmediği, düşünüldüğü, hazırlanıldığı,
harekete geçildiği ve devam ettirildiği aşamalardır. Bu değişim aşamaları değişim sürecinde
bireyin durumuyla ilgili olarak tutum, niyet ve davranışlarını yansıtmaktadır. Düşünmeme
aşamasındaki bireyler gelecek altı ay içerisinde davranışını değiştirme niyetinde değildir.
Düşünme aşaması, hem problemin hem de değişimin artı ve eksilerinin değerlendirilmesinin
yapıldığı aşamadır ve genellikle, bu aşamadaki bireyler gelecek altı ay içinde davranışlarını
değiştirmeyi düşünürler. Hazırlık aşamasındaki bireyler gelecek bir ay içerisinde harekete
geçme niyetindedirler. Hareket aşaması davranış değişimin olduğu aşamadır ve son altı ay
içinde bireylerin davranışlarında belirgin değişiklikler olmuştur. Devam ettirme aşaması
değişimin başladığı ilk altı aydan itibaren sınırsız sürenin başladığı aşamadır (Velicer ve ark
1998, Prochaska 2008).
Transteoretik Model’e Göre Değişim Aşamaları ve Örnekler
1. Düşünmeme (Pre-contemplation): Birey sigarayı bırakmayı düşünmez ve sigaranın
bir davranış problemi olduğunu kabul etmeyebilir.
2. Düşünme (Contemplation): Birey henüz bırakmaya karar vermemiştir fakat
bırakmayı düşünür ve sigaranın sağlığa zararları, bırakma yolları hakkında bilgi edinme
sürecindedir.
3. Hazırlık (Preparation/ready for action): Birey sigarayı bırakmasına yardım edecek
bir plan ve strateji geliştirmiştir.
4.

Hareket (Action): Birey sigarayı bırakmışlığında altı ayı doldurmamıştır.

5. Devam ettirme (Maintenance): Birey altı aydan daha uzun süredir sigara
içmemektedir.
2.

Değişim Süreci (Bağımsız Değişken Boyutu)
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Problem davranış değişimi, beşi bilişsel, beşi davranışsal on süreçten geçerek
tanımlanır. Bilişsel süreçler; bilinçlenme, duygusal uyarılma, çevreyi yeniden değerlendirme,
sosyal özgürleşme, kendini yeniden değerlendirme başlıkları adı altında bireyin duygu, değer
ve bilinci ile ilgili birleştirici faktörlerdir. Davranışsal süreçler; yardım edici ilişkilerin varlığı,
karşıt koşullama, yönetimi ödüllendirme, uyaran kontrolü ve bireysel özgürleşme.
Transteoretik Model’e Göre Değişim Süreçleri ve Örnekler Bilişsel Süreçler
a. Bilinçlenme (farkındalığın artması): Problem davranışın nedenleri, sonuçları ve
çözümleri hakkında farkındalığın artmış olmasıdır. Farkındalığı arttıran girişimler geri bildirim,
eğitim, konferans, yorum, dini kitaplar ve medya kampanyaları olabilir. “Sigaranın nasıl
bırakılacağını okuduklarımdan hatırlarım.”
b. Duygusal uyarılma: Bireyin problemli davranışı ile ilişkili olaylar karşısında (örneğin
sigara ve akciğer kanseri) çok güçlü üzüntü deneyimlediği zaman oluşan süreçtir. Bu evrede
psikodrama, rol yapma, geri bildirimler ve iletişim araçları bireyleri duygusal olarak harekete
geçirebilir. “Sigaranın zararlarına ilişkin uyarılar keyfimi kaçırır.”
c. Çevreyi yeniden değerlendirme: Bireyin kişisel alışkanlıklarının fiziksel ve sosyal
çevresini nasıl etkilediğini bilişsel ve duygusal olarak değerlendirilmesidir. Empati eğitimi,
kanıtlar ve aile girişimleri bu aşamada kullanılan tekniklerinden bazılarıdır. “Sigara içmenin
çevreye zararlı olabileceğini düşünürüm.”
d. Sosyal özgürleşme - çevresel fırsatlar: Toplumda bireylere sağlanan alternatif
davranışlara karşı farkındalığın arttığı süreçtir. Sigara içmenin yasak olduğu alanlar, okulda
öğle yemeklerinde salata büfelerinin kullanılması gibi, yardım için yaratılan fırsatları fark etme
ve kullanma sürecini etkileyebilir. “Toplumun sigara içmeyenlere kolaylıklar sağlayacak
şekilde değiştiğinin farkındayım.”
e. Kendini yeniden değerlendirme: Bireyin kendini sağlıksız ve sağlıklı alışkanlıklarla
ilişkilendirerek değerlendirmesidir. Sağlıklı rol modelleri, hayal gücünü kullanma, değerleri
süzgeçten geçirme onları harekete geçirebilir. “Sigara bağımlılığım kendimi rahatsız
hissetmeme neden olur.”
Davranışsal Süreçler
Velicer ve ark. (2000) bu süreçleri şöyle sıralamıştır;
a. Uyaranların kontrolü: Problemli davranışlara yeniden başlama riskini azaltmak için
uyaranların kontrol edilmesi ya da yerine diğer sağlıklı alternatiflerin seçilmesidir. Çevrenin
yeniden düzenlenmesi, kendi kendine yardım grupları sağlıksız davranışa yeniden başlama
riskini azaltmada yardımcı olabilir. “Sigara içmeyi hatırlatan şeyleri evimden uzaklaştırırım.”
b. Destekleyici ilişkiler: Güven sağlayan, destekleyen ve kabul gören ilişkileri içerir.
Danışman desteği, arkadaşlık ilişkileri, sosyal destek grupları etkili olabilir. “Sigara içmem ile
ilgili konuşmaya ihtiyaç duyduğum her zaman beni dinleyecek birileri vardır.”
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c. Karşıt koşullama (yerine koyma): Sağlıksız davranış yerine konulabilecek daha
sağlıklı davranışları öğrenmeyi ve kullanmayı içerir. “Sigara içmek yerine, ellerimle
yapabileceğim daha iyi, başka şeyler bulurum.”
d. Güçlendirme (ödüllendirme): Ödül kendi kendine değişmeye çalışan bireyler için
güven kaynağıdır. Bu aşamada bireye kendini olumlu yönde ifade etme fırsatı sağlayan
güçlendirme girişimleri kullanılabilir. “Sigara içmediğim zaman kendimi ödüllendiririm.”
e. Kendisi ile anlaşma: Bireyin değişime olan inancını harekete geçirmesi ve uyum
sağlamasıdır. Yeni davranışlar için birden fazla yardım seçeneklerinin kullanılması uyumu
attırabilir. “Sigara içmeyeceğime dair kendime söz veririm”.
3.

Değişim Seviyeleri (Bağımlı Değişken Boyutu)

Geleneksel değişim programları yalnızca sonucun başarısını ölçer. Bu ölçümler değişim
süreci içindeki gelişmelere ve sürekliliğe karşı duyarlı ölçümlerdir. Transteoretik Model
uygulamanın her aşamasında, bir sonucun değil birden çok sonucun hassas ölçümlerini
yapabilen: özetkililik (sosyal ortamlar ve olumsuz duygularla baş edebilme, alışkanlığın baskısı
ile baş edebilme, kilo ile baş edebilme), teşvik edici faktörler (negatif duygulanım, sosyal
etkilerin ve alışkanlıkların baskısı, kilo kontrolü), karar alma dengesi (sigara içmenin
sosyalleşmeye katkıları, sigara içmenin olumsuz duygularla başa çıkmadaki katkıları, sigara
içmenin oluşturduğu zararlar algıları) kuramlardan oluşmaktadır (Pallonen ve ark. 1998,
Velicer ve ark. 2000, Prochaska ve ark. 2008, Güngörmüş 2010).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık iletişimi kuramları; kurumsal değişim modelleri, toplumsal
organizasyon kuramı, yeniliklerin yayılımı kuramı, transteoretik kuram (değişim evreleri
kuramı) detaylı şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kurumsal Gelişim Teorisi’yle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kurumsal yapıların ve süreçlerin çalışanların davranış ve motivasyonlarını
etkilemesiyle birlikte büyümüştür.
b) Değişimin spesifik bir türünü açıklamaktan ziyade, bir örgütün çalışmasını engel
oluşturan sorunları tanımlanmasıyla alakalıdır.
c) Aşama teorisi ve kurumsal gelişim teorisi birlikte uygulandıklarından sağlığı
arttırıcı değişimi oluşturmak için büyük bir potansiyel oluşturabilirler.
d) Kurumların değişim sürecinde bazı adımlardan, aşamalardan geçtiği varsayımıyla
hareket eden bir kuramdır.
e) Diğer sosyal bilim alanlarında olduğu gibi disiplinler arası bir yaklaşımla
oluşturulduğu söylenebilir.
2) Hangisi “evrimsel modeli” ifade eder?
a) Değişim liderler, değişim ajanları ve değişim için gerekli görülen diğer koşulların
ortaya çıkmasıyla oluşmuştur
b) Her bir örgütün çevresinde meydana gelen dışsal koşullara ve durumsal
değişkenleri sağlayan bir yapıyı ifade eder.
c) Değişimi isteyen veya gerekli gören insanlardan dolayı oluşmaz, değişim
durdurulamayan veya değiştirilemeyen doğal bir ilerlemenin sonucudur.
d) Değişim süreçleri ağırlıklı olarak, örgüt içerisindeki görüşmeler olarak görülür.
e) Değişim süreçleri ağırlıklı olarak, örgüt içerisindeki görüşmeler, bilinçliliğin
artması, ikna, etki, güç ve sosyal eylemler olarak görülür.
3) Sosyal ve biyolojik olmak üzere iki ana başlık altında incelenen model hangisidir?
a) Teleolojik
b) Diyalektik
c) Evrimsel
d) Yaşam Döngüsü
e) Kültürel

100

4) Transteoretik Model’e Göre Değişim Süreçlerinden biri olan “bilinçlenme”
sürecinde ne açığa çıkar?
a) Problem davranışın nedenleri, sonuçları ve çözümleri,
b) Psikodrama, rol yapma, geri bildirimler,
c) Alternatif davranışlara olan farkındalık,
d) Hayal gücünü kullanma, değerleri süzgeçten geçirme,
e) Eski davranışa özlem.
5) Sağlık konusunda toplum bilinçlenmesinde hangisinde kitle iletişiminin
katkısından söz edilemez?
a) Sağlık programlarıyla,
b) Açıkhava ilanlarıyla
c) Toplumun kanaat önderlerinin demeçleriyle,
d) İnsanların spor yapma davranışlarının yaygınlaşmasıyla,
e) Yazılı basında sağlık profesyonellerinin yaptığı açıklamalarla.
6) Hangisi Rogers’ın, yeniliğin benimsenmesi kuramının aşamalarından değildir?
a) Bilgi
b) Karar verme
c) Onaylama
d) İkna Olma
e) Tereddüt etme
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7) Hangisi değişim aşamalarıyla ilgili değildir?
a) Değişim aşamaları, bireyin davranış değiştirmedeki ilgi ve motivasyonunu belirtir.
b) Bireyler davranışlarını birden değiştirmez; değişim aşamaları boyunca yavaş yavaş
artırarak değiştirirler.
c) Bireylerinin davranışı ani olarak değişerek sabit bir hal alır.
d) Bu aşamalar davranış değişiminin; düşünülmediği, düşünüldüğü, hazırlanıldığı,
harekete geçildiği ve devam ettirildiği aşamalardır.
e) Bu değişim aşamaları değişim sürecinde bireyin durumuyla ilgili olarak tutum,
niyet ve davranışlarını yansıtmaktadır.
8) Sağlıklı beslenenler için restoranlarda sağlıklı yemek seçeneklerinin bulunması,
Transteoretik Model’in hangi bilişsel süreci için örnek verilebilir?
a) Sosyal özgürleşme - çevresel fırsatlar,
b) Kendini yeniden değerlendirme,
c) Bilinçlenme,
d) Duygusal uyarılma,
e) Çevreyi yeniden değerlendirme.
9) Hangisi Rogers’ın sunduğu beş çeşit kabullenici kategorisinden biri değildir?
a) Yenilikçiler
b) Erken kabul edenler
c) Erken çoğunluk
d) Geç çoğunluk
e) Tembel çoğunluk
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10) Toplumsal organizasyon kuramıyla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kökeni sosyal ağlar ve destek kuramlarına dayanmaktadır.
b) Bir dizi prensip ve yaklaşımdan oluşan bu yaklaşım, toplumu harekete geçirmeyi
amaçlar.
c) Bu kuram yerel toplulukların geliştirilmesine aktif bir katılımı vurgulamakla
birlikte sağlık ve sosyal sorunların daha etkin bir biçimde çözülüp değerlendirilmesini sağlar.
d) Farklı perspektiflerden gelen kökleri, ekolojik perspektif, sosyal sistem perspektifi,
sosyal ağlar ve sosyal destek olarak sıralanabilir.
e) Bir yenilik, ne kadar uyumluysa, kabul edilme durumu da o kadar yüksektir.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)a, 5)d, 6)e, 7)c, 8)a, 9)b, 10)e
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5. TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI KAPSAMINDA SAĞLIK İLETİŞİMİ
KAMPANYALARI
Bölüm Yazarı
Prof. Dr. Seda Mengü
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sağlık iletişimi genel iletişim rol ve modellerinden yararlanarak kendi disiplini içinde
açıklamalarını yapmıştır. Toplumun sağlık parametrelerinin içinde çeşitli hastalıklar, bu
hastalıklar ile ilgili hastaların durumu, hasta yakınları, hastane çalışanları ve tümünün
birbirleriyle iletişimleri yer almaktadır. Sağlık iletişimi sadece insanların fiziksel sağlığına değil
aynı zamanda ruh sağlığına da vurgu yapmaktadır. Bu bölümde toplumun ruh sağlığı
bağlamında ne çeşit iletişim çalışmaları gerçekleştiği ve bu çalışmaların toplum için önemi
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal İletişim nedir?
2) Kamusal İletişim Nedir?
3) Sağlık İletişimi kapsamına hangi unsurlar girer?
4) Sağlık iletişimi çalışmaları neden önemlidir?
5) Sağlık iletişimi retoriği nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Konu
Sosyal iletişim ve
kamusal iletişim

Sosyal iletişim ve kamusal
iletişim arasındaki farkı
öğrenecektir.

Konu ile ilgili kavramın içeriği
ve amaçları literatür taranarak
pekiştirilebilir.

Sağlık
iletişim
Çalışmaları
kapsamında ruh sağlığı

Sağlık iletişimi bağlamında
toplumun
ruh
sağlığını
nelerin
etkilediği
öğrenilecektir.

Bu konuya ilişkin
bilgiler araştırılabilir.

literatür

Ruhsal bozukluklar
nelerdir ve toplumda
neden ortaya çıkar.

Toplumda
ruhsal
bozuklukların ortaya çıkma
nedenleri öğrenilecektir.

Bu konuya ilişkin
bilgiler araştırılabilir.

literatür

Toplumun
sağlığına
kampanyalar

Toplumun ruh sağlığına
yönelik
kampanyalar
öğrenilecektir.

Bu konuya ilişkin
bilgiler araştırılabilir.

literatür

Kampanyaların
sağlığına
öğrenilecektir.

Bu konuya ilişkin
bilgiler araştırılabilir.

literatür

ruh
yönelik

Kampanyaların
toplum
sağlığına
etkileri

toplum
etkileri
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Anahtar Kavramlar
• Sağlıklı insan : Bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak bir bütün halinde sağlıklı olan
insan demektir.
• Toplumsal öfke: Toplum hayatı içerisinde bireyin yaşadığı herhangi olumsuz bir
olay karşısında verdiği yanlış tepkilerdir.
• Niyetlenme:
benimseme.

Mesajın kendisinin bir sağlık gereksinmesini karşıladığını
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Giriş
Sağlık iletişimi çeşitli düzeylerde bulunmaktadır. Kitle iletişimi düzeyindeki sağlık
iletişimi ulusal ve evrensel sağlık programları, sağlık geliştirme kampanyaları ve halk sağlığı
planlarında yer alır. Bu seviyedeki sağlık iletişimi sağlıkla ilgili iletilerin yayılması ve
yorumlanması olarak karşımıza çıkar. Toplum iletişimi düzeyinde sağlık iletişimi ise, bireylerin
sağlıla ilgili konularda yaptıkları sunumları, konuşmaları ve benzeri etkinlikleri kapsar. Sağlık
iletişimi bir alan olarak sağlık ğpsikolojisi, sağlık sosyaolojisi, biyomedikal iletişim,
davranışsal tıp, davranışsal sağlık ve tıbbi iletişimler gibi yeni alanlarla birlikte gelişmektedir.
Bunlar halk sağlığı, tıp, sağlık eğitimi, heşirelik, sosyal çalışma, sosyoloji, psikoloji gibi temel
alanalarla bağlantılıdır. Sağlık iletişimi sağlık hizmetleri sisteminde iletişim konularına
odaklanır. (Sağlık İletişimi, Ruhi Selçuk Tabak, Literatür yayınları, İstanbul, 2006, s.30)
Sağlık iletişimi kapsamında retoriğe baktığımızda, sözlü ya da sözsüz mesajlar yoluyla
hedef kütlenin zihninde kaynak tarafından belirlenen anlamların oluşmasını sağlayan bir
kaynak mekezli iletişim sürecidir. Burada amaç kaynağın daha önceden belirlediği ve alıcı
tarafından aynen algılanmasını istediği şekilde mesajların kodlanmasıdır. Retorik iletişimib
dört temel hedefi bulunmaktadır: anlayış oluşturma, tutum geliştirme, tutum güçlendirme,
tutum değiştirme. Bu anlamda retorik iletişim anlayış ve tutumlar bağlamında çözüm üretmeye
yöneliktir. Retorik iletişim tekniklerinden yararlanarak toplumun sağlık konularına ilişkin
mesajların kodlanması ve bunların sunulması sağlanır. Çeşitli kampanyaların düzenlenerek
toplumun çeşitli kesimlerine sağlık konusunda bilgiler verilmesi ve belli konularda davranış ve
tutum değişikliği yaratılmaya çalışılır.
Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bu
bağlamda toplumda bireylerin fiziksel sağlık sorunları kadar ruhsal sorunları da çok büyük
önem arz etmektedir. Bireyler sosyalleşme süreci içinde dengeli, uyumlu ve doyum içinde
olmalıdırlar. Ancak farklı yaşam koşulları, duygu ve düşünce biçimleri ve bazen kültürel ve
genetik yapılar gibi nedenlerle insanlar uyumsuz, dendesiz ve tatminsiz varlıklara
dönüşebilmektedirler. İnsanların ve daha geniş anlamda toplumların ahlaki değerleri, olayları
algılama ve değerlendirme biçimleri ve alışkanlıkları da bu durumu etklemektedir. Freud
bireyin ruh sağlığı açısından sağlıklı sayılabilmesi için iki unsur ortaya koymuştur:
– Çalışmak ve sevmek.
Çalışmak ve bir guba dahil olmak sevmek, sevilmek, değer görmek, diğerleri tarafından
anlaşılmak ve belirsizlik içinde yaşamamak, takdir edilmek vb. Davranış biçimleri kişileri
yabancılaşmaktan ve çeşitli ruh hastalıklarından korur. O halde toplumda, kurumlarda bu tür
davranış biçilerini yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik etkinlikler, kampanyalar
gerçekleştirilmelidir.
“Ruh Sağlığı bozulan kişi, genellikle duygu, düşünce ve davranışlarında değişik
derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik özelliklerini taşımaktadır. Normal
bir kişide tutarsız, uygunsuz ve yetersiz davranışlar görülebilir. Hasta sayılabilecek kişide bu
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özelliklerin sürekli veya tekrarlayıcı olması, kişinin verimli çalışmasını ve kişilerarası
ilişkilerini bozması gerekir. Ruhsal bozukluklar açısından en önemli risk grupları arasında
- yoksullar ve göçmenler
- çocuk ve gençler
- travmatize olmuş kişiler yer almaktadır.
Ruh bozuklukları genel sağlık hizmetleri çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi,
ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.” (http://www.sokratespsikiyatri.com.tr/index.php/makaleler/detay/16) Ruhsal bozuklukların hastayı, aileyi, sağlık
sistemini ve genel anlamda toplumu ekonomik ve psikososyal açıdan önemli ölçüde etkilediği
görülmektedir. Bununla birlikte uzun süre hastanede yatmaya bağlı olarak ekonomik maliyet
artmakta, bireyin ve ailenin üretkenliğini azaltmakta, aile üyelerine maddi ve duygusal yük
getirmektedir. Dolayısıyla birey ve ailenin yaşam kalitesini düşürmektedir. Ayrıca, işsizlik,
damgalanma
ve
insan
hakları
ihlallerinin
en
fazla
görüldüğü
grubu
oluşturmaktadır.(http://www.sokrates-psikiyatri.com.tr/index.php/makaleler/detay/16)
Halk sağlığına ilişkin çalışmalarda ruh sağlığının geliştirilmesi ve ruhsal hastalıkların
engellenmesi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
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5.1. Toplumun Ruh Sağlığı Bağlamında Sağlık İletişimi ve Örnek
Kampanyalar
“Sağlıklı insan demek bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak bir bütün halinde sağlıklı
olan insan demektir. Bunlardan biri eksik olsa birey tam sağlıklıdır denilemez. Beden, zihin ve
ruh sağlığı bir bütün olarak sağlıklı bireyi ve bu sağlıklı bireylerin oluşturduğu toplum da
sağlıklı toplumu ifade eder.” (Arif Verimli, Toplumsal ruh sağlığı ve Önemi)
http://www.arifverimli.com/uabildiriler.aspx?menuID=365&id=118
Sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirebilmek için ruh sağlığına en bilimsel ve en gerçekçi
açıdan yaklaşmalı, toplumda var olan zihinsel problemlerin nedenlerini araştırarak çözümler
bulmaya çalışılmalıdır. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği
çerçevesinde toplumun akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen unsurlar ortaya konulup bunların
düzeltilmesi ve aynı zamanda bireylere yönelik çeşitli iyileştirme metodları uygulanmalıdır.
Çünkü toplumun ruh sağlığı bozuk olduğunda insanlar kendi içlerinde ve kendi aralarında
çatışma yaşadıklarından, kendilerini doğru ve mantıklı biçimde ifade edemediklerinden ortaya
üzücü kazalar çıkabilmektedir. Bireyler birbirlerine karşı çeşitli fiziksel ve psikolojik şiddet
uygulayabilmekte ya da kendilerine zarar verebilmektedirler. Toplumun genel olarak ruh
sağlığı kurumlara da sitrayet edebilir ve oradaki iletişim iklimini de zedeleyebilir. Bu durumda
da çalışanlar arasında çalışmayı ve verimi olumsuz etkileyen olaylar ortaya çıkabilir.
Dolayısıyla toplumun huzurunun sürekliliği ve güvenliği için en küçük birim olan aileden
başlayarak tüm toplumun bireysel ve ruhsal gelişimini olumlu etkileyecek sözlü ya da sözsüz
iletişim biçimleri, etkinlikleri bilinçli ve stratejik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Böylece
toplumsal öfke yok olur, çatışmalar en aza indirgenebilir.
Verimli’ye göre, toplumsal öfke toplum hayatı içerisinde bireyin yaşadığı herhangi
olumsuz bir olay karşısında verdiği yanlış tepkilerdir. Herhangi bir olumsuzluk karşısında
öfkelenmeden, sinirlenmeden, alttan almaya çabalayarak, karşınızdakine hakaret anlamına
gelecek söz ve işaretler yapmayarak, kızdırmadan, tahrik etmeden ve tahrik olmadan çözüm
yolları bulmak aslında o kadar da zor bir şey değil! Eğer metropolde yaşıyorsak, çevremiz
tanımadığımız insanlarla çevriliyse karşımızdaki insanın anlık öfke patlamasına muhatap
olabileceğimizi unutmamalıyız. Karşımızdaki kişi bir madde bağımlısı ve bir yoksunluk krizi
mi geçiriyor? Karakter ve kişilik bozukluğu mu gösteriyor? Bunu önceden kestiremezsiniz.
(Arif Verimli, Toplumsal ruh sağlığı ve Önemi)
http://www.arifverimli.com/uabildiriler.aspx?menuID=365&id=118
Bu bağlamda toplumun sadece fiziksel sağlığı değil aynı zamanda ruh sağlığı da
düşünülmesi gereken önemli bir sorundur. Toplumda güven olgusunun inşaa edilebilmesi,
insanların birbirleriyle normal ve akılcı, empatik, saygın bir iletişim içine girmesi ancak soruna
yönelik iyileştirmeler ile gerçekleşebilir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'na bağlı her ilde kurulan
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır.
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Bu merkezler toplumsal iletişimin sağlanması ve sağlıklı yürümesi adına çok önemlidir.
Bu kapsamda, ruh sağlığı merkezlerinin düzenlediği çeşitli kültür-sanat etkilikleri
yapılmaktadır. Sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, müzik dinletileri, örneğin öğretmenler
günü kutlama etkinlikleri gibi etkinlikler bunlar arasında bulunmaktadır. Sinop, Bafra, Uşak,
Karaman, İstanbul gibi illerde düzenlenen etkinliklere göz atacak olursak:
http://sinop.khb.saglik.gov.tr/10392_trsm-bahar-etkinlikleri
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Üyeleri ve Çalışanlarının Birlikte Hazırladığı “Hayat
Birlikte Güzel Etkinliği” Gerçekleştirildi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde toplum
temelli bütüncül tedavi yaklaşımı çerçevesinde, tedavi gören üyelere yönelik Yenimahalle Halk
Eğitim Merkezi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Yenimahalle Belediyesinin de katkılarıyla el
sanatları faaliyetleri ve drama etkinliği gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetler kapsamında 9 Aralık 2016 Cuma günü Yenimahalle Belediyesi Dört
Mevsim Tiyatro Salonunda Ankara Numune Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyeleri ve
çalışanlarının birlikte hazırladığı “Hayat Birlikte Güzel Etkinliği” gerçekleştirildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara İli 1. Bölge KHB Genel Sekreteri
Prof. Dr. Öner Odabaş, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız, Hastane
Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Psikiyatri Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr.
Erol Göka’nın açılış konuşmalarıyla başlayan program, etkinliğe destek verenlere plaket
takdimi ile devam etti........
.......Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin ise yaptığı konuşmada Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı
Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, öncelikle üyelere, yakınlarına ve etkinlikte
emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti. Bütüncül tedavi yaklaşımı içinde, moral ve
psikolojik destek sağlamak amacıyla tıbbi tedavinin yanında sanatsal faaliyetlerin hastanenin
her alanında uygulanabilmesi için çaba gösterdiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade
etti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde üyelere, hayata aktif katılımlarını sağlayabilmeleri için
sanatsal ve sosyal faaliyetler içeren bir program uyguladıklarını anlattı.
Ankara İli 1. Bölge KHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Öner Odabaş ise yaptığı konuşmada
“Evinden dahi dışarıya çıkamayan üyeler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerindeki faaliyetler
sayesinde rehabilite edilebiliyorlar. Üyelerin bu faaliyetlerle kendilerine güvenleri artıyor.
......Drama Öğretmeni Çiğdem Doğan’ın eğitmenliğinde hazırlanan etkinlik
kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tanıtım sinevizyonu, ritim gösterisi, seymen kuşak
giyme töreni, seymen ve Kafkas yöresi halk oyunları, şiir dinletileri, Yeşilçam şarkılarından
oluşan koro ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Üyelerin seslendirdiği kendi yazdıkları şiirler
ve insanı anlamaya çalışmanın önemi ve hoşgörü mesajının verildiği tiyatro gösterisi
izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.
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Şizofreni Dernekleri üyeleri, Ankara’da bulunan diğer hastanelerin Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri üyeleri, hastane çalışanları, Sağlık Meslek Liselerinden öğrenciler, üyelerin
yakınları ve AMATEM üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleşen ve zaman zaman izleyenlerin
duygusal anlar yaşadığı etkinlik sonunda, Hayat Birlikte Güzel Etkinliğini hazırlayan Anlara
Numune Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyeleri ve çalışanları uzun süre alkışlandı.
Etkinlik süresince üyelerin Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki faaliyetleri kapsamında
yaptıkları el sanatları ürünleri sergilendi ve satışa sunuldu. Hatıra fotoğraflarının çekiminin
ardından program son buldu.

(http://www.anh.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:toplumruh-sal-merkezi-ueyeleri-ve-calanlarnn-birlikte-hazrlad-hayat-birlikte-guezel-etkinliigercekletirildi&catid=1:son-haberler&Itemid=562)
MEHMET ATAK TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE “TATLI ÇARŞAMBA”
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uşak Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Uşak Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde “Tatlı Çarşamba” etkinliği gerçekleştirildi. Uşak Mehmet
Atak TRSM ‘de yapılan etkinliğe Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr.
Yalçın ATLI, Genel Sekreterlik Tıbbi Hizmetler Birimi Uzmanı Dr. Mesut KARTAL, Tıbbi
Hizmetler Birimi çalışanları ve misafirlerimiz katıldı.
Uşak Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Uşak Devlet Hastanesi bünyesinde
bulunan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin amacı; Ruhsal rahatsızlığı olan hastaları ve aileleri
bilgilendirmek, hastanın ayaktan tedavisini ve takibini yapmak, rehabilitasyon, psiko eğitim,
iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum
içinde yaşama becerilerinin artırılmasını sağlamak, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışıp
gerektiğinde mobilize ekiple hastanın yaşadığı yerde takibini yaparak; Şizofreni vb. Psikotik
Rahatsızlıkları bulunan hastaların hastaneye yatmadan yaşadıkları ortam da takiplerinin,
tedavilerinin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.
Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Yalçın ATLI yaptığı
açıklamada, Toplumun içinde oluşan ön yargılar hem hasta hem de hasta yakınlarının
hayatlarını zora sokabilmektedir. Ruhsal hastalıkların bir çoğunun tedavi edilebilen hastalık
olduğu ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin toplumda uğradığı ayrımcılık, eşitsizlik, dışlanma ve
damgalanmalarla mücadele edilmesi gerektiği hatırlanmalı dedi.
(http://www.usak.khb.saglik.gov.tr/10507_mehmet-atak-toplum-ruh-sagligi)
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet
Hastanesi Yakacık İbn-i Sina Semt Polikliniği Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde bu etkinlikler
çerçevesinde hasta ve yakınlarının katıldığı, sinema gösterimi ve piknik etkinliği
gerçekleştirildi.
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Toplum ruh sağlığı merkezlerinde ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere, hastaneye
yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek, ortak yaşama entegre etmek ve
işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti
sunuluyor. Psikososyal danışmanlık, sosyal faktörler ile bireyin davranışları ve psikososyal
hâli arasındaki karşılıklı ilişki yoluyla sağlık üzerinde etki doğuran destek, danışmanlık ve
tedavi olarak tanımlanıyor. Psikososyal destek, danışmanlık ve tedavi modelleri arasında
psikoeğitim ya da resim, müzik, el sanatları, spor gibi beceri eğitimi; gezi, sinema, konser gibi
kültürel etkinlikler gibi sosyal yöntemler yer alıyor.
Hastaların sosyalleşmesine yönelik çalışmalar, medikal tedavinin yanında hastalar için
oldukça destekleyici oluyor. Bu nedenle birçok toplum ruh sağlığı merkezi bu konuda faaliyetler
yürütmekte, hastaların sosyal yaşamlarını geliştirici önemli katkılar sağlıyor.
Toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin bir diğer faydasının hastaların kendi
hastalıklarına dair iç görü kazanmaları, sosyal işlevliğin artırılarak kendi sorumluluklarını
alabilecek beceriler geliştirebilmeleri olduğu belirtiliyor. Hastaların sadece hastalık
belirtilerinin iyileştirilmesi değil, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve
üretkenliklerinin yeniden kazandırılması amaçlanıyor.
Toplum ruh sağlığı merkezleri, hizmet verdikleri toplumun yerel ihtiyaçlarını gözetecek
biçimde; yerel kaynakları, talepleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak işlevlerini yerine
getiriyor. Bu kapsamda, İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal
Yavuz Selim Devlet Hastanesi Yakacık İbn-i Sina Semt Polikliniği Toplum ve Ruh Sağlığı
Merkezinde bu etkinlikler çerçevesinde hasta ve yakınlarının katıldığı, sinema gösterimi ve
piknik etkinliği gerçekleştirildi.
(http://yavuzselim.iagb.gov.tr/TR/haberler/detay/toplum-ruh-sagligimerkezinde-birlik-te-sosyal-etkinlikler-gerceklestirildi-1041)
Diğer etkinlikler için incelenebilir.
http://www.karamanhsm.gov.tr/lng/lng_3/news/1183-TOPLUM-RUHSA%C4%9ELI%C4%9EI-MERKEZ%C4%B0-%C3%96%C4%9ERETMENLERG%C3%9CN%C3%9C-ETK%C4%B0NL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.html
http://bartindevlet.gov.tr/haber/167/17/toplum-ruh-sagligi-merkezimiz-4-kultursanat-etkinligi-gerceklestirdi
http://www.bafradh.gov.tr/detay.php?cid=2&id=148
TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI PROJESİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler ve
STK'lar işbirliği ile gönüllüler oluşturulmak suretiyle yürütülen bir proje de bulunmaktadır. Bu
çalışmalar daha çok illerde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasıyla kamuda devam
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etmekte. Kamuda sosyal sorumluluk projesi olarak devam ediyor ve diğer kurumlarla da
işbirliği halinde çalışmayı hedefliyor.
Proje ile amaçlanan
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi takibi dışında, bireysel bakım planları
doğrultusunda hastaların ihtiyaçları tespit edilerek ve tıbbi, psikolojik, sosyal, ekonomik,
barınma ve iş durumları da öğrenilerek;
Kurumlar arası İşbirliği(Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü,işkur,halk eğitim
merkezi,belediye,sivil toplum kuruluşları, ilmüftülüğü,emniyet güçleri gibi…) ile sorunların ve
ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak ve kurumdaki gönüllüler seçilerek bu destek sistemlerinin
engelliye daha hızlı sağlanması planlanmaktadır. Ruhsal hastalıklar, sadece bu sorunu
yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik sosyal ve psikolojik olarak
etkilemektedir.
Ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik;
eve yakın olmak (hastanın yaşadığı ortama yakın erişimimi kolay hizmet), hastalık
belirtilerine ve yeti yitimine yönelik psikososyal müdahaleleri sağlama, bireysel ihtayaçlarına
(fiziksel, ruhsal, sosyal, barınma ve iş gibi..) hitap etme, hizmet alanlarının önceliklerini
yansıtma, hem mobil hem de sabit hizmetleri kapsama özelliklerini bulunduran TOPLUM
TEMELLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK önem arz etmektedir.
2008 yılında Türkiye’ de ilk kez faaliyete geçen, yeni açılmakta olan ülke genelinde
toplum ruh sağlığı merkezlerine de model olarak gösterilen Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesine bağlı olarak; 739 hasta kaydı bulunmaktadır.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ nde, kayıtlı olan vatandaşlara psikiyatrist,hemşire, psikolog,
sosyal çalışmacıdan oluşan ruh sağlığı ekibi ile düzenli tedavi takipleri ve rehabilitasyon
çalışmaları yapılmakta; gerektiğinde gezici ekip ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir.
(https://prezi.com/-eev8uspwvto/toplum-temelli-ruh-sagligi-projesi/)
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kendi bünyesinde bir ders olarak sosyal
sorumluluk projeleri düzenlemiş. Bunlar arasında :
-Ev kazalarında ilk yardım
-Psikiyatrik hastalıklara yönelik önyargıların azaltılması
-Sigara alışkanlığına karşı koruyucu hekimlik
- "Arkadaşının depresyonunu fark et"...gibi çok güzel ve de toplumsal iletişimi de her
boyutuyla etkileyecek çalışmalar mevcut. Linkte kitapçığı bulabilirsiniz.
(http://docplayer.biz.tr/4312780-Sosyal-sorumluluk-projelerinin-amaci.html)
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Sağlık davranışını geliştirme ve geliştirme aşamaları şu şekilde belirtilmiştir: (Sağlık
İletişimi, Ruhi Selçuk Tabak, Literatür yayınları, İstanbul, 2006, s.82, 83)
•

Bilgi Alma

1.

Sağlık mesajlarıyla karşılaşma, mesajların farkına varma, algılama ve hatırlama.

2.

Mesajın anlamını kavrama.

3.

Mesajın amacını ve içeriğini bilme, belirtme.

•

Onaylama

4.

Sağlık mesajlarına tepkide bulunma.

5.

Mesajların içeriğini ve amacını yakınlarıyla tartışma.

6.

İçeriğin ve amacın başkaları tarafından da onaylandığını düşünme.

7.

İçerik ve amacı onaylama.

•

Niyetlenme

8.

Mesajın kendisinin bir sağlık gereksinmesini karşıladığını benimseme.

9.

Konuyla ilgili kişilere danışma.

10. Mesaj içeriğini uygulamaya niyet etme.
•

Uygulama

11. Mesaj içeriğinin öngördüğü uygulamalar için eyleme geçme.
12. Gerekli uygulamaları yapma.
13. Süreklilik kazandırma.( kalıcı davranış, alışkanlık vb)
•

Savunma (Danışmanlık)

14. Uygulamanın yararını yaşama ve ifade etme.
15. Uygulamayı savunma ve başkalarına önerme.
16. Bu konudaki çalışmaları destekleme.
Her aşamadaki bireyler ayrı bir grubu oluşturmaktadırlar. Böylece, farklı iletiler, kitle
iletişimi, toplum katılımı ve kişiler arası iletişim gibi farklı yaklaşımlara gereksinim duyulur.
Buna göre her birey bu sürecin her aşamasından aynı hızda aynı sırada geçmezler. Bilgi ve
benimseme üst düzeye ulaşmışsa iletişim programı daha sonraki aşamaları hedef alır. Sosyal
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normlar ve toplum politikaları bireylerin davranışlarını etkiler. Memnun kalmış uygulayıcılar
tarafından yeni sağlık davranışının toplum içinde savunulması ve desteklenmesi davranıkş
değişikliğinin son aşaması olarak karşımıza çıkar.
Avrupa’da genel olarak ‘kamusal iletişim’ ya da ‘sosyal iletişim’ olarak kullanılan
sağlık iletişiminin uygulandığı toplumun önemli değerleri, demokrasi, sağlık, güvenlik ve
yaşam kalitesi vb. Unsurlardır. Sosyal iletişimde kamusal yarar esastır. Sosyal iletişimde amaç,
bireylerin kendi sorumluluklarını alan ve sorunlara yönelik akılcı çözümler getirebilen varlıklar
olarak algılanıp mesajların buna yönelik kodlanmasıdır. Sosyal iletişimde, kazaların
önlenmesi, sağlık ve çevrenin korunması için eğitim, kamusal ve özel kararlara katılımın
artmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Kamusal iletişim ise, kitle iletişimin içine dahil
edilir. Burada devletin iletişimi söz konusudur. Çınarlı’ya göre, devlet sağlıkla ilgili konularda
tek inisiyatif alacak kurum olmamalıdır. Bir kamusal iletişim kampanyası kamu erkleri
tarafından tanımlanan bir yönlendirme ve bireysel ya da kolektif bir reklam ajansının mesajla
ilgili fikrinin sonucudur. ( İnci Çınarlı, Sağlık İletişimi ve Medya, Nobel Y., Ankara, 2008,
s. 49)
Sağlık İletişimi ve Kampanyalar
İletişimde stratejik yaklaşım için önemli olan iki konu kurumun misyonu ve bu
bağlamda hitap ettiği hedef kitlenin yapısı ve kurumun içinde bulunduğu ve gelecekte içinde
bulunacağı çevredir. Çevre kurumun kontrolü dışındadır ve kurumun eylemlerini etkileyen
koşullar, olaylar ve kuvvetlerdir. Kurum yöneticileri etkin bir strateji geliştirmek için sosyal
ve teknolojik değişiklikleri takip etmelidirler. (Grunig and Repper, 2005: 132-136). İletişimde
ilişki kurmak ve yönetmek özellikle sağlık iletişimi için oldukça önemli bir unsurdur. Simetrik
iletişim bağlamında karşılıklı olma, açıklık, hesap verebilirlik ve paylaşım ön plandadır.
Heath'e göre, "diyalog açıklamalar ve karşı-açıklamalardan oluşur".
Halkla ilişkilerde (simetrik halkla ilişkiler) diyalog "iletişim yönetimi ve müzakeresi
için müzakere aracı" olarak vurgulanmaktadır. Halkla ilişkiler, sosyal iletişimde fikir birliğinin
temellerini atabilecektir. İdealize bir sosyal rol içerisinde, halkla ilişkiler farklılıkların
seslerinin duyulmasına yardımcı olacaktır. Sosyal sorunlara dikkat çekmek, toplumdaki
geleneksel davranış ve önermelerden uzaklaşıldığında sorunlara olan yaklaşımların ve
tepkilerin de değişeceğini vurgulayacaktır. Toplumda meydana gelen olumsuz olaylara karşı;
kazalar, cinayetler, hastalıklar ve felaketler vb. İnsanlar tepkisiz kalamazlar. Zira tepkisizlik bir
ruh sağlığı sorunudur. Toplum olarak acılara, felaketlere tepki vermek bireyleri birbirlerine
bağlar, olayların daha çok farkına varılmasını ve bunlara yönelik çözümler üretilmesini kararlar
alınmasını sağlar. Kitle iletişim araçlarında bu seslerin duyulması ile kamu vicdanı rahatlar ve
konuyla ilgili bir şeyler yapıldığına ilişkin haberler vatandaşların kafalarındaki korku, endişe,
kaygı ya da belirsizlikleri giderir. Böylece insanlar kendilerini çaresiz ve boşlukta hissetmezler.
Buna göre Kemerburgaz Üniversitesi, Samsung ve Ikea tarafından gerçekleştirilen
Örnek Uygulamalara bakalım: (Hatice Burcu Önder, Public Relations In The Context Of
Breaking Dominant Behavior Patterns About SocialGender,Immigrants, Disabilities,
Berlin-IARSPKongre,18-21Mayıs2017)
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Kemerburgaz Üniversitesi “Cesaretin Var Mı?”
Kemerburgaz üniversitesinin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamı içerisinde
üniversite yönetimi iş birliği ile “Cesaretin Var Mı?” kampanyasını yürütmüşlerdir.
https://www.youtube.com/watch?v=sVMKe4IkbO8
Kampanyanın dikkat çeken özelliklerinden birisi, 11 Şubat 2015 tarihinde öldürülen
üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın cinayetinden sonra yürütülmüş olmasıdır. Bu olay,
sosyal medya yanında televizyonun prime time saatleri içerisinde de büyük yankı bulmuştur.
Beyazıt Öztürk tarafından sunulan Beyaz Show dahilinde de yer bulan kampanya, ünlülerin
desteğiyle halkın farkındalığını arttırmayı amaçlamıştır.
(http://www.kemerburgaz.edu.tr/tr/hakkimizda/medya/video-galeri/cesaretinvar-mi, Erişim: 03.03.2017, https://www.youtube.com/watch?v=Pndhh7hIqxc, Erişim:
03.03.2017).
Kampanya dahilinde, Beşiktaş meydanında, 5 Mart 2015 tarihinde kurulan bir
platformda erkeklerden; eşlerinden, kız arkadaşlarından, kız kardeşlerinden, kızlarından ve
annelerinden gerekiyorsa özür dilemeleri ya da sevgilerini göstermeleri istenmiştir.
Kampanyanın önemi, bu platformun Beşiktaş meydanında, yani birçok insanın bu davranışa
şahit olabileceği bir yerde kurulmuş olmasında yatmaktadır. Özellikle erkeklerin sevgi,
pişmanlık gibi duyguları ve özür dileme gibi, diz çökme gibi hareketleri sergilemelerinin
istenmesi, eril kültür tarafından oluşturulan kimliklerin açığa vurulmasını sağlamıştır.
Özgecan Aslan’ın cinayetinden sonra, feminist gruplar ve kadın hakları platformları
harekete geçti. Tarihe “Kara Pazartesi” olarak geçen 16 Şubat 2015, protestoların en yüksek
seviyeye
ulaştığı
gün
olmuştur.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zgecan_Aslan_cinayeti, Erişim: 03.03.2017).
Bu bağlamda, bir eğitim kurumunun “Cesaretin Var Mı?” kampanyasını hissedarlarının
desteği ile yürütmesi, önemli bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Ayrıca, üniversitedeki kadın
öğrencilerin kadın haklarına olan desteklerini gösterirken katılabilecekleri bir kampanya olması
da önem arz etmektedir.
Samsung
Samsung, geleneksel metotlara alternatif uygulamalar yapan firmalardan biridir. İşitme
engellilere yönelik yapılan “Duyan Eller” projesi kapsamında oluşturulan viral reklam “Yılın
En Duygusal Süprizi” olarak lanse edilmiştir. Reklam videosu, “Her şey Muharrem’e engelsiz
bir gün yaşatmak için...” başlığı ile yayınlanmıştır.
https://www.youtube.com/watch?v=dum5Digiis8
“İnsanların kendisini duymamasına” ve halkın işaret dilini bilmemesine alışmış olan
Muharrem, o gün evden çıktığında herkesin kendisiyle işaret dili ile iletişim kurduğuna şahit
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olmuştur. Samsung işaret dili bilen çalışanlardan oluşan yeni çağrı merkezi kurmuştur ve özel
bir web sitesi hazırlanmıştır. 7 Milyon insana ulaşan proje, yüksek ölçüde olumlu geri bildirim
almıştır.
(http://www.dunya.com/ozel-dosya/isim-iletisim/samsungun-039en-duygusalsurprizinin-sirri-haberi-272896, Erişim: 06.03.2017).
Samsung Elektronik Türkiye’nin başındaki Yoonie Joung’un açıklamaları önem teşkil
etmektedir: “Samsung, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile birlik oluşturarak, işitme
engellilerin hayatları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı hedeflemiştir. Toplantılar ve
detaylı araştırma sürecinden sonra, yaşadıkları en büyük zorluğun iletişim konusundaki
sorunlar olduğuna karar verdik. Bu kararın ışığında, “biz de engelsiz bir hayat istiyoruz” fikrini
oluşturduk.
Edindiğimiz veriler ışığında, işitme engelli kullanıcılarımız için özel tasarlanmış, kolay
kullanılabilen www.samsungduyaneller.com sitesini oluşturduk. Muharrem için hazırladığımız
sürpriz halkın farkındalığını önemli miktarlarda arttırdı.” (http://www.dunya.com/ozeldosya/isim-iletisim/samsungun-039en-duygusal-surprizinin-sirri-haberi-272896, Erişim:
06.03.2017).
“Yılın En Duygusal Sürprizi” kampanyası, youtube.com üzerinde aşağıdaki adresten
erişilebilir: https://www.youtube.com/watch?v=dum5Digiis8.
Samsung’un kampanyası, işaret dilini günlük hayata katması ve iletişimin büyük bir
kısmının işitsel olarak yapıldığı bir toplumda daha fazla birey ile olan iletişimi güçlendirmesi
ile önemli bir farkındalık kampanyası olarak değerlendirilebilir. Bu kampanyalar, gelecekte
farkındalık kampanyalarına gerek olmayacak bir çevrenin yaratılması için önem
taşımaktadırlar. “Yılın En Duygusal Sürprizi” olarak görülen bu uygulama, gelecekte sürpriz
olarak görülmemeli, iletişimin temel yollarından birisi haline gelmelidir.
IKEA
Göz ardı edilmemesi gereken ve işletmelerin ve hükümetin dikkatinin odaklanması
gereken topluluklardan birisi de göçmenlerdir. 2011’de başlayan Suriyeli göçmen hareketi ile
zirve noktasına ulaşan göç; insani yaşam koşulları, politika, ekonomi, etnik ayrımcılık ve sivil
savaşlar gibi birçok sebepten görülebilmektedir. Suriye’den Avrupa’ya doğru yönelen göç
dalgası özellikle komşu ülkelerden birisi olan Türkiye’de odaklanmıştır. “Birleşik Krallık,
Hollanda, İtalya, Fransa, Almanya, ABD ve Kanada, ülkeye girişi zorlaştıran ama çıkışı
kolaylaştıran göç yasalarına sahiptir.” (Deniz, 2014: 178,17’den aktaran Hatice Burcu
Önder, Public Relations In The Context Of Breaking Dominant Behavior Patterns About
SocialGender,Immigrants, Disabilities, Berlin-IARSPKongre,18-21Mayıs2017)
“Batı toplumunda göçmen sorunu “fakirlerin işgali”, “Avrupa saldırıya uğruyor”,
“maaşlarımız azalırken, işsizlik artıyor”, “sosyal sistemin çöküşüne sebep olacaklar”, “milli
kimliğe zarar veriyorlar” gibi söylemler ile karşılanmaktadır. Önyargı, korku ve nefret sorunları
aşikâr olmuştur.” (Deniz, 2014: 179)
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Göçmen akışıyla birlikte toplumda sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin
olacağı aşikardır. Özellikle kültürel kodların farklılığı göz önünde bulundurulduğunda, göçler
sosyal iletişime darbe vurabilecek olayların tetiklenmesinde rol oynayabilirler. Bu sebepten,
hükümetlerin ve toplumların bu bağlamda endişe duymaları mümkündür. Fakat, evrensel insan
hakları göz önünde bulundurulduğunda, bu insanların insani koşullar altında hayatlarını
sürdürmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir.
Suriyeli çocuk Aylan’ın karaya vuran bedeninin fotoğrafı, bütün dünyayı şok etmiştir
ve hükümetler ve toplumlar için bu önemli hususun çözümünün ne kadar zorunlu olduğunu
göstermiştir. Aylan’ın ailesi göçmenlik için Kanada’ya başvurmuş fakat “Göç, Göçmenler ve
Vatandaşlık Kanada” (IRCC) tarafından reddedilmiştir. (http://www.hurriyet.com.tr/buyukdramin-sembolu-aylan-ve-galip-29983455, Erişim: 06.03.2017).
Alışılagelmiş önyargılara, tutumlara ve davranışlara rağmen, her şeyden önce
göçmenlerin insani ihtiyaçları, insani yaşam koşulları altında karşılanmalıdır. Ardından ise
uyum, nüfus, eğitim, kültür ve iletişim konularına ilişkin politikalar geliştirilmelidir.
Sorunun büyüklüğüne dikkat çekmek ve bilindik önyargı, tutum ve davranışların ötesine
geçmek için IKEA Norveç bir kampanya düzenlemiştir. IKEA, kızıl haç ile birlikte yürütülen
bu kampanyada, Norveç’teki bir mağazasına 25 metrekarelik bir ev yerleştirmiştir. Bu ev, savaş
yüzünden göçmek zorunda kalmış olan bir göçmen ailenin evini temsil etmektedir. IKEA’nın
ürünlerinin üzerindeki fiyat etiketlerinde, göçmenlere nasıl yardım edilebileceğine dair bilgiler
yerleştirilmiştir. Duvarlardaki resim çerçevelerinde ise göçmen ailelerin fotoğrafları ve
hikayeleri bulunmaktadır. Özetle, evdeki eşyalar IKEA’nın bilindik dekoratif aksesuarlarının
ötesinde bir karakteristiğe sahiptir. 17 – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında kırk bin kişi tarafından
ziyaret
edilen
proje
dahilinde
22
milyon
Avro
yardım
toplanmıştır
(https://tr.sputniknews.com/avrupa/201611101025746037IKEAda25metrekarelikSuriye/, Erişim: 06.03. 2017).
IKEA’nın göçmenlere yönelik düzenlediği bu kampanya soruna olan farkındalığın
artmasını sağlamıştır. Bunun kanıtı, toplanılan yardım miktarı ve ziyaretçi sayısında
görülebilmektedir. IKEA, göçmenlere yönelik önyargıları, korkuları, endişeleri ve
güvensizlikleri kırmak için gereken temeli sadece 25 m2 ile hazırlamıştır. Dünyanın diğer
noktalarından gelen insanları farklı, yabancı ve diğerleri olarak görülebilir. Fakat bu sıfatlar, bu
insanların basit ihtiyaçlarının önüne geçmektedirler. Genel davranışsal modellerde ya da
siyasette göçmenleri göçmen olmaya zorlayan durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
durumlar gözden kaçırıldığında, acımasız göçmen politikaları ve bu politikalar ile beslenen
davranış modelleri kısır döngü halinde ortaya çıkmaktadır. Fakat, IKEA’nın kampanyası
“yabancıların” ve “diğerlerinin” hikayelerini anlatarak, onların da bir hikayesi olduğunu gözler
önüne sermektedir. İnsanları “diğerleri” olarak sınıflandırdığımızda, nesneleştirmiş ve
kendimizi ayrıştırmış oluruz. Bizden farklılardır çünkü, bizde olanlar onlarda yoktur, onlarda
olanlar ise bizde. Fakat, bu farklılıkları hikâyenin tamamının ışığında değerlendirmeyiz. Sadece
farklılıklara odaklanırsak, insanları sadece “farklı” ve “diğerleri” olarak tanımlar ve ötesini
göremeyiz. Bütün hikâye incelendiğinde, bu farklılıklar başka bir kavrama dönüşecek ve yeni
anlamlar kazanacaktır.
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Halkla ilişkiler sadece faydacı ve muhafazakâr sosyal rollere uygun projeler üretmez.
Halka ilişkiler, idealist dünya bakış açısı temelinde simetrik uygulamalar ile, bariz bir şekilde
farklı hikayeler kurgulayabilir. Bu hikayelerin açıklığı dikkat çeker. Halkla ilişkilerin görevi,
sosyal iletişim için daha sağlıklı platformların geliştirilmesi, kurumlara bu projelerin
gerekliliğinin hatırlatılması ve uygulamaların daha etkili hale getirilmesidir.
Ticari Kurumların Göçmenlere Dönük Halkla İlişkiler Faaliyetleri: ( Hatice Burcu
Önder, IBAD Kongresi 20-23 Nisan 2017, sunum tarihi 20 Nisan)
Gerek uluslararası gerek Türkiye’deki büyük şirketler Suriyeli göçmenlerin sorunlarına
önemli bir halkla ilişkiler uygulaması olan, sosyal sorumluluk kampanyaları ile yaklaşmışlardır.
Bu konuda:
Microsoft Windows,
Siemens,
Ikea,
Hatemoğlu,
Türk Telekom,
Ercisson
Google şirketlerinin çalışmaları bulunmaktadır.
•

Microsoft Windows

“Microsoft Windows 10, dünya lansmanını sosyal sorumluluk kampanyası ile
başlatmıştır. Bu kampanya “Dünyanızı Yükseltin (Upgrade Your Work) başlığı taşımaktadır.
Kampanyanın Türkiye tarafında, 23 Nisan 2016’ta, Kızılay Derneği iş birliği ile Şanlıurfa
Hilvan’da, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda Suriyeli ve Türk öğrencilere Çocuk Dostu Mobil
Alanları ile teknolojiyi eşit şartlarda deneyimleme ve bilgisayar öğrenme imkânı sunmuştur.
Windows Bireysel Ürün Pazarlama Müdürü’nün (Levent Can) konuya yaklaşımı, eğitimleri
sürekli hale getirme, daha fazla çocuğa ulaşarak Suriyeli göçmen çocukların da Türk çocukların
da eşit olarak teknolojiden yararlanmalarını sağlamak yönünde olmuştur”.
•

Siemens

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile Suriyeli göçmen ailelerin çocuklarına dönük
İstanbul Esenler’de dokuz haftalık bir yaz okulu açmıştır. Ikea da Suriyeli göçmenler adına
kampanya yapan bir başka önemli kurum olmuştur. Ikea Türkiye, kendisinden alınan ürünlerin,
ProjectLift kapsamında kendi restoranlarından satın alınan her bir çocuk menüsünün 0.50
TL’sini
ProjectLift
ile
çocuklara
bağışlamaktadır”.
(http://www.ekonomist.com.tr/arastirmalar/suriyeli-multecilere-sirketler-kanatgerdi.html, Erişim Tarihi : 20.02.2017 Den akt H. Burcu Önder).
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•

Hatemoğlu

«Give A Hand başlıklı etkinlikle birlikte hareket ederek, Suriyeli göçmen çocuklar için
sponsorluk faaliyeti yapmıştır. H-Teen markasıyla t-shirt çıkararak Give A Hand etkinliğinde
satmıştır. Buradan elde edilen ücreti 5-15 yaş arasındaki Suriyeli göçmen çocukların
eğitimlerineyönlendirmiştir»(http://www.ekonomist.com.tr/arastirmalar/suriyelimultecilere-sirketler-kanat-gerdi.html, Erişim Tarihi : 20.02.2017 Den akt H. Burcu
Önder).
•

Türk Telekom

« İletişim alanında destek vererek, Suriye göçünde birbirini kaybeden, arayan ailelere
iletişim kurma kolaylığı sağlamıştır. Bu konuda Ericsson, Refugee United Platformu ve Türk
Telekom, 2014 itibariyle birlikte hareket etmişlerdir. Böylece birbirine ulaşamayan ailelerin
birbirlerine ulaşmalarını sağlamaya destek vermişlerdir. 2016 Nisan’a kadar, Türk Telekom’da
kamplarda yaşayanlara 80 SMS gönderilmiştir. Turkcell Arapça çağrı merkezi oluşturmuştur.
Ayrıca göçmenlerin akıllı telefonlardan Türkçe öğrenmelerini sağlayacak ve Türk kültürüne
uyumlarını
kolaylaştıracak
projesi
de
bulunmaktadır”
(http://www.ekonomist.com.tr/arastirmalar/suriyeli-multecilere-sirketler-kanatgerdi.html, Erişim Tarihi : 20.02.2017 Den akt H. Burcu Önder). Bu uygulamalardan
görüldüğü üzere gerek Türkiye’de gerek başka ülkelerde ticari kurumların /şirketlerin
göçmenler konusunda gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler çalışmaları bulunmaktadır. Bu
çalışmalar halkla ilişkiler uygulamalarından sosyal sorumluluk ve sponsorluk uygulamaları
başlıklarına girmektedir. Ticari kurumların göçmenler konusunda uyguladıkları çalışmaların
konseptleri (ki bu, bir sosyal sorumluluk ya da sponsorluk çalışması için en önemli unsurdur)
hizmet verdikleri alanlara uygundur. Örneğin Türk Telekom ve Turkcell iletişim alanında
göçmenlere fayda sağlayabilecek ve onları sosyal-toplumsal anlamda destekleyebilecek
çalışmalar gerçekleştirirken, Microsoft Windows da teknolojinin kullanımı konusunda sosyal
sorumluluk çalışması gerçekleştirmiştir.
•

Google

“İnsani yardım kuruluşlarına 1 milyon Euro destekte bulunmuş ve insanları da bu
yardım kampanyalarına teşvik ederek, çağrıda bulunmuştur. Bu kapsamda Google her bir
yardım miktarının aynısı oranında ekleyerek kendisi de yardımda bulunacağını taahhüt etmiştir.
Bağışlar Network for Good’ta toplanmaktadır ve Google tüm işlem ücretlerini de
üstlenmiştir”(http://www.sonteknolojiler.com/83/google-multeci-ve-gocmen-sorumlulugu,
Erişim Tarihi: 21.02.2017 Den akt H. Burcu Önder). Dünyanın her yerinden insana
seslenen, hizmet veren, bilgi ve iletişim sağlayan Google’ın bu çalışması da geniş hedef
kitlelere meseleyi duyurup, hedef kitleleri harekete geçirmesi bakımından önem taşımaktadır.
Bu konuda halkla ilişkilerin sunabileceği birçok uygulama bulunmaktadır. Ancak bunun için
halkla ilişkiler uygulamasını gerçekleştirecek olan uygulayıcıların, kurumların sorumluluk
duymaları gerekmektedir. Bunun için de idealist, toplumsal, eleştirel halkla ilişkiler rollerini
benimsemeleri bu bakıştan hareketle çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bugüne değin
Suriyeli göçmenler konusunda daha çok sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyaları
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görülmektedir. Ancak ticari kurumların gerek kitle iletişim araçlarını kullanma gerekse kaynak,
bütçe açısından daha fazla imkâna sahip oldukları ve daha güçlü konumda oldukları yadsınamaz
bir gerçektir. Bu nedenle, ticari kurumların sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla
birlikte yapacakları sosyal sorumluluk çalışmaları etkili olacaktır.
Toplumda bireyler kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin hep
bir elden bu tür kampanyalar düzenlediklerini gördüklerinde umut, heyecan ve iyimserlik
duygularıyla beslenmektedirler. Umutsuzluk, çaresizlik, belirsizlik ve tepkisizlik ortadan
kalkar. Bu tür kampanyalar toplumun ruh ve akıl sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
İnsanlar böylece normsuzluk, güçsüzlük, belirsizlik ve anlam kaybı gibi yabancılaşmanın neden
olduğu duygu ve düşüncelerden kurtulurlar.
Bu etkinliklere yalnızca göç eden tarafın değil, göç alan tarafın da ihtiyacı
bulunmaktadır. Çünkü bir anda toplumsal yaşamlarında var olmaya başlayan başka kültürden
bireylerle bir arada yaşama zorunluluğu, güvenlik tehdidi, güvensizlik, yaşam alışkanlıklarının,
düzenlerinin bozuluşu, kendi ülkelerinde haksız rekabet ortamlarına maruz kalmaları göç alan
tarafı da oldukça yıpratmış durumdadır. Öncelikle sağlıklı bir iletişim ortamı ve toplumsal
iletişim için tüm bunların kabulü şarttır. Çift yönlü iletişim, simetrik halkla ilişkiler bu kabulü
kolaylaştırıcı vazife görecektir. İki tarafa da bakılacak başka bir bakış açısı daha olabileceğini
göstermek (bu kimi zaman bir film gösterimi, kimi zaman içinde oyun olan bir etkinlik de
olabilir) çaresizlik içinde bunalan iletişim taraflarını en azından rahatlatacaktır. Halkla ilişkiler
uygulamalarından etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk, sponsorluk bu konuda en fazla
yararlanılabilecek çalışmalardır. Özellikle sponsorluk uygulaması, göçmenlerin
kalabilecekleri, barınabilecekleri, su, temizlik, yeme-içme gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını
sağlamada faydalı olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık iletişimi kapsamında toplumun ruh sağlığına yönelik çalışmaların da
yapılması gerektiğini, bunların neler olabileceğini ve bu çalışmaların toplumsal güven
ortamının yaratılmasında ve yabancılaşmanın önlenmesinde ne kadar önemli olduğunu
öğrendik.
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Uygulamalar
İçinde yaşadığımız toplumda ruh sağlığını olumsuz etkileyen unsurlar araştırılarak
ortaya konulur. Bireylerde umutsuzluk, korku, endişe yaratan olaylar tespit edilerek kültürel ve
ahlaki değerlerle bağlantılı olarak çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu olumsuz duygu ve
düşüncelerin ortadan kalkmasına çalışılır.
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Uygulama Soruları
1. Sosyal İletişim çalışmalarına örnek veriniz.
2. Kamusal iletişim çalışmalarına örnek veriniz.
3. Yapılan sağlık iletişim çalışmaları bağlamında toplumun ruh sağlığı açısından ne gibi
tutum ve davranış değişiklikleri olabilir?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi retorik iletişimin dört temel hedefinden bir değildir?
a) anlayış oluşturma
b) kültürlerarası farklılıkları ön plana çıkarma
c) tutum geliştirme
d) tutum güçlendirme
e) tutum değiştirme
2) Risk gruplarına ilişkin olarak aşağıda verilmiş olan maddelerden eksik olanı
bulunuz.
Ruhsal bozukluklar açısından en önemli risk grupları arasında:
- yoksullar ve göçmenler
- çocuk ve gençler
- ___________________yer almaktadır.
a) meslek örgütleri
b) sivil toplum kuruluşları
c) gönüllü gruplar
d) travmatize olmuş kişiler
e) stratejik planlama birimleri
3) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kendi bünyesinde
bir ders olarak düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinden bir değildir?
a) Ev kazalarında ilk yardım
b) Psikiyatrik hastalıklara yönelik önyargıların azaltılması
c) Sigara alışkanlığına karşı koruyucu hekimlik
d) "Arkadaşının depresyonunu fark et"
e) “Dünyanızı Yükseltin”
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4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışını geliştirme ve geliştirme aşamalarından
bir olan onaylama kapsamında yer almamaktadır?
a) Sağlık mesajlarına tepkide bulunma
b) Mesajların içeriğini ve amacını yakınlarıyla tartışma
c) Sağlık mesajlarıyla karşılaşma, mesajların farkına varma, algılama ve hatırlama.
d) İçeriğin ve amacın başkaları tarafından da onaylandığını düşünme
e) İçerik ve amacı onaylama.
5) Mesajın kendisinin bir sağlık gereksinmesini karşıladığını benimsemek ve konuyla
ilgili kişilere danışmak ____________ aşamasında gerçekleşmektedir.
a) niyetlenme
b) onaylama
c) savunma
d) uygulama
e) bilgi alma
6) Sağlık davranışını geliştirme ve geliştirme aşamalarından biri olan savunma;
o

Uygulamanın yararını yaşama ve ifade etme.

o

Uygulamayı savunma ve başkalarına önerme.

o

__________________________ gerektirmektedir.

a) (Kalıcı davranış, alışkanlık vb.) süreklilik kazandırmayı
b) Bu konudaki çalışmaları desteklemeyi
c) Sağlık mesajlarıyla karşılaşma, mesajların farkına varma, algılama ve hatırlamayı
d) Mesaj içeriğinin öngördüğü uygulamalar için eyleme geçmeyi
e) Mesajın amacını ve içeriğini bilmenin yanı sıra mesajı belirtmeyi

128

7) 11 Şubat 2015 tarihinde katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için
Kemerburgaz üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu “Cesaretin Var mı?” sosyal
sorumluluk projesinin önemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşaret dilinin günlük hayata katılması ve iletişimin büyük bir kısmının işitsel olarak
yapıldığı bir toplumda birey ile olan iletişimin güçlendirmesi ile önemli bir farkındalık
kampanyası olması.
b) Faydacı ve muhafazakâr sosyal rollere uygun bir proje üreterek, idealist dünya
bakış açısı temelinde asimetrik uygulamalar ile farklı hikayeler kurgulamak.
c) Erkeklerin sevgi, pişmanlık gibi duyguları ifade etmeleri ve özür dileme, diz çökme
gibi hareketleri sergilemelerinin istenmesi ile eril kültür tarafından oluşturulan kimliklerin
açığa vurulmasını sağlamak.
d) İnsanların kendilerine güven duymalarını sağlamak ve kamusal yararın giderek
daha ikinci planda kalmasına yönelik bazı uygulamaları stratejik plana dahil etmek.
e) Acılara, felaketlere tepki vermeyen, kendilerini çaresiz ve boşlukta hisseden
bireyleri ortaya çıkarmak
8) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum
örgütlerinin düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyalarının bir toplumdaki bireyler üzerinde
oluşturduğu etkilerden biri değildir?
a) Kampanyalar
beslenmektedirler.

bireyleri

umut,

heyecan

ve

iyimserlik

duygularıyla

b) Kampanyalar toplumun ruh ve akıl sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
c) Bireyler normsuzluk, güçsüzlük, belirsizlik ve anlam kaybı gibi yabancılaşmanın
neden olduğu duygu ve düşüncelerden kurtulurlar.
d) Toplumdaki geleneksel davranış ve önermelerden uzaklaşılarak sorunlara olan
yaklaşımların ve tepkilerin de değişmesi sağlanır
e) Toplumda umutsuzluk, çaresizlik, belirsizlik ve tepkisizlik ortadan kalkar.
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9) Aşağıda verilmiş olan halkla ilişkiler işlevlerinden yanlış olanı bulunuz:
a) Sosyal iletişimde fikir birliğinin temellerinin atılmasını sağlamak
b) İdealize bir sosyal rol içerisinde, bireylerin seslerinin duyulmasına yardımcı olmak
c) Toplumda meydana gelen olumsuz olayların daha çok farkına varılmasını ve
bunlara yönelik çözümler üretilerek kararlar alınmasını sağlamak
d) Vatandaşların kafalarındaki korku, endişe, kaygı ya da belirsizlikleri giderir.
Böylece insanlar kendilerini çaresiz ve boşlukta hissetmelerine engel olmak
e) Kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak bir toplumdaki insanların
kazalar, cinayetler, hastalıklar ve felaketler vb. olaylara zaman içinde alışmalarına ve uzun
vadede bu olaylara karşı tepki vermemeye başlamalarına yardımcı olmak
10) Toplum hayatı içerisinde bireyin yaşadığı herhangi olumsuz bir olay karşısında
verdiği yanlış tepkiler; ______________ olarak adlandırılmaktadır
a) toplumsal öfke
b) niyetlenme
c) empatik iletişim
d) diyalog açıklama
e) simetrik iletişim

Cevaplar:
1)b, 2)d, 3) e, 4) c, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) e, 10) a.
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6. SAĞLIK İLETİŞİMİ KAMPANYA HAZIRLAMA SÜRECİ
Bölüm Yazarları
Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir iletişim kampanyası, en başta bilgilendirmek, ikna etmek veya bir davranışın
değişimi için bireyleri motive etmek amaçlı girişimdir. Bireysel, örgütsel, çevresel ve
toplumsal düzeyde ideal olanı amaçlayan iletişim kampanyaları, genellikle bir kitleye yönelik
olarak tasarlanabileceği gibi tüm topluma yönelik de tasarlanabilir. Belirli bir süre ile sınırlı
olan bu girişimler, birkaç haftalık süre için planlanabileceği gibi uzun yıllara da yayılabilir.
Sağlık iletişimi kampanyaları da diğer iletişim kampanyalarında olduğu gibi bilgilendirme
ve ikna etme amacı taşır. Ancak farklı olarak bir davranışı değiştirmek, yeni bir davranışı
ortaya çıkarmak ya da var olan bir tutum ya da davranışın ortadan kaldırılmasını sağlamak
amacı daha baskındır. Sağlık iletişimi kampanyaları bu haliyle daha çok eğitim ya da bilgi
sağlamak amaçlı olarak tasarlanan girişimler olmak durumundadır. Bu nedenle bu bölümde,
sağlık iletişimi kampanya hazırlama süreci, sağlık iletişimi kampanyalarında planlama ve
strateji geliştirme, hedef kitlenin belirlenmesi mesaj ve malzemelerin geliştirilmesi, mesaj
kaynağının seçimi, uygun kitle iletişim araçlarının kullanılması ve iletişim stratejisinin
geliştirilmesi programın uygulanması ile kampanyanın değerlendirilmesi ve geribildirim
hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık iletişimi kampanyalarında belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?
2) Sağlık iletişimi kampanyalarındaki amaçların temel özellikleri nelerdir?
3) Kişiye özel sağlık mesajlarının avantajlarını belirtiniz?
4) Sağlık iletişimi kampanyalarında medya kanalı seçilirken dikkat edilmesi gereken
hususları belirtiniz?
5) Sağlığı geliştirmeye yönelik stratejiler nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Sağlık

Kazanımın nasıl elde edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği

İletişimi Sağlık kampanyalarının en Sağlık İletişimi ile ilgili yazılan temel

Kampanya Hazırlama etkili

şekilde

nasıl düzeydeki kitaplar incelenerek sağlık

hazırlanacağı,

Süreci

sağlık iletişimi

alanında

iletişim gerçekleştirilebilir.

stratejileri
hedef

kampanyaları

kullanılarak

kitlede

sağlık

problemlerinin
çözümünde

nasıl

farkındalık

yaratılacağı

öğrenilecektir.
Sağlık

İletişimi Sağlık

Kampanyalarında

İletişimi Sağlık

Kampanyalarının

İletişimi

Kampanyalarında

planlama aşamasında risk oluşturan

Planlama ve Strateji planlama aşaması; stratejik sağlık sorunu ve bu sağlık sorununu
Geliştirme,

Hedef amaçların

Kitlenin Belirlenmesi

belirlenmesi, önlemeye yönelik stratejiler ve hedef
kitlenin kitleye

hedef

ilişkin

belirlenmesi, hedef kitle belirlenmesi

özelliklerin

hakkındaki

bilgiler

süreçlerin geliştirilebilir.

merkezli

tanımlanması, özel amaç
ve hedeflerin belirlenmesi
öğrenilecek
Mesaj

geliştirilirken,

Malzemelerin
Geliştirilmesi,

stratejisi Başarılı

ve Mesaj

mesaj elemanları

Mesaj içeriklerinin

Kaynağının Seçimi

bir

kampanyanın
olan

hedef

temel
kitleyi

nasıl kampanyaya dâhil edecek şekilde

oluşturulacağının ve yazılı mesaj ve malzemeler geliştirilebilir.
ve

görsel

materyallerin

hazırlanmasındaki

temel

unsurlar kavranacak.
Uygun Kitle İletişim Hedef
Araçlarının
Kullanılması

kitleye

gönderimini
ve kanallar

mesaj Bir kampanya için en etkili kanallar,

sağlayacak hedef kitlenin istek, ihtiyaçlarına
ve

sağlığı cevap

verecek

stratejiler

sağlık
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İletişim

Stratejisinin geliştirmeye

Geliştirilmesi

yönelik iletişimi ile ilgili yazılan temel

stratejiler öğrenilecek

düzeydeki

kitaplar

incelenerek

geliştirilebilir.
Programın
Uygulanması
Kampanyanın
Değerlendirilmesi
Geribildirim

uygulama İletişim kampanyaları ile ilgili yazılan

Kampanya
ve aşamasında,

programın temel düzeydeki kitaplar incelenerek

hedeflerine

ulaşıp geliştirilebilir.

ve ulaşmadığının kontrolü ve
değerlendirilmesi
hangi

yöntem

için
ve

programın kullanılacağı ve
başarılı
değerlendirmenin

bir
nasıl

yapılacağı edinilecek
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Anahtar Kavramlar
• Sağlık iletişimi kampanyaları: İletişim kampanyalarının bir alt kümesi olan ve
sağlık konusundaki uygulamaları değiştirmek amacıyla girişilen hem kişilerarası iletişim hem
de kitle iletişim araçlarını kapsayan formlara denir.
•

Sağlık iletişimi kampanyası planlanma aşaması:

Sağlık sorunu veya konunun belirlenmesi ve çözüme yönelik tüm ögelerin
tanımlanması,
İletişim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
Hedef kitlenin tanımlanması,
Uygun kitle iletişim araçlarının kullanılması,
Potansiyel ortakların tanımlanması,
Her hedef kitle için bir iletişim stratejisinin geliştirilmesinden oluşur.
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Giriş
Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu olarak, bireylerin, kurumların
ve halkın önemli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme ve motive etme, sanat ve
tekniğidir. Sağlığı geliştirme, kişinin kendi sağlığı ve sağlık durumunun belirleyicileri
üzerindeki kontrolü artırmayı sağlayan bir süreç olup, bireysel ve toplumsal ve davranış
değişiklikleri hedeflenir. Bu kapsamda sağlık iletişimi kampanyaları, kitle iletişim araçlarının
sağladığı aynı anda çok büyük hedef kitlelere ulaşma olanağı sayesinde milyonlarda kişiye
ulaşmanın yoludur. Bir sağlık iletişimi kampanyası tasarımı, kampanya amacının saptanması,
hedef kitlenin belirlenmesi, mesajın üretilmesi, aracın seçilmesi, materyallere karar verilmesi,
uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.
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Sağlık iletişiminin sağlık kampanyası amaçlı kullanımındaki dönüm noktası 1972
yılında gerçekleştirilen Stanford Kalp Rahatsızlıklarını Önleme Programı olmuştur. Program
ile sağlık iletişimi kavramının sağlığın desteklenmesi ve salgınların önlenmesi boyutlarında
kampanyalar düzenlenmiştir. Bu kampanyalar daha sonra, düzenli egzersiz, beslenme
alışkanlıklarında değişiklik, stresi azaltma gibi kampanyalarla da çeşitlendirilmiştir (Rogers,
1994). Sağlık kampanyalarının etkin şekilde kullanılması Dünya Sağlık Örgütü’nün AlmaAta’da gerçekleşen zirve sonrasına rastlamaktadır. 1980 yılında Alma-Ata’da yapılan Dünya
Sağlık Örgütü Zirvesi’nde belirlenen ilkeler, önleyici sağlık hizmeti çerçevesinde, sosyal
adaletin ve hakkaniyetin (equity) önemine vurgu yapmış ve hastalıkların önlenmesi
perspektifini ‘herkes için sağlık’ sloganı ile bir dizi hedefe bağlamıştır. Sağlık iletişimi
olgusunun ortaya çıkmasıyla, salt kliniğin sağlık alanı üzerindeki egemenliği sona ermiştir.
Hizmetlerde hastalıkların önlenmesinden sağlığın desteklenmesine doğru dönüşüm yaşanması
alandaki köklü değişimin de önünü açmıştır (Erbaydar, 2003:46). Toplumun bu sürece
kayılımıyla yürütülen yeni sağlık programları uygulamaya dönüşmüştür. Bu programların
yaygınlaştırılması için de sağlık kampanyaları önem kazanmıştır. Bebeklerim ilk 6 ay anne sütü
ile beslenmesi, HIV/AIDS ile mücadele, meme kanserinin önlenmesi, bebek ölümlerinin
azaltılması, diyabetik hastalıklarla mücadele edilmesi gibi sağlık konusunda çok sayıda
kampanya gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Sağlıklı beslenme, zararlı
maddelerden uzak durma gibi kampanyalar insanların gündelik hayatının bir parçası olarak
gündelik yaşama ait birer kültürel olguya dönüşmüş ve insan hayatının ve ilişkilerinin değişmez
normları haline gelmeye başlamıştır.
“Türkiye’de Sağlık İletişimi çalışmalarına baktığımızda, tarihçesi Cumhuriyet
döneminin ilk bakanı Refik Saydam döneminde yapılan veremle ve sıtma ile mücadele
çalışmalarına kadar uzanmaktadır. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti’nin verem konusunda
yaptığı bilinçlendirme çalışmaları ve yine bu dönemde Türkiye’de başlatılan sıtma mücadelesi,
bugün sıtma ve veremin bulaşıcı hastalık olmamasına ve halkın korunmasına yönelik yapılan
önemli sağlık iletişimi faaliyetleridir.
Devamında 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında kanser, sigarayı
bırakma ve HIV/AIDS gibi hastalıklar konusunda farkındalık kampanyaları, sağlık iletişiminin
doğasına yakın yapılmış kamuyu bilgilendirici çalışmalardır. Ama “Sağlık İletişimi” disiplini
ülkemizde sağlığa yapılan yatırımların artmasına paralel olarak gerçek anlamda son yılarda
konuşulmaya başlanan konular arasındadır. (http://fesraoz.blogspot.com.tr/2014/06/saglikiletisimi-temelinde-davranis.html)
Sağlık alanında iletişim stratejileri kullanılarak hedef kitlede sağlık problemlerine ve bu
problemlerin çözümü noktasında farkındalık yaratılabilir. Sağlık sorunlarında iletişim araçları
kullanılarak, bireyin istenilen hareket yönünde güdülenmesi, mevcut olumlu sağlık davranışına
ilişkin bilgi ve tutumunun pekiştirilmesi, sağlık hizmetlerine talep yaratılması ve hizmet
kalitesinin artırılması gibi sonuçlara ulaşılabilmektedir (Koçak; Bulduklu, 2010:5-6).
Thomas’a (2006:3) göre bir iletişim programının, hedeflenen davranış değişikliğini
yaratma ve devam ettirme olasılığı sağlık iletişimi düzeylerini ne denli etkilediğine bağlıdır.
Kapsamlı bir şekilde hazırlanan sağlık iletişimi programı, sağlığa katkısı olan tüm faktörlerin
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ve bu faktörleri etkileyen stratejilerin sistematik bir araştırmasını kapsamaktadır. İyi
hazırlanmış sağlık iletişimi çalışmaları, bireyin kendisinin ve toplumunun ihtiyaçlarını daha iyi
anlamasına yardımcı olur böylece de maksimum sağlık için uygun önlemleri alabilirler.
Sağlık iletişimi kampanyaları iletişim kampanyalarının bir alt kümesidir ve sağlık
konusundaki uygulamaları değiştirmek amacıyla girişilen hem kişilerarası iletişim hem de kitle
iletişim araçlarını kapsayan formlardan oluşur. Bu nedenle; etkili sağlık iletişimi kampanyaları
oluşturmak, en iyi sonuçları elde etmek için mesajların iletilmesi amacıyla uygun stratejilerin
ve konuların yanı sıra kullanılan farklı medya kanallarının da tam olarak anlaşılmasını gerektirir
(Okigbo, 2014:12).
Sağlık iletişimi kampanyaları; hedef kitleyi etkileyerek, davranış değişikliği oluşturma
amacı taşımaktadır. Sağlık iletişimi kampanyaları sürecinde hedef kitleyi etkilemede başarılı
olabilmek için kitle iletişim araçlarından yararlanılmaktadır. Kampanya esnasında
yararlanılacak olan kitle iletişim araçlarının özelliği iyi bilinmelidir. Belirlenen hedef kitleye
yönelik mesajlar, doğru iletişim kanallarından iletilirse amaçlanan eylem değişikliği
gerçekleşebilir (Kumbasar, 2012: 94).
O halde, sağlık iletişimi kapsamında düzenlenen kampanyaların yönetimi; planlama,
mesaj geliştirme, mesajın ulaştırılacağı medya kanallarının belirlenmesi, geliştirilen
malzemelerin sınanması, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır (Tokay
Argan, 2007).
1989 yılında Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından sağlık iletişimi kampanyalarının
uygulanmasına yönelik “Pink Book-Pembe Kitap ”adlı bir yayını çıkarılmıştır. Bu kitapta,
kampanya aşamalarının her birinde hedef kitlenin algıları ve ihtiyaçları hakkında nasıl bilgi
sağlanacağına dair ipuçları yer almaktadır. Sağlık iletişim kampanyalarının gelişmesi ve
planlanması dört aşamaya ayrılmıştır (http://www.cancer.gov/):
•

Planlama ve Strateji Geliştirme

•

Kavramlar, Mesajlar, Materyallerin Geliştirilmesi ve Ön-Test

•

Programın Uygulanması

•

Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Düzeltmelerin Yapılması

6.1. Planlama ve Strateji Geliştirme
Planlama, bir veya birden fazla amaç saptanarak bunlara ulaşmak için gerekli araç ve
yolların önceden tayin ve tespit edilmesidir. Diğer bir yaklaşıma göre planlama, işletme için
amaç geliştirme ve bu amaçlara ulaşmak için alternatiflerin değerlendirilmesini kapsayan
süreçleri içerir. Bir kampanyanın planlanmasındaki ilk adım, hedef kitlenin var olan tutum,
inanç ve algılarının belirlenmesidir. Hedef kitledeki her grubun (grup içinde farklı demografik
özelliklere sahip alt gruplar) kampanya konusundaki mevcut bilgisi, inancı, değeri, güdüsü,
algılanan riski, kampanyaya katılma niyeti ve kampanya mesajına maruz kalacağı kanallar
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oldukça farklıdır. Planlama aşaması; stratejik amaçların belirlenmesi, hedef kitlenin
belirlenmesi, hedef kitle merkezli süreçlerin tanımlanması, özel amaç ve hedeflerin
belirlenmesi gibi son derece önemli alt adımlardan oluşmaktadır (Tokay Argan, 2007).
Sağlık iletişimi kampanyası planlanma aşaması altı adıma ayrılmaktadır:
 Sağlık sorunu veya konunun belirlenmesi ve çözüme yönelik tüm ögelerin
tanımlanması,
 İletişim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
 Hedef kitlenin tanımlanması,
 Uygun kitle iletişim araçlarının kullanılması,
 Potansiyel ortakların tanımlanması,
 Her hedef kitle için bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi.

6.1.1. Sağlık Sorunu veya Konunun Belirlenmesi ve Çözüme Yönelik
Tüm Ögelerin Tanımlanması
Sağlık iletişimi kampanyasının hangi konu ve sağlık sorununa yönelik yapılacağı bu
aşamada belirlenir. Sağlık problemi ya da konusu ne kadar iyi anlaşılırsa, yapılacak olan sağlık
iletişimi kampanyası da o kadar başarı olur. Bu aşamada bilgilerin toplanmasındaki amaç,
sağlık sorununu ya da konusunu, kimi etkileyeceğini, neye karşı gerçekleştirileceğini ve neyi
gerçekleştirebileceğini tanımlamak içindir (National Cancer Institute 2017:11). Bu soruların
doğru cevaplanması için detaylı bir araştırma gerekmektedir.
Planlamanın gerçek başlangıç noktası olan problemin bilinmesi, gelecekteki olası
fırsatları, bunları açık bir biçimde görme yeteneğini, güçlü ve zayıf yanların ışığı altında nerede
durulacağının bilinmesini, belirsizliklerin neden çözülmek istendiğinin anlaşılmasını ve neyin
başarılmak istendiğini ortaya koyar (Koontz and Crril O’donnell, 1976: 25). Problem net olarak
ortaya konmadan, stratejik bir amacın belirlenmesi kolay değildir.
Araştırma yaparken bazı kaynaklardan yararlanılabilir. Bu kaynaklar internet, devlet
kuruluşları, meslek örgütleri, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, halkla
ilişkiler ve reklam ajanları olabilir. Sağlık problemi ya da sorunu hakkında bu alanda uzman
kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılabilir. Sağlıkla ilgili gündemi yakından takip etmekte
gerekmektedir. Bazen de konu toplumun gündeminde olabilir ancak konuyla ilgili bilgi
eksikliği ve yanlış inanış mevcut olabilir. Bu durumda ise kampanya uzmanlarının hedef
kitlenin konuya ilişkin yanlış bilgilerini ortadan kaldıracak ve yanlış anlaşılmaları önleyecek
şekilde kampanya amacını ortaya koymaları gerekmektedir. Ayrıca, sorunun belirlenmesi
araştırmaların değerlendirilmesi kadar ilerde yapılacak kampanyalara da önderlik etmesi
açısından önemlidir (Sabırcan, 2012:143).
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6.1.2. Stratejik Amaçların/Hedeflerin Belirlenmesi
Sağlık iletişimi kampanyalarında öncelikle yapılması gereken kampanyanın amacını
belirlemektir. Kampanya amacının açıkça belirlenmemesi ya da yetersiz tasarı ve uygulamalar,
kampanyanın başarısını olumsuz etkilemektedir (Woods, Davis, ve Westover, 1991: 34). Bu
yüzden amaçların net olarak belirlenmesi, kampanyanın yol haritası özelliğini taşır ve
kampanyanın her adımında amaca ulaşılması adına doğru yolda olunup olunmadığına karar
vermek, daha kolay belirlenebilir.
''Kampanyanın amacı ne?" Bir sağlık sorununa dikkat çekmek mi, sağlık bilgisini
geliştirmek mi, bir sağlık davranışını alışkanlık haline getirmek mi yoksa yeni bir sağlık
davranışı kazandırmak mı? Bu sorular kampanyayı şekillendirecek önemli planlama sorularıdır.
Belirlenen amaca yönelik çeşitli iletişim stratejileri geliştirilir. Planlama aşamasında önemli
olan diğer bir unsur da hedef kitleye özgü tek bir perspektif üzerinden stratejik amaçların
şekillendirilmesidir. Bu noktada hedef kitlenin başlıca özelliklerinin belirlenmesi
gerekmektedir (Kreps vd., 2009: 80).
Sağlık iletişimi kampanyalarında, amaçlar hangi düzeyde belirlenirse belirlensin, tüm
amaçların bazı temel özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür (Tabak, 2003: 99):
• Spesifik: İyi belirlenmiş olmalı ve özel bir hedef grupta hangi sağlık davranışına
yönelik bir etki gerçekleştirileceğini tanımlamalıdır. Örneğin organ bağışında bulunmamış
üniversite öğrencilerinin bağışta bulunmasını sağlamak.
• Ölçülebilir: Beklenen değişikliğin sayı ya da yüzde olarak ifade edilmesidir.
•Ulaşılabilir: Amaçlar fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak hedef kitleye ulaşabilmelidir.
• Gerçekçi: Mevcut kaynaklar çerçevesinde kampanya oluşturulmalı, deneyimlerle
çelişmemeli ve kampanya çabalarıyla uyumlu olmalıdır.
• Zamana bağlı: Davranış değişikliğinin belirli bir zaman diliminde oluşması gerekir.
Kampanyaların iletişim hedefleri iknaya giden 3 basamaktan oluşur; farkındalık
yaratma, kabul etme ve harekete geçirme. Nasıl bir formül kullanılırsa kullanılsın, bu
aşamalardan sırasıyla geçilir. Sağlık iletişimi kampanyası olan organ bağışı konusunda olumsuz
bir tutuma sahip bir kişinin organ bağışında bulunması beklenemez. Bu nedenle kampanyadaki
iletişim sorununun net olarak tanımlanması gerekir.
Farkındalık hedefleri, mesajın yayılımı ve mesaja maruz kalınması, mesajı anlama ve
hafızada tutma seviyeleri ile ilgilidir.
Kabule yönelik hedefler, mesajın duygusu, yarattığı etki ile ilgilidir ve insanların verilen
bilgiye nasıl tepki gösterdiklerine odaklanır.
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Harekete geçirme hedefleri verilen bilgi ve duygulara yanıt alma umudu üzerinde durur,
yani mesajın davranışsal unsurunu temsil ederler. Yeni bir davranış yaratılması ya da var olan
pozitif ya da negatif davranışı değiştirmeye yönelik hedef belirlenebilir. Hedef kitlenin nasıl
davranması bekleniyorsa hedefin kapsamı odur, ancak hedef kitlede farkındalık sağlandıktan
sonra hemen harekete geçmesini beklememek gerekir.
Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre sağlık iletişimi kampanyalarında belirlenen amaç ve
hedefler aşağıdaki unsurlara sahip olmalıdır (National Cancer Institute 2017:20-21).
•

Sağlık programı hedeflerini desteklemelidir

•

Gerçekleştirilebilir ve gerçekçi olmalıdır

• İstenen değişikliğe, etkilenmek istenen nüfusa ve değişikliğin gerçekleşeceği
zamana uygun hedefler belirlenmelidir
• Ulaşılmak istenen hedeflere yönelik süreçteki başarıları saptamak için
ölçümlenebilir olmalıdır
•

Kaynakların dağılımını yönetmek için öncelikler belirlenmelidir.

Kısacası, planlama aşamasında risk oluşturan sağlık sorunu belirlenir ve bu sağlık
sorununu önlemeye yönelik bir strateji geliştirilir. Kampanya planlanırken sağlık riskine neden
olan başlıca unsurlar ve bu riski önleyecek çözüm yolları bilinmelidir. Hedef kitle üzerindeki
öncelikli amaç riskin farkedilmesini sağlamaktır. Eğer hedef kitle sağlık sorununu ve kendi
sağlığını tehdit edebileceğini biliyorsa bu algısını desteklemek amacıyla sağlığı geliştirmeye
yönelik bir kampanya planlanmalıdır. Tam tersi durumda eğer hedef kitle sağlık sorununu
bilmiyorsa bu sorun ile ilgili hedef kitle üzerinde farkındalık oluşturmak amaçlanmalıdır.
Planlama aşamasında sağlık sorunu değerlendirilir, hedef kitleyi etkileyemeye yönelik uygun
mesaj ve iletişim stratejileri düşünülür. Sağlık sorunu değerlendirilirken, soruna neden olan
direkt ya da dolaylı faktörlerin de belirlenmesi gerekmektedir. Direkt nedenler; davranışsal,
biyolojik ya da psikolojik olabilirken dolaylı nedenler ise; sosyal, çevresel ya da politik olabilir
(Kreps vd., 80-81 ).

6.1.3. Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Kampanya planlama sürecinin bir diğer aşaması, hedef kitlenin saptanmasıdır. Hedef
kitle, kampanyanın amaç ve hedefleriyle doğru orantılı bir şekilde belirlenmelidir.
Düzenlenecek olan kampanyanın içeriğine bağlı olarak toplumun bütünü ya da bir bölümü
olabilir. Temel olarak belirleyici olan, kampanya sırasında yürütülecek çalışmalardan
etkilenecek veya bu süreçte taraf olacak kişi ya da gruplardır (Ataman; Yamak, 2009:28).
Hedef kitle olarak problemin ortaya çıktığı veya en sık görüldüğü grubun belirlenmesi
esas alınır. Bu problem tüm toplumu ilgilendiriyorsa, hedef kitle toplumun tamamı olarak
seçilmelidir. Eğer problem özel bir grup için geçerliyse hedef kitle bu özel grup içinden
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belirlenir. Örneğin, organ bağışı kampanyalarının hedef kitlesi, bağışta bulunmamış, 18 yaşını
doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan kişilerin tümüdür (Tokay Argan, 2007).
Sağlık iletişimi kampanyalarının benzer özelliklere sahip bir hedef kitle üzerinde daha
başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Hedef kitle analizi yaparken yüksek risk
altında olan ve benzer özelliklere sahip kişileri içeren bölümlemeler yapılır. Maibach'a (1991)
göre hedef kitle bölümlernesi farklı stratejiler ile yapılabilmektedir. Coğrafi bölümleme,
demografik bölümleme, psikografik bölümleme ve davranışsal bölümleme farklı bölümleme
stratejileri arasında sayılabilir (Maibach vd., 2014:23-24; Kreps vd. 2009: 82).
Coğrafi bölümleme hedef kitlenin yerleşim yeri ve ortamı dik kate alınarak yapılır.
Hedef kitle bölümlemesinde coğrafi değişkenler çok kullanışlıdır çünkü kültür coğrafi konuma
göre şekillenirken, davranışlar da kültüre göre şekillenmektedir. Demografik bölümlemede
hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi gibi değişkenleri dikkate alınır.
Psikografik bölümleme de hedef kitlenin tutumu, kişilik özelliği ve yaşam tarzı dikkate alınır.
Davranışsal bölümleme de ise, hedef kitlenin risk içeren davranışları dikkate alınarak yapılır,
davranışlar değerlendirilir (Maibach vd., 2014:24-25).

6.1.2.1. Hedef Kitleye İlişkin Özelliklerin Belirlenmesi
Hedef kitleyi oluşturan kişilerin bazı özelliklerinin bilinmesi kampanyanın yürütülmesi
aşamasında olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan hedef kitlenin; bilgi düzeyi, tutum ve
normları, davranışları, sosyo‐demografik özellikleri ve medya alışkanlıklarının bilinmesi,
kampanyanın uygulanmasına büyük oranda yön verebilecektir (Tokay Argan, 2007).
Hedef kitle analizi yöntemiyle, örneğin organ bağışı kampanyasında hedef kitle
özellikleri şu başlıklar altında tespit edilebilir:
Hedef kitlenin özellikleri ele alınırken aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir: (Organ
Bağışı Kampanyası dikkate alınarak) Hedef kitlenin;
Bilgi Düzeyi:
•

Hedef kitle yetersiz organ bağışının farkında mı?

•

Organ bağışını nasıl yapacaklarını biliyorlar mı?

•

Organ bağışı ile ilgili yanlış inanışları var mı?

Tutum ve Normlar:
• Yaşamlarındaki diğer konularla karşılaştırıldığında organ bağışında bu lunma
önemli bir konu olarak hissediliyor mu?
• Hedef kitle için önemli olarak düşünülen konular organ bağışı ile nasıl
bütünleştirilebilir?
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•

Organ bağışı ile ilgili hedef kitlenin algıladığı yarar ve engeller nelerdir?

•

Sosyal çevre, davranış ile ilgili olumlu destek sağlıyor mu?

•

Organ bağışında bulunma ile ilgili algılanan sosyal normlar nelerdir?

• Hedef kitlenin davranış ve tutumları üzerinde en önemli etki kim veya nedir? Onları
takip eden kimlerdir?
Davranış:
•

Organ bağışı ile ilgili hedef kitlenin geçerli olan davranışı nedir?

•

Davranış değişim düzeyi hangi aşamadadır?

• Organ bağışında bulunmak için çabaları var mıdır? Yoksa, davranışı niçin
benimsememektedirler?
•

Organ bağışını ne kolaylaştırabilir?

•

Organ bağışında bulunulmasına yardım edecek yeni yeteneklere ihtiyaçları var

mıdır?

Medya Alışkanlıkları:
•

Hedef kitlenin en fazla dikkatini çeken medya kanalı nedir?

• Medya kanalında hangi programlar hedef kitle tarafından tercih ediliyor?
(örneğin, TV showları, diziler, radyo kanalları, gazete bölümleri gibi)
•

Hedef kitlenin bu medyaları görüp dinlediği yer ve zaman nedir?

•

Hedef kitlenin üye olduğu sivil toplum örgütleri nelerdir?

•

Hedef kitle boş zamanlarında ne yapar?

•

Problemle ilgili konuşulduğu zaman kullandıkları kelimeler nelerdir?

•

Problemle ilgili konuşan kişileri güvenilir olarak görüyorlar mı?

6.1.2.2. Hedef Kitle Merkezli Süreçlerin Tasarlanması
Belirlenen hedef kitlede davranış değişimi yaratılmak isteniyorsa, hedef kitleye dönük
süreçler yaratılmalıdır. Kampanya mesajları, hedef kitlede davranış değişimi yaratacak güçte
ve hedef kitlenin uyum sağlayacağı bir nitelikte olmalıdır. Sürecin tüm aşamasında hedef kitle
analizi sonucunda elde edilen girdiler kampanyanın verimliliğini artırmak için düzenlemeler
yapmaya olanak tanımaktadır (Weinreich, 1996).
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6.2. Mesaj ve Malzemelerin Geliştirilmesi
Kampanya sürecinde stratejik plan aşaması tamamlandıktan sonra, bu stratejiyi
destekleyecek özellikli mesajların ve malzemelerin geliştirilmesi adımına geçilir. (Tabak,
2003:107).

6.2.1. Mesaj Yaklaşımları
Mesaj; sağlık iletişimi kampanyasının en temel parçasını oluşturmaktadır, çünkü
paylaşılmak istenen anlam ve ifadeyi içermektedir. Keller (2006) gelişim-odaklı bireylerin bilgi
yerine eylem adımları içeren mesajlardan daha çok etkilendiğini ileri sürmüştür (Keller ve
Lehmann, 2008; 117-118). Mesaj tasarlamak karmaşık bir süreçtir ve mesaj tüm iletişim
stratejisinin bütününü yansıtmaktadır. Mesaj etkinliğinde materyaller içerisinde mesajın nasıl
sergilendiği ve hedef kitlenin mesajı nasıl algılayıp yorumladığı önem taşımaktadır.
Sağlık iletişimi kampanyalarında mesajlar, kampanyanın konusuna uygun olmalıdır.
Mesajlarda temel iki yaklaşım vardır: Bunlardan birincisi sağlık davranışı geliştirmek, diğeri
ise sağlıksız davranışı azaltmak ya da önlemektir. Kampanyalar hedef kitleyi istenilen davranışa
yöneltmek için üç temel iletişim süreci kullanır: Farkındalık sağlama, eğitme ve ikna.
Farkındalık sağlama mesajları, insanlara ne yapmaları gerektiğini, ne zaman ve nerede
yapmaları gerektiği ile ilgili bilgi verir. Eğitici mesajlar, “nasıl yapmalı” bilgisini içerir. İkna
edici mesajlarda ise güdüler yer alır (Çınarlı, 2008:152-153).
Ayrıca, hedef kitlenin kültürüne uygun mesajlar oluşturulması gerekmektedir. Kültür
insanların sağlık mesajlarını ve materyallerini nasıl algılayacağını ve ne tepki vereceğini etkiler.
Mesajlarda kullanılan semboller, metaforlar, görsel metaryeller (giysi, takı ve saç stili vs.),
kullanılan dil ve seçilen müzikler de önemlidir. Sağlık iletişim kampanyalarında hedef kitleye
ulaşmak için korkutmak, güldürmek, duygusal olarak etkilemek ve gerçekleri olduğu gibi
sunmak kullanılan yöntemlerdir.
Başarılı bir kampanyanın temel elemanlarından biri de hedef kitleyi kampanyaya dâhil
edecek şekilde mesaj ve malzemelerin geliştirilmesidir. Motive edici mesaj ve stratejilerin
geliştirilme aşamasında hedef kitle ile yürütülen pazar araştırmalarının bulguları temel
alınmalıdır (Arkin, 1991). Andreasen, Kotler ve Parker (2003), hedef kitlenin ihtiyacına göre
etkili bir mesajın geliştirilmesinde farklı yollar öne sürmüşlerdir. En basit olarak etkili bir
mesajın geliştirilmesi için hedef kitle ile görüşmeler yapılarak onların yorumları alınabilir.
İkinci yaklaşım olarak, yaratıcı beyin fırtınası toplantıları düzenlenerek, buradan çıkan sonuçlar
doğrultusunda mesaj geliştirilebilir. Üçüncü bir yaklaşımda ise, tümdengelim mantığından yola
çıkarak kampanya mesajları oluşturulabilir (Deshpande, Rothchild ve Brooks, 2004:47).
Mesaj stratejisi belirlenirken, kampanya mesajlarının ticari ürün mesajlarıyla rekabet
edebilmesi için, mesajların becerikli, yetenekli ve yaratıcı mesaj üreticileri tarafından
geliştirilmesi gerekir. Sağlık davranışını etkilemeyi amaçlayan kampanya mesajlarının yedi
temel kuralı içermesi önerilmektedir (Tabak, 2003:108). Bunlar; dikkat çekmek, hem rasyonel
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hem duygusal olmak, mesajı net olmak, güven vermek, yarar sağlamak, eyleme yöneltmek ve
tutarlı olmaktır (Tokay Argan, 2007).
Mesaj stratejisi geliştirilirken, mesaj içeriklerinin nasıl oluşturulacağına da karar
verilmelidir. Mesaj içeriği kampanyanın konusuna, hedef kitlenin özelliklerine göre dört
şekilde oluşturulabilir. Mesajlar; rasyonel, duygusal, manevi ve sözsüz olabilir (Kotler, Roberto
and Lee, 2002:268). Rasyonel mesajlarda bilgi ve gerçekler açıkça belirtilir. Organ bağışı ve
bunun toplumsal faydaları ile ilgili mesajlar örnek olarak verilebilir. Örneğin organ bağışı
kampanyasında, bağışta bulunmayanlara yönelik olarak öldükten sonra organların hiçbir işe
yaramayacağı, ancak organ bağışında bulunulursa birçok insanın hayatının kurtulacağının
açıkça bildirilmesi rasyonel mesajlar olarak değerlendirilebilir (Kopfman, 1995:6). Duygusal
mesajlar, daha çok istenilen davranışı motive edici olumlu (eğlence, gurur, sevgi) ve olumsuz
duyguları (korku, suç, utanç) ortaya çıkarmak için kullanılır. Örneğin, organ bağışının pozitif
yönünü vurgulamak için organ bağışında bulunanlar ile ilgili duygusal öyküler gösterme de
davranış üzerinde oldukça etkili görünmektedir. Manevi (ahlaki) mesajlar, hedef kitleye neyin
doğru ve uygun olduğunu belirten mesajlardır. Örneğin, “Organ bağışı hayat kurtarır” gibi
mesajlar, bu kategori altında sınıflandırılabilir. Sözsüz mesajlarda ise söz ya da yazı yerine
görsel unsurlar, grafik, semboller, mimikler, beden dili, fiziksel görüntüler vb.’den
yararlanılabilir (Tokay Argan, 2007).

6.2.2. Malzemelerin/Mataryallarin Geliştirilmesi ve Sınanması
Sağlık iletişimi uygulamalarında yazılı materyaller sıkça tercih edilmektedir. Özellikle
poster ve broşürler sağlık iletişimi uygulamalarında dikkat çekici materyallar arasında sıkça
tercih edilmektedir. Burada önemli olan unsur; bireylerin materyali okuyup anlayabilmesidir.
Yazılı materyaller sağlık iletişimi uygulamasının hedefleri ile örtüşmeli, ana mesajı sunmalı ve
bilgi aktanmını sağlar nitelikte olmalıdır. Özellikle hedef kitlenin istediği zaman rahatlıkla
ulaşabieceği kurumsal iletişim bilgileri yazılı materyallerde bulunmalıdır. Yazılı materyallerin
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken temel unsurlar aşağıda belirtilmiştir(Windsor, 2015:
242; Kreuter vd., 2013:163-164):
• Çok uzun heceli sözcükler tercih edilmemelidir. Mümkünse iki-üç heceli sözcükler
kullanılmalıdır.
• Her cümlede sadece bir düşünceyi ifade eden kısa ve basit cümleler oluşturulmalıdır.
• Her paragrafın başında ana düşünceye yer verilmelidir.
• Birbiriyle bağlantısı olan konular alt başlıklar halinde bölümlere ayrılmalıdır.
• Etkin bir dil kullanılmalıdır (diyalog tarzında ifadeler)
• Önemli sözcük ya da ifadeler vurgulanmalıdır (altı çizili, koyu, kalın, eğik yazı
karakteri vb.)
• Sayfada bol miktarda beyaz alan bırakılmalıdır.
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• Zor ya da karmaşık ifadeler açıklanmalıdır.
• Önemli unsurlar kısa paragraflar halinde özetlenmelidir.
Kampanyada kullanılan görseller yazılı materyalin görünüdüğünü artırır ve dikkat
çekmesini sağlar. Bir sağlık iletişimi yazılı materyalinde tercih edilen görselin tanımlayıcı
olmasına dikkat edilmelidir. Konu ile ilgisi olmayan görseller okuyucunun zihnini karıştıracak
ve mesajın algılanmasını zorlaştıracaktır. Görseller ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer
unsur, görsellerin hedef kitlenin kültürel özellikleri ile uyumlu olması gerektiğidir. Okuyucular
kendilerine bir şey anlatan, kendileri ile konuşan görseller ister. Görseller ile ilgili dikkat
edilmesi gereken son unsur ise; bir görselin arkaplanda kullanılmaması gerektiğidir. Bir
görselin arkaplanda kullanımı karmaşıklığa neden olması sebebiyle okunurluğu
zorlaştırmaktadır (Kumbasar, 2012:178).
Bir kampanya mesajı, materyali, malzemesi ya da genel stratejisi geliştirildiğinde, bu
taslağın hedef kitleye uygun olup olmadığının belirlenmesi için sınanması gerekir. Mesaj ve
malzemelerin sınanması sonucunda, hazırlanan malzeme beklenen etkiyi göstermişse nihai
karar verilir. Eğer beklenen etki elde edilmemişse yeniden bir düzenleme yapılır ve tekrar
hazırlanan malzemeler sınanır. Bu süreç hazırlanan malzemeden tatmin elde edilinceye kadar
tekrarlanır (Eser ve Özdoğan, 2006:31). Mesaj ve malzemelerin sınanması, çalışanların
programın uygulanmasında deneyim kazanmaları ve gerçek hayattaki maliyetleri
öğrenmelerine de yardımcı olur.
Malzemelerin sınanması, kampanya düzenleyicilerine bazı yararlar sunmaktadır. İlk
olarak mesaj ve malzemenin sınanması ile hazırlanan malzemenin hedef gruba etkili bir
biçimde hitap edip edemeyeceği ortaya konabilir. Malzemelerin sınanması ve tekrar düzenleme
yapılması ekstra zaman ve para gerektirmekle birlikte, etkisiz malzemelerin yol açacağı daha
büyük maliyetler önlenebilir. Son olarak da, malzemeleri sınama, kampanya sorumlularına
iletişim stratejileri konusunda bilgi ve güven sağlar (Tabak, 2003:106). Kısacası malzemelerin
sınanması, proje için ortaya çıkacak ek zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlar. Uzun dönemde
finansal tasarruf ve programın yürütülmesi esnasında yanlışlıklardan kaçınmaya yardım eder
(Weinreich, 1999:76).
Mevcut materyaller kullanılmaya karar verildiğinde, materyallerin kullanılabilir olup
olmadığına, kurumun bunların kullanılmasına izin verip vermeyeceği, bütçeye uygunlukları,
nasıl alınıp kullanılacakları soruları önemlidir. Elde edilen veriler sonucunda cevaplar olumlu
ise mevcut materyaller aynen veya yapılan değişikliklerle kullanılabilir.

6.3. Mesaj Kaynağının Seçimi
Hedef kitle için doğru mesajların oluşturulması kadar bu mesajın verileceği kaynağın
seçilmesi de önemlidir. Mesajın ikna edicilik düzeyi mesaj kaynağının hedef kitle tarafından
algılanan güvenilirliği ve dürüstlüğüne bağlıdır (Dejong, 2002). Toplumu bilgilendirmek için,
çoğunlukla toplum tarafından değer verilen ünlüler ele alınmalıdır. Ancak, ünlüleri
kullanmanın bazı dezavantajları olabilir. Bunlardan birincisi, mesaj ünlünün varlığından dolayı
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etkilenebilir ve nihai amaç unutulabilir. İkincisi, ünlüler şöhretini kaybedebilir. Özellikle
gençler arasında fanatik hayranları olunan ünlüler ve yıldız sporcular çok hızlı ve beklenmeyen
şekilde değişebilmektedir. Üçüncüsü, ünlüler kampanyanın önemini vurgulamak adına uygun
olmayabilir. Dördüncü ve son neden ise, alkol ve uyuşturucu kullanımını önlemek adına
ünlülerin verdiği mesaja, gençlerin şüpheyle bakabilmesidir (Tokay Argan, 2007).

6.4. Kişiye Özel Mesaj Tasarlama
Kreuter ve Skinner kişiye özel mesajı; bireye ilişkin değişkenlerin toplandığı, bireye
özel bilgi ve değişim stratejilerinin geliştirildiği bir mesaj biçimi olarak tanımlamaktadır.
Kişiye özel sağlık iletişimi uygulamaları iki temel yaklaşımı içermektedir:
•

Belirli bir birey için mesaj ve stratejilerin toplamını oluşturmaktadır,

•

Mesaj ve stratejiler bireysel faktörlere dayandırılmaktadır (Link, 2008: 873).

Petty ve Cacioppo’ya göre; birey kendisiyle direkt olarak ilgili olduğunu düşündüğü
sağlık mesajlarını daha kolay kabul eder. Birey bir sağlık mesajı ile karşılaştığında öncelikli
olarak mesajı dikkatlice düşünür, geçmişe yönelik bilgisiyle karşılaştınr ve kendi yaşam
tecrübesine dayalı bir biçimde mesaj değerlendirmesi yapar. Kişiye özel sağlık mesajlarının beş
temel avantajı şunlardır (Kreuter vd, 2003: 257):
•

Gereksiz bilgi elenir.

•

Aktarılan bilgi kişiselleştirilir.

•

Mesajda kişisel ihtiyaçlara odaklanılır.

•

Kişiselleştirilmiş mesaj dikkat çeker, kabul edilir.

•

Kişiselleştirilmiş bilgi davranış değişikliğini sağlar.

Kişiye özel tasarlanmış olan her mesajın tek tek kontrolü zor olacağından, temsili bir
mesaj seçilir ve kontrol edilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta mesajın tamamiyle
bireye özgü olması gerektiğidir.
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Özellik

Çekicilik

Sorular

Mesaj bireyin dikkatini çekmek için yeterince çekici ve ilginç
mi?
Mesajda en fazla dikkat çeken ne oldu?

Mesaj açık ve net mi?
Kavrama

Kabul
edilebilirlik

Mesaj yeterince anlaşıldı mı?
Mesaj bireyin değer ve inançlarını yansıtıyor mu?
Mesaj bireyi rahatsız edecek bir dil taşıyor mu?

Kişiye
özgünlük

Mesaj direkt olarak bireye yönelik mi?

İkna

Mesaj bireyi hedeflenen davranışa yönlendiriyor mu?

Birey mesajın kendisine uygun olduğunu algılıyor mu?

Kaynak: Mesaj Kontrolü (Windsor, 2015; 240)
Kişiye özel ya da hedef kitleye yönelik sağlık iletişimi uygulaması tercihi yaparken; bilgi,
inançlar, sosyal normlar ve değerler gibi davranış değişikliğini öngören değişkenler
belirlenmelidir. Sigara kullanımı, diyet yapma, fiziksel aktivite yapma gibi karmaşık davranışları
değiştirmeyi amaçlayan sağlık iletişimi uygulamalarında kişiye özel mesajlar ile daha başarılı
sonuçlar elde edilmektedir. Bunun nedeni ise, kişiye özel sağlık iletişimi uygulamasında bireyin
yaşam biçimine uygun mesaj tasarımıdır.

6.5. Uygun Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
Hedef kitleye mesaj gönderimini sağlayacak kanallar teknolojinin gelişimiyle beraber son
yıllarda çeşitlilik kazanmıştır. Hedef kitleye kolaylıkla ulaşmayı sağlayacak olması göz önüne
alınarak sağlık iletişimi kampanyasında kullanılacak kanal tercihi yapılmalıdır. Bu kanallar beş
kategoride değerlendirilmektedir (Arkin, 2009; 28-30):
Kişilerarası: Sağlık çalışanları, arkadaşlar, aile bireyleri, ebeveynler gibi kişilerarası
kanallar aracılığıyla sağlık mesajı samimi bir ortamda paylaşılmaktadır. Medyaya oranla bu
kanallar çok daha güvenilir bulunmaktadır. Bir sağlık iletişimi kampanyasında medyanın
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sunduğu mesaja ek olarak kişilerarası kanalların da eklenmesi durumunda davranış değişikliği
sağlamadaki etkisinin daha fazla olduğu unutulmamalıdır.
Grup: Grup kanalları sağlık iletişimi kampanyasının çok daha hızlı yayılmasını
sağlamaktadır. Okullar, iş yerleri, spor merkezleri gibi grup kanallarına yönelik olarak mesajlar
tasarlanabilir. Kişilerarası kanal aracılığıyla paylaşılan mesajın aynı zamanda grup kanalı ile de
paylaşılması durumunda etkinlik artmaktadır.
Kurumsal: Kurumlarda çeşitli materyaller aracılığıyla sağlık mesajı yayılabilmektedir.
Kurumsal kaynaklar davranışı destekler, tartışmaya izin verir ve motivasyon sağlar.
Medya: Radyo, televizyon, gazete, dergi, broşürler, posterler, kamu spotları bu kanallara
örnektir. Medya seçiminde dikkate alınması gereken unsur hedef kitleye seslenilebilecek uygun
kanalın tercih edilmesi gerektiğidir.
Dijital medya kanalları: Web siteleri, sohbet odaları, sosyal medya, CD-ROM'Iar dijital
medya kanallarına örnek verilebilir. Dijital medya kanalları ile kişiye özel mesajlar
paylaşılabilmekte ve geri bildirim imkanı sağlanabilmektedir. Dijital medya kanalları kitle
iletişim araçlarını içine almakla birlikte kişilerarası iletişimi de içermektedir.
Kanal Türü

Aktiviteler

Avantajlar

Dezavantajlar

.. Güvenilirdir

Kişilerarası

Hasta
danışmanlığı
Yönlendirme

.. iki yönlü tartışma sağlar

- Maliyetli olabilir

.. Zaman ve çaba gerektiri
Sınırlı miktarda bir hede
Öğretme ve yardım açısından kitleye ulaşılır
etkilidir
.. Destekleyici ve motive edicidir

Gayri-resmi
tartışma
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- Tanıdık, samimi ve güvenilirdi

.. Maliyetlidir
Zaman ve çaba gerektirir

Toplantılar,
etkinlikler
Kurumsal

.. Destekleyici ve motive edicidir
.. Bireysel olarak dikka
maliye çekmeyebilir

Zaman zaman çok
Kurumsal toplant gerektirmeyebilir
Kurumsal
kısıtlama
ve konferanslar
.. Deneyimlerin paylaşılmasın nedeniyle
mesaj
onay
iş
yer sağlar
gerektirir
kampanyaları
ihtiyaçlara
Aynı ortamda geniş bir kitleye Kurumsal
uyarlandığında
mesa
ulaşmayı sağlar
etkisini kaybedebilir

Medya

Gazeteler

Gazetedeki yeri haber değer
.. Geniş bir kitleye hızla taşımasına bağlıdır
Reklamlar
Haberle ulaşılır
HikayelerNakalar
.. Yüksek tirajlı gazetele
.. Hedef kitleye haberi tekra sadece
Basın bültenleri
reklam
kabu
okuma şansı sunar
etmektedir
Zaman ve çaba gerektirir
'" Televizyona oranla daha
sınırlı,küçük
bir kitleye
ulaşmayı sağlar

Reklamlar Haberler
Radyo

.. interaktiftir (Canlı tele fon
bağlantıları vb.)
'"

Radyo spotlarının çok
seyrek
yayınlanmas
Sohbet
programlar .. Reklamların maliyeti
nedeniyle dinlenme olasılığ
Radyo spotları
radyo
televizyona oranla düşüktür düşüktür Birçok
kanalının sınırlı format
bulunmaktadır
ve
bu
formatlar sağlık mesaj
paylaşımına olanak sağlamaz
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.. Potansiyel olarak en geni
hedef kitleye ulaşımı sağlar .. Reklam prodüksiyonu ve
reklamın
yayınlanmas
.. Görsellik içermesi
yüksek maliyet gerektirir
Reklamlar Haberler
Televizyon

nedeniyle duygusal yaklaşım
.. Kamu spotlarının seyrek
sağlar
Sohbet
programlar
nedeniyle
yayınlanması
Kamu spotları
izlenme olasılığı düşüktür
" Düşük gelirli hedef kitleye
ulaşılır

Bazı televizyon kanalları çok
" Canlı
yayınlar sayesinde küçük bir hedef kitleye ulaşı
interaktiftir
.. Hızla geniş kitlelere ulaşılı
…
Bilgi
güncellenebilir
Web siteleri E-posta
İnternet

Sohbet
Reklamlar

…
Anında
yapılabilir

hızla
müdahale

Maliyetlidir

Hedef kitleyi oluşturan he
odalar
bireyin internet erişim
… Kişiye özel mesaj sunulu
olmayabilir Sohbet odalar
denetim gerektirir
interaktiftir
Mesaj ya da bilgi grafikle
halinde sunulur
•

TV, radyo ve yazılı ba
jl 32-33)bi
Kaynak: Kanalların Avantaj ve Dezavantajları (Arkin, 2009:
•

Yürütülen kampanyanın başarısını etkileyen önemli bir faktör de medyanın doğru olarak
seçilmesidir. Çünkü medya seçimi kampanya bütçesinde en fazla etkiye sahip unsuru
oluşturmaktadır ve seçeneklerin değerlendirilmesi ile analizinde dikkatli olmayı
gerektirmektedir. Medya kararları; programın hedefleri, iletişim amaçları, her bir medya
kanalının avantaj ve sınırlılıkları, hedef kitlenin özellikleri, mesajın özellikleri, bütçe ve fonları
içeren çeşitli kriterler düşünülerek verilmelidir (Eser ve Özdoğan, 2006:74). Televizyon, radyo,
basılı medya, web sitesi, sokak ilanları, broşür, masa başı tanıtımları veya diğer medya
kanallarının hangisinin en düşük maliyetle daha fazla hedef kitleye ulaşmayı sağlayacağı
belirlenmelidir (Dejong, 2002).
Medya kanalı seçilirken dikkat edilmesi gereken bir konu da hedef kitlenin gönderilen
mesajı en uygun zaman, yer ve durumda alabilmesidir. Burada temel olan hedef kitlenin
dikkatini çekmek ve istenilen davranışa ikna etmek için ne tür iletişim geliştirileceğine karar
verilmesidir (Donovan, 1995:216). Çoklu kanal seçiminde, hedef kitle muhtemelen daha çok
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mesaja maruz kalacaktır (O’Sullivan vd., 2003:149).
Çoğu zaman bir kampanya için en etkili kanalın televizyon olduğu varsayılmaktadır,
ancak bu her zaman geçerli olmayabilir. Genellikle televizyon, basit, duygusal tepkileri
harekete geçirecek ve kolay model alınarak öğrenilecek davranışlarla ilgili mesajların
verilmesinde mükemmel bir kanaldır. Radyo, televizyon reklamlarının çoğuna oranla hem
üretim maliyetleri hem de reklam giderleri açısından daha ucuzdur. Basılı medya, yayın
medyalarından daha az dikkat edilen bir kanaldır. Ancak, özellikle politika yapıcılar ve toplum
görüşünde etkili olan liderler gibi dar hedef kitleye ulaşılmak isteniyorsa bu mecra
kullanılabilir. Bunlara ek olarak yazılı reklam, broşür ve özellikli makaleler tekrar tekrar
okunabilir ve kişileri cezbedebilir. İnternet, tüketicilerinin sağlık konusundaki farkındalığını,
tutumlarını ve karar vermelerini etkileyici bir kanal olarak yaygın bir şekilde ilerleme
göstermektedir (Logan, 2004). İnternet, özellikle eğitimli hedef kitle için önemli medya
araçlarından biridir. Alkol ve sigara şirketlerini içine alan özel sektör, agresif bir şekilde kendi
web sitelerini oluştururken, toplum hizmet grupları web’in avantajlarını yeni yeni keşfetmeye
başlamıştır. Son zamanlarda web siteleri, görsel malzemelerin ve videoların toplum tarafından
izlenmesine büyük bir oranda izin vermektedir. Örneğin, Türk Böbrek Vakfı, böbrek bağışı
konusunda toplumu bilgilendirmek ve organ bağış kampanyaları düzenlemek gibi birçok işlevi
üstlenen bir web sitesine sahiptir (www.tbv.com.tr).

6.6. İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi
Bir iletişim stratejisi, hedef kitlenin istek, ihtiyaç, değer ve erişebilirliğine dayanır, genel
iletişim araştırmaları, teorileri ve davranış modelleri bu stratejiye rehberlik etmektedir ve
iletişim stratejisi ulaşılabilir mevcut kaynaklarla ve sınırlı zaman dilimi ile uyumlu olmalıdır
(National Cancer Institute 2017: 41).
Barnes ve diğerleri, sağlığı geliştirmeye yönelik stratejileri aşağıdaki gibi
sınıflandırmışlardır (Barnes; Neiger; Thackeray, 2003:59-61):
Sağlık iletişimi stratejileri: Sağlığı artıracak olan bireysel ve toplumsal kararları
etkilemekte ve şekillendirmektedir. Uygulamaları ise eğitici sağlık seminerleri, interaktif sağlık
iletişimi, gazeteler için hazırlanan basın bültenleri, seminerler ve yaratıcı epidemiyoloji
gösterilebilir.
Politika veya yürütme stratejileri: Kurumsal kurallar, düzenleyici ajanslar veya kanun
koyucular aracılığıyla tamamlanabilecek olan politikalardan oluşmaktadır. Bu politikalar
vatandaşın evinde, okulunda veya iş çevresinde sağlıklı yaşama çalışmalarını desteklemek için
tasarlanır. Uygulama alanı medyada savunuculuktur. Örnek olarak 2008 yılında ülkemizde
yürürlüğe giren “dumansız hava sahası” kampanyası gösterilebilir.
Toplumu harekete geçirme stratejileri: Çalışanların motive edilmesi gibi metotları
içeren ve katılımcıların karar vermesini sağlayarak, paylaşılan sağlık sorunlarını tanımlamak
ve eyleme geçirmek için yerel topluluklara yardım etmeyi içerir.
Sağlık hizmetleri stratejisi: Sağlık sonuçlarını geliştirmek için sağlık ajansları ya da
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yerel toplum tarafından yapılan test, tarama ve özel hizmet veya tedavileri içerir.
Sağlığı geliştirmeye yönelik stratejilerin artılarının yanında eksileri de olduğu
düşünülmelidir.

6.7. Programın Uygulanması
Kampanya sürecinin bu aşaması, her şeyin bir araya getirildiği aşamadır. Kampanya
yönetim sürecinde yer alan planlama, mesaj geliştirme, uygun kanalların belirlenmesi ve
malzemelerin sınanması çalışmalarından sonra topluma yönelik çalışmaların başlama zamanı
olan uygulama aşamasına gelinir. Bir kampanya her ne kadar en ayrıntılı araştırma ve stratejik
plana sahip olsa bile eğer başarılı bir uygulama söz konusu değilse beklenilen sonuçların
alınması mümkün değildir. Kampanya uygulama aşamasında, programın hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığının kontrolü ve değerlendirilmesi için hangi yöntem ve programın kullanılacağına
uygulamaya başlamadan önce karar verilmelidir. Uygulama esnasında programın izlenmesi
programın başarısını kontrol etmenin yanında uygulama esnasında çıkacak ihtiyaçlar
doğrultusunda değişiklik yapmayı sağlayacak şekilde de esnek olmalıdır. (www.drugs. indiana.
edu). Kampanya uygulanma aşaması; kamuoyunun, basının ve politikacıların azami dikkatinin
çekilebileceği bir fırsattır. Burada önemli olan kampanyanın yönetimi, uygulanması ve
izlenmesinin çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kampanyada görevli tüm personelin
işini iyi yapması için gerekli koşullar yönetim tarafından sağlanmalıdır (Tabak, 2003).
Ayrıca, bu aşama insanların kampanyadan haberdar olduğu ve tepkide bulunduğu
aşamadır ve kampanyanın duyurulması, hedef kitleyi ve basını ilgilendirecek etkinlikler
aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle de, basın toplantıları, konferanslar, ünlü kişilerin
katıldığı etkinlikler ve yapılan etkinliğin kendisinin ilgi çekici olması medyada haber niteliği
taşıyabilir. Böylelikle birçok insanın kampanyanın başlangıcından haberdar olması
sağlanabilir.

6.8. Kampanyanın Değerlendirilmesi ve Geribildirim
Değerlendirme bir öğrenme ve yönetme aracıdır. Gelecekte yapılacak işleri iyileştirmek
için gerçekleşeni yargılama ve değerlendirme sürecidir. Ölçme, analiz ve değişimi
yorumlamanın yanı sıra, hedeflerin ne kadarının gerçekleştirildiği ve başlangıçtaki öngörülerin
doğru olup olmadığına da değerlendirmeyle karar verilir. Sonuçların değerlendirilmesi,
kampanyayı olumsuz olarak etkileyebilecek engellerin belirlenebilmesine ve yaygın olarak
yapılan hataların önlenmesine katkı sağlayabilecektir.
Kampanyanın bu düzeyi, kampanyayla gili hedef kitlenin tutum, inanç ve
davranışlarında meydana gelen değişikliklerin ölçülmesidir. Bu aşama kampanya programının
en önemli aşamalarından birini teşkil eder. Çünkü başlangıç ile sonuç düzeyi arasında elde
edilen gelişmeleri gösterir. Programın değerlendirilmesi sadece bu aşamada yapılmaz,
programın başladığı andan itibaren değerlendirme yapılmalıdır. Genellikle kampanyalar üç
farklı açıdan değerlendirilir. Bunlar; sürecin, sonucun ve etkinin değerlendirilmesidir
(www.drugs.indiana.edu).
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6.8.1. Sürecin Değerlendirilmesi
Sürecin değerlendirilmesinde kampanyanın hedef kitlenin ne kadarına ulaştığı ve
kampanya mesajına ne kadar maruz kalındığı belirlenir (Coffman, 2002:8). Kampanyanın
uygulanma aşamalarını gözlemleme ve yapılanların etkisini değerlendirme sonucunda
kampanyanın verimliliği belirlenir. Sürecin değerlendirilmesinde; gazete izleme, televizyon
izleme, radyo izleme, web sitesini izleme, telefon araştırması, kişisel görüşme (mülakat) gibi
teknikler kullanılırken, aynı zamanda tam zamanlı modeller, sağlık göstergeleri ve araştırma
öncesi ve sonrası etkinlik ölçümleri gerçekleştirilir (Barker, 2003:6‐7). Süreç değerlendirmesi
içinde şu konular yer almaktadır:
• Dağıtım: Dağıtım ölçümleri, genellikle kampanyada dağıtılan ürünlerin sayısı ve tipini
içerir. Konu ile ilgili bilgilendirici broşür, tanıtım kartı, toplantılar ve seminerler gibi
faaliyetlerin sayısı değerlendirmeye tabi tutulur.
• Yer: Sağlık etkinliğinin basında ne kadar yer aldığının ölçül mesidir. Bir kampanya
medyada ne kadar çok yer işgal etmişse hedef kitlenin bu kampanya mesajlarına maruz kalması
o denli yüksek olur.
• Maruz Kalma: Maruz kalma, hedef kitlenin kampanyayla karşılaşıp karşılaşmadığı, ne
kadar süre kampanya mesajına maruz kaldığı, kampanyaya dikkat edip etmediği ve kampanyayı
hatırlayıp hatırlamadığının ölçülmesidir.

6.8.2. Sonucun Değerlendirilmesi
Bu aşama, kampanyanın hedef kitlesinde ve çevresel/yasal yapısında meydana gelen
değişimleri ölçülmeye çalışan bir süreçtir. Sonuç değerlendirme, kampanyanın amaçladığı
etkinin hedef kitlede görülüp görülmediğini ölçer. Kampanyanın amacı, hedef kitlenin bilgi
düzeyini, niyetini ve davranışını değiştirmekse, bunların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılır
(www.drugs.indiana.edu). Sonuç değerlendirme, kampanyanın bir etkisi olarak hedef kitle veya
toplulukta ortaya çıkan “sonuçların” ölçülmesidir. Kampanya konusu ile ilgili hedef kitlede
meydana gelen bilgi/farkındalık, dikkat, tutum, norm, davranış, çevresel yapı ve politikalarda
meydana gelen değişiklikler bu aşamada değerlendirilir (Coffman, 2002:15).
• Bilgi/Farkındalık: Kampanyaların çoğunda, başlangıç dü zeyinde hedef kitlenin konu
ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyleri belirlenmeye çalışılır. Konunun halkın gündeminde ne
kadar olup olmadığı ve konuyla ilgili bilgi düzeyi belirlenir. Daha sonra kampanya sonunda
tekrar hedef kitlenin bil gi/farkındalık düzeyi belirlenmeye çalışılır.
• Dikkat: Kampanyanın hedef kitle tarafından ne kadar dikkate alındığını ölçmektedir.
• Tutum: Araştırmalarda tutumların nasıl ölçüleceği ve doğru olarak belirlenmesi kolay
değildir. Kampanyalar, davranış değişimi için tasarlanmışsa, kampanyanın işleyip işlemediğini
ölçmek için hedef kitlenin sahip olduğu tutumları ve bu tutumların doğurduğu davranışların
belirlenmesine çalışılmaktadır.
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• Norm: Sosyal norm, önemli kişiler veya grup arkadaşları arasında yani sosyal çevrede
kabul edilebilir tutum ve davranışların algılanmasıdır. Bazı durumlarda, sosyal normlar
davranış değişimi oluşturmada en önemli faktörlerden biridir.
• Davranış: Kampanya sonuçlarının en önemlisi davranış değişimi olup olmadığıdır.

6.8.3. Etkinin Değerlendirilmesi
Etkinin değerlendirilmesi ile söz konusu davranışta istenen değişimin yaratılıp
yaratılmadığı ve sistem düzeyindeki etkileri ölçülmeye çalışılır. Kampanyanın önceden
belirlenen amaçlara ne kadar ulaştığının tarafsız bir değerlendirmeyle saptanması gereklidir
(Tikveş, 2005:99). Değerlendirme türlerinden en kapsamlı olanıdır ve programın uzun dönemli
sonuçlarına odaklanır. Davranış değişiminin uzun dönemli yapılıp yapılmadığını ölçer
(www.drugs.indiana.edu).
Bu değerlendirmenin ortaya çıkaracağı bilgiler bundan sonraki çalışmalar için
dosyalanacak ve her istenişte el altında bulunacaktır. Kampanya esnasında davranış değişimi
gösteren kişi sayısı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişse veya bir kampanya politika
değişimini başarmışsa, bundan sonra bu değişimlerin uzun dönemli sonuçları ölçülmeye
çalışılır. Çoğu kampanya sistemden daha çok bireylere odaklandığından, bu düzeyde etki
etmesi hem çok zor, hem de inanılması mümkün olmayan durumdur.
Kampanyanın değerlendirilmesi gelecekte yapılacak olan çalışmaların etkisine önemli
ölçüde katkıda bulunur. Ayrıca, kampanya yürütülürken herhangi bir aşamasında problem
mevcut ise düzeltici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bir kampanyada başarılı ve pratik bir
değerlendirme görece olarak ufak bir bütçe ve zaman dilimiyle yapılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık iletişimi kampanyaları uzun hazırlık gerektiren ve stratejik bakış açısını
gerektirdiği için, sağlık iletişimi kampanya hazırlama sürecinde öncelikle, soruna yönelik
mevcut durumunun saptanması, ardından planlama ve stratejilerin geliştirilmesi, hedef kitlenin
belirlenmesi mesaj ve malzemelerin geliştirilmesi, mesaj kaynağının seçimi, uygun kitle
iletişim araçlarının kullanılması ve programın uygulanması ile kampanyanın değerlendirilmesi
detaylı bir şekilde bu ünitede açıklanmıştır.
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Uygulamalar
İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Kampanyası
Turkuaz, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile Türkiye’de bebek yaşam oranlarının
artmasını ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamayı amaçlayan bir kampanyadır. İlk 6 Ay
Sadece Anne Sütü kampanyası boyunca, bebekler için yaşamsal öneme sahip anne sütü
hakkında sağlık personeli ve anne adaylarının bilgilendirilmesi, konuyla ilgili eğitimler
verilerek emzirmenin özendirilmesi ve bebek dostu hastane sayısının artırılması amaçlanmıştır.
2001yılında başlayan kampanya, ile ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenenlerin oranı %1,3
olan oranı yukarılara taşımak amaçlanmıştır. Ayrıca 5 yaş altındaki çocukların %25’inde
beslenme eksikliği bulunması da UNICEF’i bu kampanyaya yöneltmiştir. Bakanlık ile yapılan
işbirliği kapsamında “bebek dostu hastane ve bebek dostu il” gibi uygulamalarla il
merkezindeki doğum yapılan tüm hastanelerin bebek dostu olması ve sağlık ocakları ile Ana
Çocuk ve Aile Planlaması Merkezleri’nin %20’sinde emzirme odası bulunması, sağlık
personelinin eğitilmiş olması, annelere emzirme konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
bu sağlık kuruluşlarında ek gıda/mama reklamlarının yapılmaması, ilk altı ay ek gıda/mama
verilmemesi ve bölgedeki eczanelerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır (UNICEF). 2002 yılında
bebe dostu hastane sayısı 141 iken 2010 yılında 784 olmuştur.
Kampanya ile 2001'da anne sütü verme oranı yüzde 1,3 iken 2003'te yüzde 21'lere,
2008'de ise yüzde 42'lere çıkmıştır. UNICEF tarafından yapılan kampanyanın uygulama olarak
diğerlerinden farklı olduğu görülmektedir. Bu kampanyada; paydaşlar uygulamaya tümüyle
dâhil olmuş, sağlık profesyonelleri sağlık eğitimcileri olarak kullanılmış, medyadan etkili
biçimde yararlanılmıştır. Kanaat önderlerinden yararlanma görülse de esas konunun
hastanelerde eğitim hemşireleri istihdam edilmiş olması ve sağlık kurumları arasında bebek
dostu hastane gibi bir yarışma ortamına gidilmiş olması önemli farklılıklar olarak
görülmektedir. Kampanyanın başarısında paydaşların görevlerini tam olarak yapması,
değerlendirme ve yeniden değerlendirme kriterlerinin belirgin olması, medyanın yerel ve ulusal
düzeyde yerinde kullanımı, eğitimci hemşire uygulaması gibi uzmanlardan yararlanma ve
doğru slogan kullanımı etkili olmuştur. Ayrıca hastaneler arasındaki yarışma kültürünün
yaratılmış olması da kampanyanın başarısına katkıda bulunmuştur.
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Uygulama Soruları
1) İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Kampanyası’nın amacı nedir?
2) Kampanyanın başarısında etkili olan unsurlar nelerdir?
3) İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü kampanyası’nın uygulama aşamasında yapılan faaliyetler
nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel değişkenler içerisinde değerlendirilmez?
a) Medeni durum
b) Eğitim
c) Cinsiyet
d) Gelir
e) Meslek
2) Sağlık iletişimi kampanyalarında hedef kitleyi belirlemede öncelikle ne yapılmalıdır?
a) Mesaj stratejisini belirlemek
b) Kampanyanın amacı ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
c) Uygulamaların kapsam ve içereceğini bilmek
d) Medya planlaması yapmak
e) Durum analizi yapmak
3) Toplumun genelini ilgilendiren sağlık sorunları konusunda öncelikli olarak tercih
edilmesi gereken iletişim biçimi ne olmalıdır?
a) Dijital iletijim
b) Gruplararası iletişim
c) İçsel iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kurumsal iletişim
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4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişim kampanyalarının gelişmesi ve planlanmasını
oluşturan aşamalardan biri değildir?
a) Planlama ve Strateji Geliştirme
b) Kavramlar, Mesajlar, Materyallerin Geliştirilmesi
c) Programın Uygulanması
d) Sağlık sorunu hakkında uzman kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılması
e) Etkinliğin Değerlendirilmesi
5) Sağlık iletişimi kampanyalarındaki mesajlar hangi özellikleri taşımalıdır?
a) Kampanyanın konusuna uygun olmalıdır
b) Sağlık davranışı geliştirmeli
c) Sağlıksız davranışı azaltmalı ya da önlemeli
d) Farkındalık sağlamalı, eğitmeli ve ikna etmeli
e) Hepsi
6) Sağlık iletişimi kampanyalarında daha çok istenilen davranışı motive edici olumlu
(eğlence, gurur, sevgi) ve olumsuz duyguları (korku, suç, utanç) ortaya çıkarmak için kullanılan
mesajlara ne ad verilir?
a) Duygusal mesajlar
b) Rasyonel mesajlar
c) Sözsüz mesajlar
d) Manevi mesajlar
e) İkna edici mesajlar
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7) Sigara kullanımı, diyet yapma, fiziksel aktivite yapma gibi karmaşık davranışları
değiştirmeyi amaçlayan sağlık iletişimi uygulamalarında hangi tür mesajlarla daha başarılı
sonuçlar elde edilebilir?
a) Toplumsal mesajlar
b) Kurumsal mesajlar
c) Kişiye özel mesajlar
d) Sosyal medya mesajları
e) Kabul edilebilir mesajlar
8) Sağlık iletişimi kampanyalarının süreç değerlendirmesinde aşağıdaki tekniklerden
hangisi kullanılmaz?
a) Gazete izleme
b) Konferans düzenleme
c) Televizyon izleme
d) Telefon araştırması
e) Kişisel görüşme
9) Kurumlarda çeşitli materyaller aracılığıyla sağlık mesajı yayılabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kaynakların sağladığı avantajlardan biri değildir?
a) Davranışı destekler
b) Motivasyon sağlar
c) Deneyimlerin paylaşılmasını sağlar
d) Aynı ortamda geniş bir kitleye ulaşmayı sağlar
e) Geniş bir kitleye hızla ulaşılır
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10) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kampanyalarında
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir unsur olamaz?

Yazılı

materyallerin

a) Çok uzun heceli sözcükler tercih edilmelidir
b) Her paragrafın başında ana düşünceye yer verilmelidir
c) Birbiriyle bağlantısı olan konular alt başlıklar halinde bölümlere ayrılmalıdır
d) Etkin bir dil kullanılmalıdır
e) Sayfada bol miktarda beyaz alan bırakılmalıdır

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) d, 4) d, 5) e, 6) a, 7) c, 8) b, 9) e, 10) a
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7. SAĞLIK İLETİŞİMİ KAMPANYA ÖRNEKLERİ ANALİZİ
Bölüm Yazarı
Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sağlık iletişimi kampanyaları ve araştırmaları hızla gelişmektedir. Bu bağlamda, sağlık
iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu olarak, bireylerin, kurumların ve halkın önemli
sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme ve motive etme, sanat ve tekniğidir. Bu
amaçla hazırlanan sağlık iletişimi kampanyalarından örnekler bu bölümde detaylı bir şekilde
analiz edilecek ve detaylı bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite
alışkanlığının kazandırılması konusunda hangi hedefler belirlenmiştir?
Dumansız Hava Sahası kampanyasının amaçları nelerdir?
Hayata Yol Ver Kampanyası”’nin özel hedefleri nelerdir?
ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI’nın amaçları nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Türkiye
Sağlıklı
Beslenme
Ve
Hareketli
Hayat
Programı
Yönetiminin
Oluşturulması,
Politika
Geliştirilmesi,
Güncellenmesi
Ve
Uygulanması
“Türkiye "Obezite İle
Mücadele Ve Kontrol
Programı”

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği
öğrenilecek.

Sağlık İletişimi ile ilgili yazılan
temel
düzeydeki
kitaplar
incelenerek kampanya hazırlama ve
geliştirme konusu pekiştirilebilir.

“Dumansız
Hava
Sahası” Kampanyası

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği
öğrenilecek.

Sağlık İletişimi, Halkla ilişkiler ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek kampanya
hazırlama ve geliştirme konusu
pekiştirilebilir.

112 Acil Çağrı Hattı
“Hayata Yol Ver”
Kampanyası

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği
hakkında detaylı bilgi
sahibi olunacaktır.

Sağlık İletişimi, Halkla ilişkiler ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek kampanya
hazırlama ve geliştirme konusu
pekiştirilebilir.

“Organ
Bağışı
Kampanyası”

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği

Sağlık İletişimi, Halkla ilişkiler ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek kampanya
hazırlama ve geliştirme konusu
pekiştirilebilir.
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hakkında detaylı bilgi
sahibi olunacaktır.
“Yemezler
Kampanyası”

“AVON /
Kanseri
Mücadele”
Kampanyası

Meme
İle

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği
hakkında detaylı bilgi
sahibi olunacaktır.

Sağlık İletişimi, Halkla ilişkiler ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek kampanya
hazırlama ve geliştirme konusu
pekiştirilebilir.

Kampanyanın
hangi
amaçla, hangi hedefler
kapsamında,
kime
yönelik, hangi stratejiler
ve mesajlar çerçevesinde,
nasıl hazırlandığı ve nasıl
değerlendirildiği
hakkında detaylı bilgi
sahibi olunacaktır.

Konu ile ilgili literatür taranarak
konu pekiştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
"Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” : Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve
Kontrol Programı (2011-2014)" da 2006 yılında çok sektörlü bir katılımla ortaya konulan
"Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi" kapsamında devlet tarafından yürütülen bir programdır.
112 ACİL ÇAĞRI HATTI: Sağlık Bakanlığı 112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike
oluşturan durum ortaya çıktığında aranması gereken ücretsiz olarak hizmet veren hayati
derecede önemli bir hattır. 112 Acil Çağrı Hattı arandığı zaman; isim-soy isim, karşılaşılan
sağlık sorununun tam olarak ne olduğu ve adres bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde
belirtilmesi zaman kaybının yaşanmaması için son derece önemlidir.
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Giriş
Kitle iletişimi düzeyindeki sağlık iletişimi ulusal ve evrensel sağlık programları, sağlığı
geliştirme kampanyaları ve halk sağlığı planlarında tanımlanmaktadır. Bu düzeyde sağlık
iletişimi, sağlıkla ilgili kitlesel mesajların yayımlanması ve yorumlanmasını kapsar. Daha çok
sosyal pazarlama ve yeniliklerin yayılması kuramlarıyla açıklanır. Bu anlamda da sağlık
iletişimi, sağlığın geliştirilmesi amacıyla bireyler arasında sağlıkla ilgili oluşan etkileşim ve
işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulaması şeklinde tanımlanır (Tabak, 1999:29).
Özellikle sağlık sorunlarının kamuoyuna duyurulması, istenen sağlık davranışının geniş
kitlelere benimsetilmesi, sağlık kampanyalarının yürütülmesi kitle iletişimiyle mümkündür.
Toplumun ve bireylerin sağlığının geliştirilmesi, sağlığı ile ilgili farkındalık, bilgi ve
kontrol yeteneklerinin arttırılması ve doğru sağlık bilgisine ulaşımının sağlanması amacıyla
sağlık alanında kampanyaların yapılması, araştırma faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların
yönetilmesi; sağlıklı davranışları teşvik edecek ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası düzeylerde
politikaların üretilmesi gerekir.
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7. SAĞLIK İLETİŞİMİ KAMPANYA ÖRNEKLERİ ANALİZİ

7.1. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
Yönetiminin Oluşturulması, Politika Geliştirilmesi, Güncellenmesi ve
Uygulanması “Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı”
http://beslenme.gov.tr/content/files/home/turkiye_saglikli_beslenme_ve_hareketli_hay
at_programi.pdf (Bu Sitesinden alınan bilgiler çerçevesinde Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve
Kontrol Programı incelenmiştir).
Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı (2011-2014)" da 2006 yılında çok
sektörlü bir katılımla ortaya konulan "Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi" kapsamında devlet
tarafından yürütülen bir programdır. Söz konusu program; gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık
risklerinden biri haline gelen obezitenin gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de prevalansın
giderek artması üzerine, bu "epideminin" önlenmesine yönelik "bilimsel ve politik kararlılığın
oluşturulması ve sektörlerarası faaliyetlerin güçlendirilmesi amacı ile" hazırlanmıştır.
Programda yer alan "Medya Haberleri ve Reklamlarda Yeterli ve Dengeli Beslenme ve
Düzenli Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi" başlıklı alt bölümde iki strateji yer almaktadır:
1. "Gıda reklamları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden
değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, yürürlüğe konulması ve uygulamaların
denetlenmesi".
2. "Topluma yazılı ve görsel basın aracılığı ile yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel
aktivite ve obezite konularında doğru bilgilerin verilmesinin sağlanması".
Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör, STK'lar işbirliğinde geliştirilen ilk strateji,
savunuculuk gruplarından/STK'ların karar vericilerin politika üretme süreçlerine katılım talebi
ile oluşturulan bir strateji değil, zaten bir zorunluluk gibi ele alınması söz konusu olan AB'ye
uyum süreci amacına yönelik, T.C. hükümeti tarafından sağlık politikalarının revizyonu
kapsamında gerçekleştirilen önemli bir yol haritası olarak görülmelidir.
Bir diğer önemli nokta da değişen medya ortamında geleneksel medyanın yanı sıra
sosyal medyanın da etkinliğinden yararlanılmasının özellikle de genç nüfusumuz ve bu nüfusun
sosyal medyayı kullanma potansiyeli göz önünde bulundurularak dikkate alınması
gerekliliğidir. Sağlıkla ilgili riskler bağlamında medyada savunuculuk stratejilerinde sosyal
medyanın kullanımı sosyal dönüşüm çabalarında önemli bir güç sağlayacaktır.

7.1.1. Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik İstek ve Kararlılığın Sağlanması
ve Uygulamaya Konulması
Amaç
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Önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi ve azaltılması için ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde obezite ile mücadele eylem planının uygulanmasını sağlayarak
obezite ile etkin mücadele etmek.
Hedefler
1. Ulusal ve yerel düzeyde ilgili kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın uygulanmasına yönelik tüm
faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
2. Gerçekleştirilen uygulamaları izlemek ve değerlendirmek.
Stratejiler
1. “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Uygulama Kurulları”na dair
esasların güncellenerek uygulanması.
2. “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurullarının işlerliğinin
sağlanması.
3. Sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi çalışmaları kapsamında obezite ve fiziksel
hareketsizlik risk faktörlerine bağlı eşitsizliğin giderilmesi

7.1.2. Obezite ile Mücadelenin Yönetilmesinde Finansal Düzenlemeler
Amaç
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının etkin olarak yürütülmesi
amacıyla gerekli finansal desteği bütçe imkanları çerçevesinde sağlamak.
Hedef
2017 yılına kadar Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm paydaşların sağlık, tarım, ticaret,
ulaşım, eğitim, ekonomi, spor, çevre, şehir planlama, çalışma, sosyal güvenlik, kültür ve turizm,
üniversiteler gibi alanlarında geliştirilecek olan politika ve bütçe programlarında obezite ile
mücadeleye yönelik aktivite ve/veya düzenlemelere yer vermek.
Stratejiler
1. Obezite ile mücadele stratejilerinin ulusal sağlık stratejileri ve politikaları arasında
yer almasının sağlanması.
2. Sosyo ekonomik bakımdan gelişmemiş bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde
yeterli ve dengeli beslenme için temel gıdalara ulaşılabilirliğe yönelik ekonomik önlemlerin
bütçe imkanları dahilinde belirlenmesi.
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3. Ulusal ve yerel düzeyde tüm paydaşların yıllık bütçelerinde obezite ile mücadele
programlarınıdesteklemek amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde kaynak ayrılması.

7.1.3. Ulusal ve Yerel Düzeyde Mevcut Durumun Saptanması ve
Yapılacak Araştırmaların Desteklenmesi
Amaç
Obezite ile mücadele çalışmalarına esas oluşturması amacıyla ülkemizde yaşa,
cinsiyete, bölgelere ve sosyo-ekonomik düzeye göre fazla kiloluluk ve obezite görülme sıklığını
belirlemek ve risk faktörlerine yönelik mevcut durumu saptamak.
Hedefler
1.Ulusal veya uluslararası düzeyde kıyaslanabilir ve güvenilir verilerin elde edilmesini
sağlamak.
2. Hedef olarak obezitenin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir izleme
ve değerlendirme merkezi kurmak ve gözlem evi kurulmasını sağlamak.
3. Bölgeler ve/veya iller düzeyinde “Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Araştırması”
nın yapılmasını sağlamak.
Stratejiler
1. Kanıta dayalı politikalar geliştirilmesi için obezite ile ilgili bilimsel verilerin güncel
araştırmalar aracılığı ile sağlanması.
2. “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın periyodik aralıklarla yapılmasının
sağlanması için alt yapı oluşturulması.
3. “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulları” tarafından il düzeyinde
araştırmaların yapılması.
4. Özel gruplara yönelik (gebe ve emzikliler, bebek ve çocuklar, okul çağı çocukları,
yaşlılar, sağlık çalışanları vb.) beslenme araştırmalarının yapılması
5. “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nin güncellenmesi ve “Ulusal Fiziksel Aktivite
Rehberi”nin hazırlanarak ülke genelinde etkin kullanımının sağlanması.
6. Obezite ve Diyabet Sürekli Gözlemevi kurulmasını sağlamak.
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7.2. Obezitenin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
7.2.1. Toplumun Obezite, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Fiziksel
Aktivite Konularında Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi
Amaç
Toplumda yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmak ve
obezite riskini azaltmak.
Hedef
2017 yılına kadar toplum genelinde obezite ve oluşturduğu sağlık riskleri konusunda
farkındalık oluşturmak.
Stratejiler
1. Sağlık personelinin obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyinin artırılmasına
katkı sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim programlarının sürekli düzenlenmesi.
2. Sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin obezite ile mücadele konusunda
bilgilendirilmelerinin sağlanması.
3. Koruyucu sağlık ve aile hekimliği hizmetleri kapsamında öncelikli olarak risk
gruplarına (bebekler, çocuklar, gebe ve emzikliler, yaşlılar, engelliler, sigarayı bırakanlar vb.)
yönelik obeziteile mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması.
4. Rutin hizmetlerin yanısıra özel gruplara yönelik kitlesel kampanya, etkinlik ve
programların geliştirilmesi, düzenli aralıklarla uygulanması ve yaygınlaştırılması.
5. Obezite ile mücadele ile ilgili konularda topluma doğru mesajların ulaştırılması
amacıyla medya ile işbirliğinin sağlanması ve bu kapsamda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması.
6. Yetersiz fiziksel aktivite prevalansında %16’lık nispi azalma sağlamak.
7. 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını yetişkinlerde %5’e kadar azaltmak.
8. 2017’ye kadar diyabet ve obezitedeki yükselişi durdurmak.

7.2.2. Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme
ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması
Amaç
Örgün ve yaygın eğitim programlarına obezite ile mücadele konusunun dahil edilerek,
okul öncesi ve okul çağı çocuklarına, adolesanlara ve gençlere yeterli ve dengeli beslenme ve
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlamak.
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Hedefler
1. 2017 yılına kadar öğretmen ve öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel
aktivite konularında bilgilendirmek.
2. 2017 yılına kadar aile, okul ve medya işbirliği ile ilköğretim, ortaöğretim ve
üniversitelerde çocukların ve gençlerin fiziksel aktivite, spor faaliyetleri ve sosyal aktivitelere
yönlendirilmesini sağlamak.
3. 2017 yılına kadar okullardaki fiziksel aktivite imkanlarını, bütçe imkanlarını da
dikkate alarak arttırmak.
4. 2017 yılına kadar okullarda verilen beslenme hizmetlerinde denetimleri etkin şekilde
yürütmek ve standardizasyonu sağlamak.
5. 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını çocuklarda %10, adolesanlarda %5’e
kadar azaltmak
Stratejiler
1. Okul öncesi ve okul çağı çocukların, öğretmen ve velilerin obezite ile mücadele
konularında bilgilendirilmesi.
2. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde yeterli ve dengeli beslenme
ve fiziksel aktivite ile ilgili müfredat programlarının iyileştirilmesinin sağlanması.
3. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde fiziksel aktivite imkanlarının
(spor salonu, okul bahçelerinin düzenlenmesi, araç-gereç temini vb.) bütçe imkanları dahilinde
geliştirilmesinin sağlanması.
4. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde risk altındaki (zayıf, fazla
kilolu ve obez) öğrencilerin tespit edilmesinin sağlanması.
5. Çocukluk ve adolesan döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için
temel besin gruplarında yer alan besinlerin tüketiminin özendirilmesine yönelik beslenme
programlarının yürütülmesi, beslenme hizmetlerinin periyodik olarak denetlenmesinin
sağlanması.

7.2.3. İşyerlerine Yönelik Çalışmalar
Amaç
İşgücü kaybını önlemek ve verimliliği arttırmak; bu kapsamda çalışanların yeterli ve
dengeli beslenmesini sağlamak için toplu beslenme hizmetlerini düzenlemek, fiziksel aktivite
imkanlarını artırmak ve obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak.
Hedefler
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1. 2017 yılına kadar çalışanları obezite ile mücadele konularında bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek.
2. 2017 yılına kadar işyerlerinde toplu beslenme ve fiziksel aktivite imkanlarını
arttırmak.
Stratejiler
1. Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi
düzeylerinin artırılması.
2. İşyeri hekimliği hizmetleri bulunan kurumlarda iş yeri çalışanlarına yönelik obezite
ile mücadele çalışmalarının yapılmasının sağlanması.
3. İşyerlerinde altyapı çalışmalarının tamamlanması.
4. İşyerlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik eden çok bileşenli programlar geliştirilmesi.

7.2.4. Obezitenin Önlenmesinde Gıda Sanayii ile İşbirliğinin
Sağlanması
Amaç
Obezite ile mücadele konusunda gıda sanayii ile işbirliği yapmak.
Hedefler
Obezite ile mücadele konusunda gıda sanayi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan
faaliyetleri 2017 yılı sonuna kadar uygulanmasını sağlamak.
Stratejiler
1. Ulusal politikalarda gıda sektörü ile işbirliği sağlanması.
2. Gıdalardaki trans yağların çoklu doymamış yağ asitleri ile değiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılması
3. Tuz alımının ve gıdaların tuz oranının azaltılarak toplumun ortalama tuz/sodyum
alımında %30’luk nispi azalma sağlanması
4. Gıda sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele konusunda
bilgilendirilmesi.
5. Gıdasanayinintüketicileri yeterli vedengeli beslenme konusunda bilgilendirmesi ve
bilinçlendirmesi.
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6. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin, uluslararası uygulamalar dikkate alınarak
tüketicilerin doğru seçim yapmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve gerekli önlemlerin
alınması.
7. Az miktarda tüketilmesi gereken gıdaların vergilerinde artış, teşvik edilen gıdalarda
ise fiyat subvansiyonu veya üretimin teşviki için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması

7.2.5. Medya Haberleri ve Reklamlarda Yeterli ve Dengeli Beslenme ve
Düzenli Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi
Amaç
Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konularında toplumun
bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanmak ve buna yönelik
faaliyetler geliştirmek.
Hedefler
1. 2017 yılına kadar medyada yer alan gıda reklamlarına ve tanıtıcı faaliyetlere yönelik
yasal düzenlemeleri güncellemek.
2. 2017 yılına kadar yazılı ve görsel basında obezite ile mücadele konusuna öncelik
verilmesini sağlamak ve toplumu yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konularında
bilgilendirici bilimsel içerikli programların yayınlanmasını teşvik etmek.
Stratejiler
1.Gıda reklamları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden
değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, yürürlüğe konulması ve uygulamaların
denetlenmesi.
2. Topluma yazılı ve görsel basın aracılığı ile yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel
aktivite ve obezite konularında doğru bilgilerin verilmesinin sağlanması.

7.2.6. Fiziksel
İyileştirilmesi

Aktivitenin

Teşviki

ve

Çevresel

Faktörlerin

Amaç
Toplumdaki bireylere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite
imkanlarını oluşturmak, iyileştirmek ve yaygınlaştırmak.
Hedefler
2017 yılına kadar topluma yönelik fiziksel aktivite alanlarını arttırmak.
Stratejiler
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1.Yerel yönetimlerin işbirliğinde toplumda düzenli fiziksel aktivitenin
yaygınlaştırılması, spor tesislerinin ve rekreasyon alanlarının oluşturulması için gerekli
mevzuat vb. çalışmaların yapılması.
2. Ev içinde kolaylıkla uygulanabilecek tarzda fiziksel aktivite uygulamalarının
geliştirilmesi

7.3. Sağlık Kuruluşlarında Obezitenin Teşhisi ve Tedavisine Yönelik
Önlemler
Amaç
Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyleri fazla kiloluluk ve obezite açısından
değerlendirmek, obezite teşhisi konan hastaların danışmanlık ve tedavilerini yapmak, obezite
ve obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinin yol açtığı sağlık harcamalarını ve obezite
sıklığını azaltmak.
Hedefler
1. 2017 yılına kadar obezite için risk oluşturan BKİ ≥ 25 kg/m2 ’den fazla olan kilolu
bireylerde obezite gelişimini %5 azaltmak.
2. 2017 yılına kadar zayıflama ilaçlarının kontrolsüz kullanımını engellemek ve cerrahi
müdahalenin gerekli olduğu durumlara, sağlık kuruluşu bünyesinde oluşturulacak olan heyet
tarafından (cerrah, gastroenterolog, endokrinolog, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist) karar
verilmesini sağlamak.
Stratejiler
1. Sağlık personelinin obezitenin tanı ve tedavisi konularında bilgilerinin artırılmasına
ve topluma yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması.
2. Sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin fazla kiloluluk ve obezite açısından
değerlenirilmesi ve tedavilerinin sağlanması.
3. Obezitenin tedavisinde cerrahi müdahalelerin (mide balonu, kelepçe, bypass vb.)
uygulama şartlarının ve bu yöntemlerin bedelinin ödenmesine yönelik resmi düzenlemelerin
yapılması.

7.4. İzleme ve Değerlendirme
Amaç
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın yaygın ve etkin olarak
uygulanmasını sağlamak.
Hedef
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“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın başarı ile uygulanması
amacıyla izleme ve değerlendirme sisteminin güncellenerek işlerlik kazandırmak.
Stratejiler
1. Mevcut İzleme ve değerlendirme sisteminin güncellenmesi.
2.“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın 2018 yılında
değerlendirilmesinin yapılması ve değerlendirme raporunun yayımlanması.
3. Yıllık ilerleme raporlarının yayınlanması.

7.5. Dumansız Hava Sahası Kampanyası
Sosyal pazarlama kapsamında, tütün kontrol programları, günümüzde birçok ülkede
kapsamlı olarak uygulanmaktadır. Bu programlardaki amaç, tütün ürünlerine olan talebi
dolayısıyla da tütün kullanımının bedellerini azaltmaktır. Tütün kullanımı için cesaret kırıcı
mali politikalar uygulamak, çevresel sigara dumanına istemsiz maruziyetin önlenmesi, dolaylı
ve dolaysız reklam, promosyon ve sponsorlukların ortadan kaldırılması, tüm okullarda tütün
kullanımını engellemeye yönelik eğitim programlarının oluşturulması, sigara ile mücadelede
birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve hekim dışı personelin eğitilmesi, etkili
sigara bağımlılık tedavilerinin duyurulması, sosyal pazarlama kapsamında uygulanan
faaliyetlerden bazılarıdır (Karlıkaya vd., 2006). Bu kapsamda yapılan uygulamalara
bakıldığında DHS uygulamasının Finlandiya’da kapalı alanlarda çalışanların sigara tüketimini
azalttığı görülmüştür (Helakorpi vd. 2007). İngiltere’de yapılan bir çalışmada sosyal pazarlama
faaliyetlerinin sonucunda sigara bırakma kliniğine başvuru yapan hamile sigara tiryakilerinin
sayısının arttığı belirtilmiştir (Lowry vd.,. 2004:240).
TKÇS’ni imzalayan 30 gelişmekte olan ülkeyi kapsayan bir çalışmada, reklam ve
promosyon yasağının sigara tüketiminin düşmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir
(Blecher, 2008). Kapsamlı tütün kontrol programı uygulayan birçok ülkede tütün tüketimi hızla
azalmış ve sonuç olarak kanserler, kalp hastalıkları ve diğer dolaşım sistemi hastalıkları,
solunum sistemi hastalıkları ve düşük doğum ağırlığı insidanslarında azalma sağlanmıştır
(Karlıkaya vd., 2006).
Dumansız hava sahası, sosyal pazarlama açısından ele alındığında pazarlama karması
elemanları şu şekilde ifade edilir. Sosyal pazarlama çalışmalarında ürün, satmakta olduğumuz
şeydir: istenilen davranışlar ve bu davranış neticesinde elde edilen faydalardır. Ayrıca, ürün
hedef kitlede davranış değişikliğinin kolaylaştırılması ve bunun gerçekleştirilmesini içerir.
Sigara ile mücadelede temel ürün davranış değişikliğini sağlayacak.
Programın amacı;
Sigaranın zararlarının anlatılması olan programlar aracılığı ile bilinç ve farkındalığın
arttırılması,
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Sigara tüketiminin azaltılması,
Pasif içiciliğin engellenmesi, sigaraya başlanmaması ve sigaranın bırakılmasının
sağlanması,
Sigara tiryakilerinde ölüm ve kanser gibi hastalık korkusu, suçluluk, utanç, ayıplanma
duygusu ve korkusu yaratılması,
Herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamaktır.
Hedefler
2012 yılına kadar ülkemizde 15 yaşından büyüklerde sigara içmeyenlerin oranını
%80’in üzerine çıkarmak,
15 yaşından küçüklerde ise %100’e yakın olmasını sağlamaktır.
Kamu kuruluşları, ilgili STK’lar ve yerel yönetimleri bilgilendirmek,
Üst düzey medya yöneticilerinin katıldığı bilgilendirme destek toplantısı yaparak
200’ün üzerinde ünlüyle birebir irtibat kurup, kampanyaya gönüllü olarak sözcülük etmelerini
sağlamak,
Her sosyo‐ekonomik konumdan ve görüşten bireyin, rol modelin ve politikacının
kampanyanın ortak sözcülüğünü yapmasını sağlamak,
Hedef Kitle
Toplumun tümü
Mesaj
“Dumansız Hava Sahası”
“Havanı Koru”
Stratejiler
RTÜK’ün desteği alınarak, yasanın bu kampanya için sağladığı 90 dakikalık zorunlu
yayın süresi reklam spotlarıyla verimli şekilde kullanıldı,
Gazete ve dergi ilanları ile farklı mecralarda görünürlük sağlandı,
Indoor ve outdoor uygulamalarla farkındalık artırıldı,
Pasif içiciliğin zararlarına değinen 2 reklam filmi; taksi ve ofis yayına girdi,
Basılı haber kaynaklarında kampanyayla ilgili pek çok pozitif haber yer aldı,
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19 Temmuz öncesi yasanın genişleyeceğini duyuran filmler yayına girdi,
Bu filmlerde toplumun her kesiminden insan Dumansız Hava Sahasını desteklemek için
“benim de iyi bir nedenim var” dedi,
Bir yasa toplumsal bir sağduyu hareketine nasıl dönüştü?
5’i teaser toplam 37 Reklam filmi
İlk 9 ayda sigara satışında %20 azalma
İlk 9 aylık tahmini kazanç 5 milyar dolar
www.havanikoru.org’a 5 ayda 152 bin tekil ziyaretçi
Facebook’da 20’nin üzerinde grup, 80 bini tek grupta fan olmak üzere toplam 150 bin’in
üzerinde üye sağlandı.
Değerlendirme
% 98 Tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık,
Kapalı ortam hava kalitesinde %100’lere varan oranlarda iyileşme,
2006 yılına oranla sigara içme oranında % 2.2 düşüş (GATS verileri),
Kişi başı sigara tüketimi 1646’dan (2000 yılı) 1482’ye (2009 yılı) düşmesi
Sigara içenlerin %21’i ise toplam içtikleri sigara miktarını azaltmış
Çalışanların %44’ü mesai saatleri içerisinde sigara içme sayısını azaltmış,
Yasak olmamasına rağmen %19’u evde sigara içmemeye başlamış, %21’lik bir kesim
ise sadece balkonda içmeye devam etmiş, %9’u ise evde sigara içme sıklığını azaltmıştır. Tütün
ve mamullerini kullanmayı bırakma eğilimi gençlerde daha yaygındır.
Hedef kitlenin özelliklerini anlayan ve ihtiyaçlarına cevap veren mesajlar bu
uygulamanın başarılı olmasına katkı sağlamıştır. Örneğin, Türkiye’de televizyonlarda
yayınlanmaya başlayan reklam filmleri sigaraya karşı uyarı niteliği taşımaktadır. Bir TV kamu
spotunda KOAH hastası kadının “KOAH hastalığını öğrendiğim zaman dünya başıma yıkıldı,
ömrüm dört duvarının arasında, bir hortuma bağlı, oksijene bağlı yaşamakla geçiyor, bir nefes
için neleri feda etmezdim ama çok geç kaldım, çok çok geç kaldım” şeklinde durumunu ifade
etmesi sigara içenlere önemli bir mesaj vermiştir. Bu sayede bireylerin ilerde karşılaşacakları
zorluklar açıkça gözler önüne serilerek hedef kitleye arzulanan mesajın iletilmesi ve istenilen
davranış değişikliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
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7.6. 112 Acil Çağrı Hattı “Hayata Yol Ver Kampanyası”
https://acilbook.com/2016/12/13/yasama-yol-ver/ (Bu Sitesinden alınan bilgiler
çerçevesinde 112 ACİL ÇAĞRI HATTI “HAYATA YOL VER KAMPANYASI”
incelenmiştir).
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durum ortaya çıktığında
aranması gereken ücretsiz olarak hizmet veren hayati derecede önemli bir hattır. 112 Acil Çağrı
Hattı arandığı zaman; isim-soy isim, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğu ve
adres bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zaman kaybının yaşanmaması için
son derece önemlidir. Hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle
gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmakta veya
ulaşılamamaktadır.
2013 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 115.456.427 kez aranmış olup bu çağrıların
sadece 3.980.464’ü acil vaka olarak işlem görmüş, 111.475.963 çağrı ise asılsız ihbar olarak
değerlendirilmiştir.
2014 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 118.260.579 kez aranmış olup bu çağrıların
sadece 4.027.2015’i acil vaka olarak işlem görmüş, 113.866.695 çağrı ise asılsız ihbar olarak
değerlendirilmiştir.
112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve işgücü kaybına yol açmakta
daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun yaratmaktadır. Herkesin bir gün 112 Acil
Çağrı Hattını aramaya ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır.
112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranması konusu Kabahatler kanunu ve 112 Acil
Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin
23. Maddesi 2. Fıkrası “Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak süratiyle meşgul ettikleri
tespit edilen kişilere 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri
tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak
uygulanır” hükmü taşımaktadır.
Vakaya Giderken Karşılaşılan Sorunlar:
Arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak
belirlenememesi nedeni ile adres bulmak öngörülenden çok daha fazla zaman alabilmektedir.
Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için güvenlik şeridi
olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi/verememesi, bazı saatlerde yaşanan
trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler,
ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Özellikle şehirlerarası yollarda ambulansların kullanabileceği geçiş noktaları olmaması
nedeni ile karşı şeritte meydana gelen bir vakaya ulaşmak için fazladan 40-50 km mesafe
gidilmesi gerekmekte ve bu durum hastaya ulaşma süresini uzatmaktadır.
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Kış şartlarında doğu bölgelerde yolların kapanması başta olmak üzere ülkemizin coğrafi
koşulları ve iklim şartlarından kaynaklanan nedenler hastalara zamanında ulaşılmasını
zorlaştırmaktadır.
Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde
mutlaka yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme
konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi
olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır.
Genel Amaç:
Kampanyanın genel amacı şöyledir:
Kitle iletişimi ve diğer iletişim kanallarını kapsayan bir kamuoyu bilgilendirme
kampanyası aracılığıyla, ulusal bazda 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının
önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik
farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması.
Özel Hedefler:
Bu Kampanyanın özel hedefleri şunlardır:
-Hedef 1: Bir yıl sonunda 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen gereksiz çağrı oranını %
20 azaltmak
-Hedef 2: Kentsel alanda Acil vakaya ilk 10 dakikada ulaşma oranını % 90 dan %95
oranına, kırsal alanda acil vakaya ilk 30 dakikada ulaşma oranını % 95 oranına çıkartmak.
Trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğini kullanması için gerekli altyapının sağlanması
için farkındalık yaratmak, ilgili kurumları bilgilendirmek.(özellikle büyük kentlerde merkezde
bulunan hastane bölgelerinde ambulansın rahat seyretmesi için kentsel düzenlemelerin
yapılması)
-Hedef 3: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve
ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek
( Minik 112 uygulamasının yaygınlaştırılması)
-Hedef 4: Ambulansın trafikte duraksamadan ilerleme yöntemlerinin belirlenerek (
örnek: fermuar yöntemi ) toplumun bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak.
Hedef Kitle:
1. Hedef Kitle: Halk
2. Hedef Kitle: Araç sürücüleri ve sürücü adayları
3. Hedef Kitle: İlk ve orta öğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm öğrenciler
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Uygulanacak Stratejiler:
-Farklı hedef kitlelerine göre yapılacaklar,
-Halka dönük bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları,
-Araç sürücülerine dönük çalışmalar,
-Öğrencilere dönük çalışmalar ve aktiviteler.
Halka yönelik stratejiler:
-112 Acil Çağrı merkezinin hayati önemi olduğunu anlatmak,
Gereksiz arama yapılmasının önlenmesi amacıyla; Gereksiz aramaların tespit edildiği,
-Çağrıların kayda alındığı ve gereksiz çağrılara cezai yaptırımın olacağı ( mevzuat
hakkında ) bilgisinin verilmesi,
-Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda özen gösterilmesi konusunda
mesaj verilmesi,
-112 Acil çağrı merkezinin önemi ile trafikte ambulansa yol verme konularında özel
aktivitelerin düzenlenmesi (Politik önderlerin, sanatçıların, basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşecek PR faaliyetleri),
-Kamu-üniversite-özel sektör ve uzmanlık dernekleri ile işbirliği ve ortak yaklaşımın
sürdürülmesi ( hizmet verirken karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel önerilerin
getirilmesi),
Öğrencilere dönük stratejiler:
-Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi hakkında bilgi verilmesi sağlanarak
Hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda olumlu tutum ve davranış
geliştirmesinin sağlanması,
-112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk
ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek. ( Minik 112
uygulaması),
-Öğrenciler vasıtası ile bilgi broşürlerinin ebeveyne ulaştırılmasının sağlanması.
Araç sürücülerine yönelik stratejiler:
-Trafikte yoğun olarak bulunan servis araçları, ticari taksi sürücülerine yönelik
ziyaretler ve bilgilendirme faaliyetleri,
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-Her araç sürücüsünün ambulansın önceliğine yönelik duyarlı olmasını sağlamak ve bu
duyarlılığı ile trafikte savunuculuk faaliyetine destek vermesini sağlamak,
-Araç sürücüsü adaylarının
yerleştirilmesini sağlamak,

eğitimi

müfredatına

ayrıntılı

olarak

konunun

Uygulama Faaliyetleri:
-112 Acil çağrı merkezinin hayati derecede önemini anlatarak,
-112 Acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin ölümlere neden
olabileceğini anlatarak,
-Empati kurmasını sağlayarak,
-Yaşam kurtarmak için zamanla yarışan sağlık personelinin çalışma şartlarını
göstererek,
-Acil durumlarda saniyelerin önemini vurgulayarak,
-Ambulans içerisindeki hastanın bir yakını olabileceğini vurgulayarak,
-Bu anlatımlarda duygusal yönü güçlü bir dil kullanılarak.

7.7. “Yemezler” Kampanyası
Kampanya
hakkındaki
bilgilere
bu
siteden
ulaşılmıştır:
(http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/YemezlerVakaAnaliziTR.06.11.13.pdf).
Türkiye’de 2003 yılından beri tartışılan ve çeşitli STK’ların konuyla ilgili kampanyalar
başlattığı genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) konusu 2012 yılına gelindiğinde
azımsanamayacak büyüklükte bir kitlenin dikkatini çekmeye başlamış ve kampanyalara destek
giderek artmıştır. İnsan sağlığını birebir ilgilendiren bu konuya ilişkin aralarında Ziraat
Mühendisleri Odası, Ekoder, Çiftçisen, Tabipler Birliği’nin de yer aldığı 70 kuruluş bulunan
GDO’ ya Hayır Platformu başta olmak üzere Greenpeace ve Fikir Sahibi Damaklar gibi
STK’lar GDO’nun yasaklanmasına ilişkin önemli çalışmalar yürütmüştür.
Farklı STK’ların kendi uzmanlıkları doğrultusunda destek sağladığı GDO’ya Hayır
Platformu STK’lar arası işbirliğinin önemli bir örneğidir. Platformun bir parçası olan
Greenpeace’in yürüttüğü Yemezler Kampanyası ise konunun kampanyalaşması, basın
tarafından duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi aşamalarında önemli rol oynamıştır.
GDO’ya Hayır Platformu’nun teknik ve bilgilendirme çalışmaları ile Yemezler Kampanyası
kapsamında halkın da desteğiyle şirketler ve kamuya yönelik yürütülen savunuculuk
çalışmaları, 15 Ağustos 2012 tarihinde 29 adet gıda amaçlı GDO için ithalat başvurusunun geri
çekilmesi ile sonuçlanmıştır.
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GDO Karşıtı Kampanyaların Tarihçesi
Kampanya öncesi nasıl gelişmeler yaşandı?
Türkiye’de 2003 yılında “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü”nün imzalanmasına kadar
GDO’ lar ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmazken; protokolün bağlayıcılığı ve getirdiği yasal
yükümlülükler sonucunda konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması zorunlu hale getirmiştir.
Bu süreçte yaşanan bir diğer önemli gelişme de 2004 yılında GDO’ya Hayır
Platformu’nun kurulmasıdır. Platform aracılığıyla GDO konusunda farkındalık artırılması
sağlanmıştır. Yasal düzenleme çalışmaları, 2009 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikle başlamıştır. Hazırlanan yönetmeliğin yetersiz kalması
sonucunda özellikle STK’lar arasında GDO’ya karşı ciddi bir muhalefet oluşmuştur. Bu süreci
takiben, Fikir Sahibi Damaklar 26 Ekim 2009 tarihinde 27388 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin
İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik’in insan sağlığını ön
planda tutmadığını dile getirerek GDO’lu ürünlerin yönetilmesini değil yasaklanmasını talep
ettikleri bir hareket başlatmıştır. Buna ek olarak, GDO’ya Hayır Platformu kapsamında çalışan
kuruluşların bir kısmı Türkiye’yi il il dolaşarak 2009 yılında çıkan yönetmelik öncesi GDO
konusunda farkındalık yaratılmasını sağlamıştır.
GDO’ya Hayır Platformu’nun bileşenlerinden biri olan Ziraat Mühendisleri Odası,
Kurul raporlarına dair bir görüş hazırlamıştır. Greenpeace, Ziraat Mühendisleri Odası’nın
hazırladığı görüşü kendi destekçi kitlesiyle paylaşarak konunun duyurulmasında aktif rol
almıştır. Greenpeace’in de desteğiyle görüşün kamuoyuna açıldığı 21 günlük sürenin son 2
gününde GDO karşıtı 100.000 imza toplanmıştır.
İmza kampanyası çerçevesinde GDO konusuna verilen önemi ve toplumdan gelen
desteği gören Greenpeace, bu talebe yönelik daha aktif çalışmaya ve GDO’ya Hayır
Platformunda daha etkin rol oynamaya karar vermiştir. Alınan bu karar sonrası, Greenpeace
içerisinde bir Tarım Kampanyası alanı açılarak, Kasım 2011’de GDO konusunda aktif olarak
kampanya yürütülmeye başlanmıştır. Kampanyanın ön hazırlık süreci tamamlanmasıyla
Yemezler kampanyası 16 Şubat 2012’de başlatılmıştır.
Greenpeace - Yemezler Kampanyası
Yemezler kampanyası yem başvuruları ve GDO’lu gıdalar olmak üzere iki ayaktan
oluşmaktadır. Biyogüvenlik Kurulu tarafından ilk olarak yem başvuruları
değerlendirildiğinden, Greenpeace kampanyanın ilk ayağında yem amaçlı GDO’ları
hedeflemiştir. GDO’ların hiçbir şekilde (insan ya da hayvan gıdası olarak kullanılmaması)
sisteme girmemesi gerektiğini savunan Greeanpeace; önceden verilmiş bazı izinler olduğunu
da göz önünde bulundurarak yem amaçlı GDO’lar tamamen yasaklanana kadar, o yemlerle
beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlere etiket zorunluluğu getirilmesi yönünde
savunuculuk çalışmaları yapmıştır.
Kamuoyundan da destek toplayan bu talep neticesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
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Bakanı Mehdi Eker, önce Nisan sonra Haziran aylarında katıldığı TV programlarında
GDO’lu yemle beslenmiş hayvanların ürünlerinde bir etiketleme çalışmasına başladıklarını ve
çalışmanın devreye sokulacağının açıklamasını yapmıştır. Böylelikle, kampanyanın birinci
aşaması olarak değerlendirebilecek yem başvuruları konusunda önemli bir başarıya ulaşılmıştır.
Greenpeace, bu başarıyı takiben yakın dönemde mevzuatta gerekli çalışmaların başlaması için
talepte bulunmayı planlamaktadır.
Kampanyanın ikinci aşamasında ise GDO’lu gıdaların engellenmesi hedeflenmiştir.
TGDF’nin 29 adet gıda amaçlı GDO için ithalat başvurusu Yemezler Kampanyası kapsamında
toplanan imzalar, yapılan eylemler, geleneksel basın ve sosyal medyada yer alan haberler ve
kamuoyunun konuya gösterdiği duyarlılık sayesinde geri çekilmiş ve başarıya ulaşmıştır.
STK’ların kamuoyunun desteğiyle yürüttüğü kampanyanın ayrıntılarına aşağıda yer verilmiştir.
Kamuoyuna nasıl ulaşıldı?
Kampanya öncesi kamuoyu araştırması yapıldı mı?
Kampa nyanın başlamasının ardından, Türk halkının GDO’lu ürünler hakkındaki
görüşlerini öğrenmek amacıyla Haziran 2012’de bir kamuoyu araştırması yapılmıştır.
Araştırma, Türkiye genelinde 09-10 Haziran 2012 tarihlerinde Türkiye’nin 7 coğrafi
bölgesinde, 42 il ve 194 ilçede bunlara bağlı 214 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen
nüfusunu temsil eden 2.430’ u kadın olmak üzere toplam 4.860 denekle hanede yüzyüze
görüşme metoduyla yapılmıştır. Coğrafi bölge-kent ve kır ağırlıkları dikkate alınarak hazırlanan
araştırma kapsamında 42 ilde1görüşmeler yapılmıştır.
Kamuoyunun GDO’larla ilgili algısı ve davranış şekillerini belirlemeyi hedefleyen
araştırmada,
“GDO ne demek?, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar sizce genel olarak nasıldır?,
GDO’lardan ne kadar endişeleniyorsunuz?,
GDO’nun hayvan yemi, insan gıdası ve tarlada ekimi gibi alanlarda kullanımlarını
endişe seviyesine göre derecelendirir misiniz?,
Ambalajlı bir ürünün içinde GDO olduğunu bilirseniz ne yaparsınız?
Bir markanın bir ürününde GDO varsa, o firmanın diğer ürünlerini alır mısınız?,
GDO ithalatı yapan (veya ithalat yapmak için başvuru yapan) bir firmaya/markaya
güveniniz nasıl olur?” gibi sorular yer almıştır.
Greenpeace tarafından gezici araştırma şirketi aracılığıyla yapılan araştırma
sonuçlarında;
• GDO istemeyenlerin oranı % 83,
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• Bir markanın bir ürününde GDO olursa, diğer ürünlerini de almayacaklarını
söyleyenlerin oranı % 62,
• Türk halkının GDO konusundaki endişesinin % 81,5 olduğu sonucu çıkmıştır.
Yapılan kamuoyu araştırması Türk halkının GDO’lara yaklaşımı ile ilgili güncel ve
somut bilgiler sunması açısından önemli veriler sağlamıştır. Yemezler kampanyasını bu verilere
ve halkın desteğine dayandıran Greenpeace, savunuculuk çalışmalarının temelini de bu sayede
güçlendirmiştir.
Kampanyanın iletişim stratejisi
Hedef kitlenin tamamına ulaşmak için nasıl bir yöntem izlendi?
Yemezler kampanyası genel olarak tüm tüketicileri etkilemeyi hedefleyen bir kampanya
olmuştur. Greenpeace, kampanyanın mesajlarını farklı hedef kitlelerine etkili şekilde iletmek
için hem geleneksel hem de sosyal medyada birbirini tamamlayan tüm iletişim kanallarını aynı
anda ve mümkün olduğunca yoğun olarak kullanmıştır.
Kampanyanın ilk ayağında başlatılan imza kampanyası kapsamında 326.591 imza
toplanarak, imza sahipleri ile e-posta yoluyla iletişim kurulmuştur. Diğer yandan da, anneçocuk dergileri, yemek kitabı/dergileri ve bloglarda Yemezler kampanyasına ilişkin bilgiler,
haberler, görseller yer alması için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, Greenpeace ekibi tarafından
radyo ve televizyon programlarına konuyla ilgili röportajlar verilmiştir. Tüm bunların yanı sıra
Greenpeace Destekçi İlişkileri Ekibi, yalnızca televizyon kanalıyla haberlere ulaştığı düşünülen
hedef kitleye telefonla ulaşarak kampanya konusunda bilgi vermiştir.
Bu çalışmalara ek olarak, kampanya boyunca tüm destekçilere bültenler gönderilerek
düzenli bilgi akışı sağlamıştır.
Kampanya süresince hem sosyal hem de geleneksel medya alanındaki iletişim
faaliyetlerinin yönetimi için profesyonel şirketlerle çalışılmıştır. Kampanyanın birinci ayağını
oluşturan yemlerde GDO kullanılmasına ilişkin süreç online ve geleneksel medyada eş zamanlı
yürütülmüştür.
GDO’lu gıdalara yönelik ikinci ayakta ise birebir markalar hedef alınmış ve geleneksel
medyanın çekimser kalabileceği düşünülerek online medya ve sosyal medya kullanılmıştır.
Greenpeace, kampanyada yalın ve etkili mesajlar verebilmek için reklam ve halkla ilişkiler
alanlarında gönüllü destek veren profesyonel iletişim ajanslarıyla çalışılmıştır.
Medyaya nasıl ulaşıldı?
Kamuoyunda GDO’larla ilgili rahatsızlığın bir yansıması olarak basın da Yemezler
kampanyasına ilgi göstermiştir. Türkiye’nin en yüksek tirajlı ilk sekiz gazetesinde kampanya
ile ilgili haberler yer almıştır. Greenpeace’in Yemezler kampanyası kapsamında yaptığı
eylemler de basında sıklıkla yer bulmuştur. İletişim ekibi köşe yazarlarının desteği için ise
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birebir çalışma yolunu izlemiştir. Öncelikle Greenpeace’in pek çok kampanyası hakkında bilgi
sahibi olan ve halihazırda Greenpeace’i takip eden yazarlarla bağlantı kurulmuştur.
Kampanyanın başında basının dikkatini çekebilmek için ek faaliyetler yapılması
gerekirken, ilerleyen dönemlerde gazeteciler haber talebiyle Greenpeace’i takip etmeye
başlamıştır.
Kampanya medyada ne şekilde yer aldı?
Yemezler kampanyasının tüm tüketicileri ilgilendiren bir konuya odaklanması
toplumun neredeyse her kesiminden destek görmesini sağlamıştır. İnsan sağlığını birebir
etkileyen bir konu olması dolayısıyla da birçok basın mensubu kampanyayı sahiplenmiştir.
Basın mensuplarının bir kısmı, Greenpeace’in facebook sayfasını takip ederek ya da websitesini
ziyaret ederek çeşitli alıntılar yapmış ve konuyu gündeme taşımıştır. Görsel ve yazılı medyadan
konuyla ilgilenebilecek yakın köşe yazarları tespit edilerek görüşmeler de yapılmıştır.
Bunların yanı sıra, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” ve “1 Kadın 1 Erkek” gibi dizilerde hem
GDO konusunun hem de Yemezler kampanyasının adının geçtiği mesajlar verilmiştir.
Dizilerden alınan bu destek için Greenpeace iletişim ekibi tarafından taleplerin yanı sıra; bazı
yapımcılar tarafından da konuyu işlemek istediklerine dair talepler gelmiştir.
Kampanya nasıl başarıya ulaştı?
Greenpeace yetkilileri ile yapılan görüşmede kampanyanın başarısının yalnızca
kendilerine ait olmadığı dile getirilmiştir. İletişim ekibi insanlarla beraber, kişilerin dâhil
olduğu katılımcı bir kampanya olmasının Yemezler’i başarılı kılan en önemli faktör olduğunu
belirtmiştir. Kampanyanın ilk aşamasında web sitesinden yürütülen imza kampanyası
sonucunda toplanan 326.591 imza kampanya boyunca birlikte hareket edilen kitleyi
oluşturmuştur. Greenpeace yetkilileri bu süreçteki rollerini “insanlara kampanya yapacakları
bir alan yaratmak ve sonrasında da tepkileri kanalize etme rolünü üstlenmek” olarak dile
getirmiştir.
GDO konusunun toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olmasına dikkat çeken
Greenpeace, Yemezler kampanyasının hedef kitlesinin toplumun geneline yayılmasına önem
vermiştir. Bu amaçla, kampanyada farklı kitlelerin dikkatini çekecek kapsayıcı bir dil
kullanılmasına özen gösterilmiştir.
Kampanyanın iletişim çalışmalarının başarısı ise “ekip olarak durum analizi yapıldıktan
sonra bir çok faktörün nasıl ve ne şekilde entegre biçimde kullanılabileceği üzerinde
düşünülmesi ve hazırlığının yapılması” olarak değerlendirilmiştir. Greenpeace ekibi
uzmanların da desteğiyle geleneksel medya ile ilgili nasıl bir tavır sergileneceği ya da köşe
yazarlarının konuya ilgisinin nasıl sağlanabileceği gibi konular üzerine de ortak fikirler
geliştirmiştir.
Kampanya kapsamında hazırlanan kamuoyu araştırması ve bu araştırmanın sonuçlarının
gönüllü danışmanlık desteği veren iletişim şirketlerinin çalışmalarıyla da güçlü mesajlar haline
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getirilmesi kampanyayı güçlendirmiş ve destekçi sayısının artmasında rol oynamıştır.
Greenpeace bir yandan iletişim çalışmalarını yürütürken; GDO’ya Hayır Platformu aracılığıyla
da diğer STK’larla sürekli dirsek temasında bulunma fırsatını yakalamıştır. Bu durumun, ortak
iş yapmak anlamında kamuoyuna yansıyan bir yanı olmakla birlikte; kamuoyuna yansımayan
Tabipler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Ekoloji Kollektifi gibi STK’larla yapılan
işbirlikleri de STK’lar arasında yapılan kollektif çalışmaların sonuç almadaki önemini ortaya
koymuştur.
Kamuoyu araştırmasında da ortaya konulduğu gibi toplumun % 83’ünün GDO karşıtı
olması bireyleri, STK’ları ve çeşitli kurumları beraber hareket etmeye teşvik etmiştir. GDO’ya
Hayır Platformu ve Yemezler kampanyası sivil toplum liderliğinde işbirliği halinde çalışarak
ortak bir amaç uğruna birlikte uyum içinde çalışılabileceğinin önemli bir örneği olmuştur.
STK’ların ortak çalışmasına ek olarak gönüllü olarak alınan iletişim danışmanlıkları, sosyal
medya üzerinden yürütülen imza kampanyası ve eylemler de kampanyaya ilgi ve desteğin
artmasında ve başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

7.8. AVON / Meme Kanseri İle Mücadele Kampanyası
AVON / MEME KANSERİ İLE MÜCADELE KAMPANYASI hakkındaki bilgilere
şu siteden ulaşılmıştır:http://www.avonmemekanseri.com/default.aspx?sId=20).
Kampanyanın amacı; kadınlar açısından önemli bir sorun olan bu konuya dikkat
çekmesi ve kadınlarda kontrole, önlem almaya ve tedaviye yönelik bir bilinç oluşturmasıdır.
Merkezi New York'ta olan ve "Dünya Kadınlarının Kişisel Gereksinimlerini, Ürün
İhtiyaçlarını ve Hizmet Beklentilerini En İyi Anlayan ve Karşılayan Şirket Olmak" vizyonuna
sahip olan Avon, bugün dünyanın en büyük doğrudan satış kozmetik organizasyonudur.
"Kadınların Kadınlar İçin Çalıştığı Şirket" sloganını benimseyen Avon'da çalışan kadın sayısı
dünyadaki bütün şirketlerden daha fazladır. Bu bağlamda Avon, geniş ve gelişen bir temsilci
ordusunu işe alarak, eğiterek, ve motive ederek pazar konumlamasını yerleştirmiş, bu süreçle
birlikte milyonlarca kadın ile çok yakın ilişkiler kurmuştur. Çalışma sistemi ve hedef kitlesi göz
önüne alındığında, Avon'un %86 ile Fortune dergisinin belirlediği en iyi 500 şirket arasında, en
fazla kadın yönetici oranına sahip olmasıyla övünmesi şaşırtıcı değildir. Avon'un 54
yöneticisinden 17'si kadındır ve yönetim kurulunda da 5 kadın görev yapmaktadır.
Avon, tüm dünyada, 6 kıtada,100 ülkede, 6 milyonun üzerinde satış temsilcisi ile yıllık
ortalama 10,7 milyar Amerikan Dolarının üzerinde satış gerçekleştirmektedir. Avon Türkiye
güzellik pazarında da hızla büyümektedir. Siparişlerinin büyük bir çoğunluğu internet aracılığı
ile alan firma, değişik bir ürün satış ve pazarlama politikası uygulamaktadır. Avon şirketleri
sektördeki diğer firmaların deneyimlerinden yararlanmakta ve en iyi uygulamaları kendi
ülkelerine uyarlamaktadır. Siparişlerin ödemeleri ağırlıklı olarak kredi kartı ve otomatik ödeme
olarak gerçekleşmekte olup, bağımsız girişimcilerin %75'ine kısa mesaj yolu ile ulaşılarak etkin
ve zamanında iletişim kurulabilmektedir. Teknolojinin iletişim kanallarına kazandırdığı hızı
son derece aktif şekilde kullanan firma, ev kadınlarının para kazanmalarını desteklemekte ve
firma ürün, satış-pazarlama giderlerini düşürerek kârlılığı artırmaktadır.
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Satış yapan kadınlar markanın elçileridir ve verimli olabilmeleri için sürekli
özendirilmeleri, motive edilmeleri gerektir. Çünkü doğrudan satış kavramı birçok gelişmiş
pazarda nispeten modası geçmiş, alt pazara yönelik bir çalışma şekli olarak algılanmakta ve
perakendeci mağazalarda alışveriş yapmanın sunduğu çekicilikler nedeniyle bir çok kişi bu tarz
çalışmayı kafasında geri plana itmektedir. Bütün bu olumsuz niteliklere rağmen Avon, üstün
ürün performansı ve hayranlık uyandıran imajı ile önemli bir marka değerine sahiptir ve katalog
reklamları ile satış temsilcilerinin sunum başarıları sayesinde kendi alanında çok başarılı bir
markadır (
H. Pringle ve M. Thampson, 2000: 33).
AVON Meme Kanseri ile Mücadele çalışmaları kapsamında amaçlar şöyle
sıralanmaktadır:
Meme kanseri ve erken teşhis konusunda gündem yaratmak,
Erken teşhis yöntemlerine ulaşımı kolaylaştırmak, ücretsiz tarama fırsatı sağlamak,
Bilimsel çalışmalara destek olmak,
Meme kanseri vakalarından etkilenen diğer aile bireyleri ve erkeklerin de
bilinçlenmesini sağlamak.
Uluslararası Kanser Derneği tarafından seçilen pembe kurdelalı ürünlerin satılması,
bakım ve kozmetik ürünlerinin satışına kampanyanın fon oluşturma sürecine olumlu bir etki
oluşturmuştur. Ayrıca pembe kurdela, bu hastalık ile mücadelede bilinci ve umudu temsil eden
bir sembol olarak, kampanyaya anlam katmıştır. Avon'un pembe kurdelalı ürünlerden elde ettiği
gelir, mücadelenin desteklediği meme sağlığı programlarını finanse etmek için kullanılmıştır.
Bununla beraber, Avon'un bu projesi birçok sosyal girişim aracılığıyla fon toplamaktadır.
Yerel fon toplama programlarını internet üzerinden doğrudan yapılan bağışları ve ulusal
çapta bir dizi fon toplama yürüyüşlerini içeren teşvikler desteklemektedir. Avon, özellikle
meme kanserini yenmede anahtarın erken teşhis olduğunu vurgulamak amacıyla "Avon Andı"nı
oluşturmuştur. Kadınların erken teşhisle ilgili üç aşamalı bir öneriyi imzalamaları için bir kalem
satın almaları istenerek, kalemin satışından elde edilen gelir bu fona aktarılmıştır. Avon, çoğu
ürünü 7 $ ya da altında bir rakam ile düşük fiyatlandırılmaktadır. Her bir ürün hediye kutusu
içinde yer almakta ve "Daha İyi Meme Sağlığı Rehberi" adlı bilgilendirici bir broşür
içermektedir.
Avon'un kampanyası toplanan yüksek fonlar ile ABD'de ticari amaç gütmeyen sağlık
programları arasında tüm zamanların en büyük katkısını sağlamıştır. Avon'un mücadelesi her
yönü ile çok etkileyici bir SS kampanyasına örnek teşkil etmektedir. Kampanyanın
başarısındaki asıl unsur, meme kanserinin Avon'un satış elemanları ve müşterilerinin çok büyük
bölümünde yankı uyandırmış olmasıdır. Avon 2000 yılında Breakthrough Breast Cancer'ın,
iddialı bir reklam kampanyası gerektiren Fashion Targets Breast Cancer – Moda Meme
Kanserini Hedef Alıyor – kampanyasının resmi sponsoru olmuştur. Bu sponsorluk, Avon'un
zamanı yakalayan ve modaya daha yakın genç müşterilere hitap eden bir kuruluş olarak kendini
yeniden markalandırmasına katkıda bulunmuştur. Bu kampanya sonucunda normal koşullarda
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Avon ürünlerini görmeyebilecek veya ilgilenmeyebilecek insanlar, müşterilerine değer veren
bir 'moda' şirketi olarak onların varlığından haberdar olmuşlardır (H. Pringle ve M. Thampson,
2000: 38).
Türkiye'de ilk defa "AVON 'la Sağlığa Yolculuk" projesi kapsamında AVON'un
desteğiyle açılan Meme Kanseri Bilgilendirme Hattı'nın Türk Kanser Araştırma ve Savaş
Kurumu iş birliği ile yürüten Avon, Türkiye'de aşağıdaki başarılara imza atmıştır:
(http://www.avonmemekanseri.com/default.aspx?sId=20)
1.200.000 üzerinde fon toplanmış,
23 ilde 6500'ün üzerinde kadına ücretsiz mamografi taraması yapılmış,
13 ilde 17 bilinçlendirme söyleşisi gerçekleştirilmiş,
5 hastaneye mamografi cihazı bağışlanmış,
İstanbul'da binlerce kadının katılımıyla Meme Kanseri ile Mücadele yürüyüşleri
yapılmış,
"Kanser Olan Mememdi, Ben Değil" isimli kitap yayımlanmış,
Türkiye'de bir ilk olan “Meme Kanseri Bilgilendirme Hattı” hayata geçirilmiştir. Meme
kanserine karşı başlatmış olduğu SS kampanyası ile her yaş, ırk ve dinden kadının
yakalanabileceği bir hastalığa karşı bilinçlendirme, maddi ve manevi destek sağlayarak
toplumda marka kimliğine, sosyal sorumluluk sahibi kurum sıfatını da eklemiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık iletişimi projelerin başarıya ulaşmasında öncelikli koşul, araştırma ve planlama
aşamasının iyi bir şekilde organize edilmesi ve uygulama sürecinin başarı ile yerine
getirilmesidir. Süreç içerisinde ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın, yaratıcılığı ne kadar parlak
olursa olsun, uygulama gerçekleşmediği sürece bu iletişim çalışması başarıya ulaşamayacaktır.
Bu nedenle uygulamanın gerçekleştirilebilirliği son derece önem taşımaktadır. Bununla birlikte
kampanyanın önceden belirlenen amaçlara ne kadar ulaştığının tarafsız bir değerlendirmeyle
saptanması da gereklidir. Bu bağlamda, bu ünitede örnek olaylar üzerinden vaka analizi
yapılarak konuya açıklık getirilmiştir.
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Uygulamalar
46664 KAMPANYASI
Kampanyanın Tarihçesi
46664... Bu rakam pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak, Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin apartheid rejimine, yani siyahlara karşı uyguladığı ırk ayrımcılığına karşı
verdiği mücadeleden dolayı yaşamının yirmi yedi yılını Cape Town’daki Robben Adası’ndaki
hapishanede geçiren Nelson Mandela ve adına kampanya başlattığı milyonlarca HIV/AIDS
mağduru için çok şey ifade ediyor.
Mandela yirmi yedi yıllık hapishane yaşamı boyunca 46664 mahkûm numarasıyla
çağrılmış. Numarayla çağırma, apartheid rejiminin muhalifleri aşağılamak amacıyla kullandığı
bir strateji. Nelson Mandela kendisi için büyük bir anlamı olan bu numarayı 2002 yılında
“AIDS’i durdurmak için yaşamının bir dakikasını ver” mesajıyla başlattığı kampanyaya isim
olarak verdi. Mandela, kampanyanın açılışında “AIDS uzun zamandır sadece bir hastalık değil,
artık bir insan hakları sorunudur,” diyordu. Bu mesaj tüm dünyada yankı buldu. 2002 yılından
itibaren kampanya bir dizi eylemle hayata geçirildi. Konserler düzenlendi, kamusal açıklamalar
yapıldı. Kitle gösterileri gerçekleştirildi. HIV/AIDS’in Nelson Mandela’nın özel yaşamı içinde
büyük bir önemi var. Mandela’nın oğlu Makgatho Lewanika Mandela 6 Ocak 2005 tarihinde
HIV/AIDS nedeniyle öldü. Kampanya halen devam ediyor ve HIV/AIDS mağdurlarına yardım
etmek için çaba harcıyor.
Kampanya iyi gerekçelendirilmiş. HIV/AIDS bugün büyük bir sorun. Kampanyanın en
güçlü yanını kuşkusuz Güney Afrika’daki mücadelenin sembolü olan Nelson Mandela’nın
kimliği oluşturuyor. Bu kampanyaya destek verenler için büyük bir etki. Ayrıca fırsatlar çok iyi
değerlendirilmiş. Nelson Mandela’nın serbest bırakılması için uluslararası düzeyde başlatılan
kampanyaya çok sayıda tanınmış müzik grubu destek vermişti. Bu gruplar desteklerini 46664
kampanyası sırasında da devam ettirdiler.
Bu, kampanyaya yönelik maddi ve manevi desteği bir kat daha arttırdı. Kampanyanın
en büyük tehdidi ise bizzat sorunun kendisi yani HIV/AIDS. Halen çözüm bekliyor. Tedavi
amaçlı kullanılan ilaçlar çok pahalı. İlaç şirketlerinin bu konudaki tutumu çok olumsuz. Ancak
kampanya güçlü olan yönünü çok iyi kullanıyor. Nelson Mandela doksan yaşına rağmen
mücadele etmekte ısrarlı. İlaç şirketlerine karşı hem fiilen hem hukuken mücadele veriliyor.
Kampanyanın Amaç ve Hedefleri
BM raporlarına göre ortalama 33 milyon (30 ila 36 milyon) insan HIV/AIDS virüsüyle
yaşıyor. Bugüne kadar HIV/AIDS virüsünden etkilenerek ölen insan sayısı yirmi beş milyondan
fazla. Dünyanın değişik yerlerinde günde on dört bin civarında insan HIV/AIDS virüsünden
etkileniyor. Afrika salgın hastalıklardan dolayı ölen 17 milyon, HIV/AIDS virüsünden
etkilenmiş olan 22 milyon insanıyla dünyanın herhangi bir bölgesinden çok daha fazla
HIV/AIDS virüsü tarafından vurulmuş bir durumda.
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Bugün Afrika’da HIV/AIDS virüsü on bir milyondan fazla öksüz yaratmıştır.
Rakamlara göre Güney Afrika nüfusunun yüzde 25’i HIV/AIDS virüsünün etkisi altında
bulunuyor.
HIV/AIDS ve insan hakları arasındaki bağlantı, kendisini temel olarak üç alanda
göstermektedir: Mağduriyeti arttırıcı rol oynaması, ayrımcılık ve damgalanma, hastalığın
durdurulması için etkili önlemlerin engellenmesi.
Kampanyanın en genel amacı;
-

HIV/AIDS’den arınmış bir dünya yaratmak.

HIV/AIDS konusunda farkındalık yaratarak, dikkatleri bu sorunun üzerine
çekmek, sorunun giderilmesi için uygun politikaların belirlenmesini sağlamak kampanyanın
hedefleri arasında.
Bilgi ve Veri Toplama
Kampanya kapsamında, bilgi ve veri toplama konusunda İngiltere’de HIV/AIDS
konusunda faaliyet gösteren uluslararası bir yardım kuruluşu olan AVERT’ten faydalanılıyor.
AVERT dünyanın dört bir yanından veri topluyor. Ayrıca HIV/AIDS konusunda Birleşmiş
Milletlerin UNAIDS programı düzenli olarak her yıl raporlar yayınlıyor.
Dolayısıyla kampanya etkin ve dünyanın dört bir yanından gelen verilere dayanan bir
bilgi toplama sistemi kullanıyor.
Kampanya Materyalleri
-

Kampanyanın en temel materyali, 46664 web sitesi.

-

Burada yapılan çalışmaların videoları, fotoğrafları sergileniyor.

Sayısal veriler düzenli olarak güncellenip kampanya etkinlikleri duyuruluyor.
Forum sayfası üzerinden tartışmalar yapılıyor.
Kampanyanın sloganı:
“46664: Her Şey Bizim Elimizde”.
Bu sloganın üzerinde yer aldığı tişörtler hazırlanmış. Bu tişörtler hem kampanyanın
tanıtımına yardımcı oluyor hem de gelir elde etmek için kullanılıyor. Bilezik, afiş, el çantası da
mevcut. Kampanya yararına verilen konserlerin CD’leri de burada satışa sunuluyor.
Kampanyanın Örgütlenmesi
Kampanyanın kendisi aslında örgütlenmeyi de beraberinde getirmiş. HIV/AIDS’in
önlenmesi için bir inisiyatif olarak yola çıkılmış. Kampanyanın arkasında Nelson Mandela
tarafında kurulmuş üç farklı örgüt bulunuyor.
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Bunlardan ilki kampanyanın da destekçisi olan Nelson Mandela Vakfı. Mandela
kampanyayı örgütledikten sonra 2004 yılında kamusal yaşamdan tamamen çekilmiş. Sadece
destek amaçlı olarak eylemlere katılmaya başlamış.
Kampanyanın organizasyonunu bir grup profesyonel ve uzman devam ettiriyor.
Uzmanlar özellikle HIV/AIDS konusundaki soruları yanıtlıyor, bu konuda bilgilendirme
çalışmaları yapıyor. Profesyoneller konserleri, sergileri ve fon bulma çalışmalarını örgütlüyor.
Kampanyanın Elde Ettiği Başarılar
HIV/AIDS hakkından farkındalık yaratmak için başlatılan kampanya özellikle ünlülerin
desteği ile tüm dünyada son derece başarılı bir etki yaratmış. Queen, Paul McCartney, Bono,
Dave Stewart ve Peter Gabriel, Annie Lennox, Aretha Franklin, The Edge, Brad Pitt, Joan Baez
ve daha pek çok ünlü kampanyaya destek veriyor. Konserlerde HIV/AIDS konusunda
aydınlatıcı konuşmalar yapılıyor. Konserler Güney Afrika’nın dışında Madrid, Londra ve New
York’ta da düzenlenmiş. Bu kentlerde fotoğraf sergileri açılarak bilgilendirmeler yapılmış.
Kampanyaya bir destek de spor alanından gelmiş. Euroleague Yönetimi 16 takımın oyuncuları,
koçları, hakemleri ile kampanyaya destek vermiş. Oyuncular, koçlar ve hakemler üç maç
boyunca kampanyanın ismi olan “46664” rakamlı dövmeyi vücutlarında taşımışlar.
Erkekler Euroleague
Zagreb’le oynayacağı maçta
savaş kapsamında toplumu
organizasyon çerçevesinde
dövmeleriyle çıkmışlar.

Top 16’da mücadele eden Fenerbahçe Ülker, rakibi Cibona
Euroleague organizasyonu içerisinde yer alan ve HIV/AIDS’le
bilgilendirme amacı taşıyan kampanyaya destek vermiş. Bu
basketbolcular sahaya kampanya ile ilgili t-shirtleriyle ve

Kullanılan Taktikler ve Yapılan Eylemler
Kampanya üç temel eyleme dayanıyor. Bunlardan ilki kamuya açık alanlarda
fotoğraf sergileri ve video gösterileri düzenleyerek dikkatleri kampanyaya çekmek.
İkincisi ve belki de kampanyanın en güçlü eylemi, ünlülerin desteğiyle
gerçekleşiyor. Ünlüler, kampanyaya iki biçimde destek veriyorlar. Konserlerde yer alarak
şarkılarıyla kampanyanın duyurulmasını sağlıyorlar. Ayrıca çok sayıda sanatçı 46664
Büyükelçisi olarak görev yapıyor ve kampanyayı tüm dünyada duyurmak için çaba harcıyor.
Spor takımlarının varlığı da işe ayrı bir boyut katıyor.
Üçüncü eylem, web sitesi üzerinden ve yapılan toplantılarla HIV/AIDS
hakkında bilgilendirmeler yapmak.
Her üç eylem de temel olarak bir erişim faaliyetinin ürünü. Dolayısıyla erişim
faaliyetleri kampanyanın ana taktiklerinden.
Fonlar
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Kampanyanın fon bulma konusunda üç temel ayağı var. Bunlardan ilki konserler.
İkincisi kampanya için üretilen materyallerin satışından elde edilen gelirler. Üçüncü olarak ise
bireysel ve kurumsal destekleyiciler. Her üçünden de gelir elde eden kampanya bu sayede geniş
kapsamlı çalışmalara imza atabiliyor.
(http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/k/a/kampanyakitapweb.pdf)
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Uygulama Soruları
“46664 Kampanyası”’nın amaç ve hedeflerini açıklayınız?
“46664 Kampanyası”’nda kullanılan taktikler ve yapılan eylemler nelerdir?
“46664 Kampanyası”’nın elde ettiği başarılar nelerdir?
“46664 Kampanyası”’nda kampanya materyalleri olarak neler kullanılmıştır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye "Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın
Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik İstek ve Kararlılığın Sağlanması ve Uygulamaya Konulması
kapsamında belirlenen stratejilerden biri değildir?
a) “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Uygulama Kurulları”na
dair esasların güncellenerek uygulanması
b) “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurullarının işlerliğinin
sağlanması.
c) Sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi çalışmaları kapsamında obezite risk faktörlerine
bağlı eşitsizliğin giderilmesi
d) “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın periyodik aralıklarla yapılmasının
sağlanması için alt yapı oluşturulması
e) Sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi çalışmaları kapsamında ve fiziksel hareketsizlik
risk faktörlerine bağlı eşitsizliğin giderilmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli
Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması konusunda belirlenen
hedeflerden biri değildir?
a) 2017’ye kadar fazla kiloluluk prevalansını çocuklarda %30, adolesanlarda %20’ye
kadar azaltmak
b) 2017 yılına kadar öğretmen ve öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel
aktivite konularında bilgilendirmek
c) 2017 yılına kadar aile, okul ve medya işbirliği ile ilköğretim, ortaöğretim ve
üniversitelerde çocukların ve gençlerin fiziksel aktivite, spor faaliyetleri ve sosyal aktivitelere
yönlendirilmesini sağlamak
d) 2017 yılına kadar okullardaki fiziksel aktivite imkanlarını, bütçe imkanlarını da
dikkate alarak arttırmak.
e) 2017 yılına kadar okullarda verilen beslenme hizmetlerinde denetimleri etkin şekilde
yürütmek ve standardizasyonu sağlamak.
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3) Aşağıdakilerden hangisi “Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı” ‘nın
işyerlerine yönelik çalışmalardan biri değildir?
a) Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi
düzeylerinin artırılması
b) Gıda sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele konusunda
bilgilendirilmesi
c) İşyeri hekimliği hizmetleri bulunan kurumlarda iş yeri çalışanlarına yönelik obezite
ile mücadele çalışmalarının yapılmasının sağlanması
d) İşyerlerinde altyapı çalışmalarının tamamlanması
e) İşyerlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik eden çok bileşenli programlar geliştirilmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi “Dumansız Hava Sahası” programının temel amaçlarından
değildir?
a) Sigara tüketiminin azaltılması
b) Pasif içiciliğin engellenmesi, sigaraya başlanmaması ve sigaranın bırakılmasının
sağlanması
c) Ölü doğum oranlarının azaltılması
d) Sigara tiryakilerinde ölüm ve kanser gibi hastalık korkusu, suçluluk, utanç,
ayıplanma duygusu ve korkusu yaratılması
e) Herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması
5) “Dumansız Hava Sahası” kampanyasının sloganı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dumanla Boğulma
b) Havanı Koru
c) Dumana Son
d) Pasif İçici Olma
e) Dumanla Mücadele
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6) 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden
ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen
illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması aşağıdaki hangi kampanyanın amacıdır?
a) Öncelik Ambulansın
b) Trafiğe engel olma
c) Yolları kapama
d) Hayata yol ver
e) Sürücüler dikkat
7) GDO’lu gıdalara yönelik kampanyanın ikinci ayağında birebir ………… hedef
alınmış ve kampanyada ……………………. kullanılmıştır. Boşluklara uygun gelen ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) toplum/ televizyon
b) Gençler/gazeteler
c) Kurumlar/ bültenler
d) Sivil toplum örgütleri/ televizyon
e) markalar/ online medya ve sosyal medya
8) Kadınlar açısından önemli bir sorun olan meme kanseri konusuna dikkat çeken ve
kadınlarda kontrole, önlem almaya ve tedaviye yönelik bir bilinç oluşturma çabasında olan
firma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avon
b) Flormar
c) Loreal
d) Garnier
e) Dermo Kozmetik
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9) Aşağıdakilerden hangisi Meme Kanseri ile Mücadele çalışmasının amaçlarından biri
değildir?
a) Meme kanseri ve erken teşhis konusunda gündem yaratmak
b) Erken teşhis yöntemlerine ulaşımı kolaylaştırmak, ücretsiz tarama fırsatı sağlamak
c) Bilimsel çalışmalara destek olmak
d) Meme kanseri vakalarından etkilenen diğer aile bireyleri ve erkeklerin de
bilinçlenmesini sağlamak
e) Sayısal veriler düzenli olarak güncelleyip kampanya etkinliklerini duyurmak
10) Aşağıdakilerden hangisi 46664 Kampanyası’nın sloganıdır?
a) Yaşamaya Devam
b) AIDS’den arınmış bir dünya
c) Her Şey Bizim Elimizde
d) Virüssüz Hayat
e) Ayrımcılığa Son

Cevaplar:
1)d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b, 6) d, 7) e, 8) a, 9) e, 10) c
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8. SAĞLIK İLETİŞİMİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
Bölüm Yazarı
Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

203

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sağlık iletişim programları oluşturarak, uygulamada söz konusu hedef kitle ve düzeylere,
özel şartlara uyumlu programlar dizayn etmede farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu ünitede
Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler, Sağlık İletişiminde Sosyal Pazarlama konuları detaylı olarak
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halkla İlişkiler kavramını açıklayınız?
2) Sağlık iletişiminde halkla ilişkilerin rolü nedir?
3) Sosyal pazarlama kavramını açıklayınız?
4) Sağlık kurumları açısından sosyal pazarlamanın önemi nedir?
5) Sağlık sektöründe görev yapan halkla ilişkiler biriminin görevleri nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sağlık İletişimi İle
İlgili Diğer Konular

Sağlık
iletişimi
faaliyetlerinde kullanılan
halka ilişkiler, sosyal
pazarlama
konuları
hakkında ayrıntılı bilgi
edinilecek.

Sağlık İletişimi, halkla ilişkiler ve
pazarlama ile ilgili yazılan temel
düzeydeki kitaplar incelenerek bu
konular geliştirilip pekiştirilebilir.

Sağlık İletişimi Ve
Halkla İlişkiler

Sağlık konusunda hedef
kitlede
farkındalık
yaratmak,
anlayış
oluşturmak,
yanlış
anlaşılmaların
üstesinden
gelmek,
bilgilendirmek, bilgileri
arttırmak, ön yargıları
ortadan
kaldırmak,
inancı
güçlendirmek
amacıyla halkla ilişkiler
tekniği hakkında bilgiler
edinilecek.

Sağlık İletişimi, Halkla ilişkiler ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek bu konu
öğrenilebilir.

Sağlık İletişiminde
Sosyal Pazarlama

Bireylerin ve toplumun
refahını
geliştirmek
amacıyla hedef kitlelerin
gönüllü davranışlarını
etkilemeye çalışan sağlık
programlarının
tasarlanmasına
ilişkin
bilgiler öğrenilecektir.

Sağlık İletişimi, pazarlama iletişimi
ile ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek bu konu
pekiştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
• Halkla ilişkiler: Sağlık kuruluşunun ilişki içerisinde olduğu iç ve dış müşteri
grupları ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak,
geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek amacıyla
yapılan programlı, sürekli ve iletişim ağırlıklı çabaların tümüdür.
• Sosyal pazarlama: Bireylerin ve parçası oldukları toplumun refahını geliştirmek
amacıyla hedef kitlelerin gönüllü davranışlarını etkilemeye çalışan programların
tasarlanmasına ticari pazarlama teknolojilerinin uyarlanmasıdır.
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Giriş
Sağlığın sosyal belirleyicilerinin gittikçe daha fazla tanınması, sürdürülebilir bir sosyal
değişim/dönüşüm için stratejik iletişim çabalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu
çabalar; bireysel davranışların değiştirilmesini de tamamen yadsımadan, ancak sosyal adalet
değerini merkeze koyan ve bireyleri kendi sağlıklarını ilgilendiren kararların alınmasında daha
fazla katılımcı yapan yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç göstermektedir. Bu doğrultuda sağlık
iletişim programları oluşturulmuş, uygulamada söz konusu hedef kitle ve düzeylere, özel
şartlara uyumlu programlar dizayn etmede geniş bir yelpazeye yayılmış yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemler Halkla ilişkiler, Sosyal Pazarlama, Medyada Savunuculuk,
Reklam, Medya Okuryazarlığı, Risk İletişimi olarak sıralanabilmektedir.
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8. SAĞLIK İLETİŞİMİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
Sağlık iletişimi yöntemlerinden biri olan medya okuryazarlığı, çeşitli bağlamlarda ve
çeşitli biçimlerde yazılı, görsel, işitsel ortamlardaki tüm iletilere erişme, bu iletileri anlam
süzgecinden geçirerek kabul etmekte analitik yeterliğe ve gerekli değerlendirmeleri yapabilmek
için bilgi birikimine sahip olma, son olarak da bizzat iletiler üretip iletebilme kapasitesini ifade
etmek için kullanılan bir kavram olarak öne sürülmektedir (Kejanlıoğlu, 2005:13-23). Medya
okuryazarlığı konusu sonraki ünitelerde detaylı olarak açıklanacaktır.
Medyada Savunuculuk ise medyanın sosyal ve kamu politikası insiyatifini geliştirmek
üzere stratejik kullanımı ile kamunun kendi sağlığına yönelik politikaların oluşturulmasına
katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Sağlık iletişimindeki bir başka yöntem de halkla ilişkiler faaliyetleridir. Sağlık
kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri; hastalığa ilişkin olarak kamuoyunun
bilgilendirilmesinden mücadele etme ve korunma yollarının anlatılmasına, hasta
memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgi sahibi olunmasına kadar oldukça
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bilgilere ek olarak, sağlık sektöründe halkla ilişkiler
uygulamalarını zorunlu kılan bazı nedenlerin varlığından da bahsedilmektedir. Bu nedenler;
sağlık sektörünün karmaşık yapısı, uzmanlaşma seviyesinin yüksekliği, yoğun tıbbi terminoloji
kullanımı, hedef kitlenin bilgisizliği, yönetimin profesyonelleşmesi vb. şeklinde
sıralanabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektörünün hedef kitlesi durumunda olan hasta ve
yakınlarının gerek fiziksel ve psikolojik yapılarının gerekse beklentilerinin farklı olması,
hastaneye başvuru yapanların sıkıntı, huzursuzluk, endişe, gerginlik vb. duygu değişimleri
yaşaması da sağlık sektörü açısından halkla ilişkilerin önemini artıran diğer faktörler arasında
yer almaktadır (Somuncuoğlu, vd.2013:28-39).
Sağlık iletişimi faaliyetlerinde kullanılan bir diğer yöntem olan sosyal pazarlama ise,
davranış değişikliği amacına daha iyi ulaşabilmek için “sosyal etkileme kuramları” ile
pazarlama kavramlarını birleştiren bir çalışmanın ürünüdür. Reklam ve pazarlama ilkelerinin
olumlu sağlık davranışını sağlamak için kullanılmasıdır. Sosyal pazarlamanın amacı, sigara
tüketimini azaltmak, kimi kanser türleri için test yaptırmak olabileceği gibi trafik kazalarının
azaltılması da olabilmektedir. Pazarlamanın ilkelerini kullanan sosyal pazarlamanın ana
prensibi, psikolojik, sosyal ekonomik ve politik açılardan tüketici ile davranış arasındaki
mesafeyi kısaltmaktır (Çınarlı:2008).

8.1. Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler
Sağlık kuruluşları açısından halkla ilişkiler, “sağlık kuruluşunun ilişki içerisinde olduğu
iç ve dış müşteri grupları ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler
kurmak, geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek
amacıyla yapılan programlı, sürekli ve iletişim ağırlıklı çabaların tümü şeklinde tanımlanabilir”
(Tengilimoğlu, 2001: 5).
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“Bireysel karar almada kültürü ve çevreyi değiştirme tekniği” olarak kullanılan halkla
ilişkiler ise sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir enformasyonun yayılmasında, sağlıklı davranışa
ikna etmede ve sağlık okuryazarlığını (health literacy) gerçekleştirmede kullanılabilir. Halkla
ilişkilerin; farkındalık yaratmak, anlayış oluşturmak, yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmek,
bilgilendirmek, bilgileri arttırmak, ön yargıları ortadan kaldırmak, inancı güçlendirmek, bir
algılamayı doğrulamak ya da altını çizmek ve belirli bir doğrultuda hareket etmek amaçlarına
yönelik kullanımı, hiç şüphesiz ki sağlık iletişiminin de amaçlarıdır. Kamu ve özel sağlık
kuruluşlarının, laboratuar ve araştırma kuruluşlarının halka sağlıkla ilgili enformasyon
iletmelerinde, medyada eğlendirirken eğitme amaçlı programların yapılmasında, toplum sağlığı
için uğraş veren sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde halkla ilişkilerden bir sağlık iletişimi
yöntemi olarak yararlanılmaktadır. Ancak halkla ilişkiler de kamu yararına değil de çıkar
gruplarının yararına da kullanılabilmektedir. Değişimi sağlayabilmek için bazen geniş hedef
kitlelere ulaşmak söz konusu iken, kimi zaman da tek bir kişiye ulaşmak hedeflenebilir. Öte
yandan halkla ilişkiler, hem sosyal pazarlamayı hem de aşağıda ele alacağımız medyada
savunuculuk yöntemini desteklemek için kullanılabilmektedir.
Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin tarihi çok eskilere, hasta-hekim ilişkisinin
başlangıcına dayanmaktadır. Sağlık kuruluşlarında sürekli ve yoğun bir iletişim yaşanmaktadır.
Sağlık profesyonelleri ve destek hizmeti sunanlar, hastalarla, yakınlarıyla ve diğer hizmet
kullanıcıları ile bire bir iletişim içindedir. Sağlık kuruluşları, hastalar yanında diğer sağlık
birimleri ile; aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, koruyucu sağlık hizmeti sunan
dispanserler, hastaneler, kamu kuruluşlarıyla, medya kuruluşları, sigorta şirketleriyle de
karşılıklı iletişim içindedir (Tengilimoğlu, 2001:11).
Sağlık alanında çağdaş anlamada yapılan ilk halkla ilişkiler çalışması, Türkiye’de
yapılan çalışmalar arasındaki ilklerden birisi sayılmaktadır. 1964’te yürürlüğe giren Nüfus
Planlaması (Doğum Kontrolü) yasasının halka tanıtılması ve planlı çocuk fikrinin ailelere
benimsetilmesi için Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü içinde yer alan Tanıtma ve Halk
Eğitimi Şubesinin çalışmaları başlamıştır (Uludağ, 2010: 66).
ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’de politikacılar Amerikan sağlık sistemine yeniden
şekil verme çalışmalarında kamuoyunun baskısını dikkate almak durumunda kalmışlardır.
Kamuoyunun şekillenmesinde ise halkla ilişkiler önemli bir rol oynamıştır. Son yıllarda
yürütülen tanıtım kampanyalarının aile planlaması, trafik kazalarının önlenmesi, AIDS
(Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) ve bebek ölümlerinin azaltılmasında büyük katkısı
olmuştur. Kampanyalar sayesinde emniyet kemeri kullanımını artırmış, alkollü araç kullanımı
azalmıştır (Tengilimoğlu, 2001:12).
Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler çalışmalarının özellikle davranış değişikliği
yaratma üzerinde odaklaştığı; bu bağamda da halkla ilişkiler profesyonellerinin yaşamın
korunması ve geliştirilmesi, tüketicilerin eğitimi, aşı kampanyaları, ücretsiz sağlık taramaları,
halkı belirli sağlık sorunları ve tedavileri konusunda bilinçlendirme çabaları üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir (Tengilimoğlu, 2001:12).
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Sağlık sisteminin önemli bir alt sistemi olan hastaneler, karmaşık bir sosyal sistem
olarak toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumunun kazandırılmasında önemli rol
üstlenmektedirler. Bu bağlamda hastane yönetimlerinin; sağlık hizmetleri üretimi yoluyla
toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynaklarının
planlanması, örgütlendirilmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi gibi sorumlulukları vardır
(Alkibay, 1998:154).
Bununla birlikte, hastaneler hedef kitlesi sağlık konusu göz önünde bulundurulduğunda
çok daha fazla ilgi bekleyen gruplardan oluşmaktadır. Bu çerçevede de söz konusu kitlelere
ulaşmak ve onlarda istenilen değişiklikleri yaratmak diğer kurumlara oranla çok daha fazla çaba
gerektirmektedir. Toplumdaki bireylere ulaşabilmek, onlarla bütünleşebilmek bunun
sonucunda da olumlu bir imaj yaratabilmek planlı iletişim çalışmaları ile mümkün
olabilmektedir. Bu bağlamda hastanelerde halkla ilişkiler birimleri önemli bir yere sahiptir
(Yurdakul, Coşkun ve Öksüz, 2007:31). Bundan dolayı, bugün hastanelerde, düne göre daha
etkin halkla ilişkiler programlarına gereksinim vardır. Bu gereksinimi ortaya çıkaran faktörleri
şu şekilde sıralayabiliriz (Teke, Demir, Fedai ve Ersoy, 1999:44):
• Toplumun, sağlık hizmetlerini daha bilinçli talep etmesi,
• Toplumun, sağlığını korumayı ve düzeyini yükseltmeyi amaçlayan yasalar ve diğer
yasal düzenlemeler,
• Gelişen, değişen sağlık sigortası olanakları,
• Tüketici ve hasta hakları konusunda toplumda oluşan beklentiler,
• Sağlık meslek birliklerinin, odalarının mesleki etik çalışmaları,
• Tıp bilimindeki gelişmeler ve buna bağlı yeni tanı, tedavi ve rehabilitasyon
teknolojisindeki gelişmeler,
• Artan sağlık hizmeti sunum maliyetleri,
• Kalite arayışları ve müşterilere odaklı sağlık hizmeti beklentileri,
• Daha etkin ve verimli yönetim ekibi gereksinimleridir.
Halkla ilişkiler birimleri tüm kurumlarda olduğu gibi hastanelerde de uygulamaları
yerine getirirken iki temel fonksiyondan yola çıkmaktadır. Bunlar tanıma ve tanıtma
fonksiyonlarıdır. Hastanenin hedef kitlesinin birbirinden oldukça farklı sosyo-kültürel
özelliklere sahip gruplardan oluştuğu göz önüne alındığında karşılıklı anlayış, kabul görme ve
işbirliği sağlamanın diğer işletmelere nazaran çok daha zor olduğunu ve sistemli halkla ilişkiler
çabalarına olan ihtiyacın daha fazla hissedildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda
hastaneler öncelikle gerek iç gerekse de dış hedef kitleyi en iyi şekilde tanımalı ve bu doğrultuda
tanıtıma yönelmelidir. (Bateman, 1998: 11).
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Halkla ilişkiler birimi hastanelerin tanıma sürecinde elde ettiği veriler çerçevesinde
tanıtıma yönelik projeler daha etkin ve verimli bir şekilde oluşturulabilecektir. Bu çerçevede,
hastane yönetimlerinden beklenen, toplumu bilgilendirmeye yönelik sosyal fayda sağlamayı
amaçlayan tanıtım çalışmaları gerçekleştirmeleridir. Halkla ilişkiler birimleri gerek tanıma
gerekse de tanıtma fonksiyonu bağlamında tüm hedef kitleye ulaşmak için gerçekleştireceği
faaliyetleri bir zaman planlamasına bağlı olarak oluşturmalıdır.
Tanıma ve tanıtmaya yönelik yapılacak planlamalarda tüm hedef kitleleri göz önünde
bulundurmak ve geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Hastanelerde halkla ilişkiler
birimleri hedef kitleye yönelik tanıtma fonksiyonunu yerine getirirken, kurumsal reklamlar,
kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmaları, basınla ilişkilerin düzenlenmesi, çeşitli kanaat
önderlerinden yararlanılması, kurum içinde kurumun gelişimine yönelik çeşitli arama
konferansı, seminer vb. toplantıların düzenlenesi, kurum çalışanlarına yönelik motivasyon
çalışmalarının planlanması, kurum faaliyet raporlarının hazırlanıp ortakların bu konulara ilişkin
bilgilendirilmesi, STK’lara yönelik çalışmaların yapılması, sosyal sorumluluk projeleri
geliştirilmesi, çeşitli yarışma, fuar, festival, sponsorluk vb etkinliklerin planlaması, kurumsal
dergi, gazete veya bültenlerin hazırlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimin koordine
edilmesi görev ve sorumluluklarını üstlenmektedir (Yurdakul vd. 2007:36).
O halde sağlık sektöründe görev yapan halkla ilişkiler biriminin bu görevi başarılı bir
şekilde gerçekleştirebilmeleri için şu hususlara dikkat etmeleri gerekir (Işık, 2011: 36):
• Hastane yönetimiyle işbirliği yaparak halkla ilişkiler politikası planlamak ve
uygulamak,
• Hastane içinde çalışanlarla yönetim arasında köprü görevi görmek adına formal ve
informal iletişim kanallarını takip ederek etkin verimli bir şekilde iletişim akışı kurmak,
• Hastane çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler
düzenlemek,
• Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim
seminerleri düzenlemek,
• Hasta ve hasta yakınları için hastaneyi tanıtıcı, kişileri aydınlatıcı afiş, broşür vb.
hazırlamak veya hazırlatmak,
• Hasta ve hasta yakınlarının (hedef kitlenin) hastaneyle ilgili görüş, istek, dilek ve
şikayetlerini tespit ederek bunların çözümüne katkı sağlamak,
• Bütçe doğrultusunda kurum içi (gazete, bülten vb.) bir yayın gerçekleştirerek
çalışanlara hastaneyle ilgili birinci ağızdan bilgi sunmak. Aynı şekilde çalışanların da bu
yayında kendilerini ifade edebilmelerine imkân vermek,
• Belli periyotlarla (6 aylık veya yıllık) raporlar hazırlayarak üst yönetime sunmak,
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• Basın yayın organlarıyla etkin ve sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmak.
• Hastanenin tanıtım çalışmalarını planlamak ve uygulamaktır.

8.1.1. Halkla İlişkiler Modelleri ve Sağlık İletişimi
Grunig ve Hunt, 1850’lerden itibaren halkla ilişkiler uygulamalarını dört model altında
incelemişlerdir. 1850-1900 yılları arası uygulamalar “Basın Ajansı Ve Tanıtım Modeli”, 19001920 yılları arası “Kamuyu Bilgilendirme Modeli”, 1920-1960’ların sonu “İki Yönlü Asimetrik
Model” ve 1960’ların sonu ve 1970’lerden sonraki uygulamalar ise “İki Yönlü Simetrik Model”
başlığı altında ele alınmıştır (Peltekoğlu, 2007:94).

8.1.1.1. Basın Ajansı Modeli
Basın ajansı modeli halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda ile benzerlik
göstermektedir ve dürüstlük her zaman gerekli görülmemektedir. İletişim, daima kuruluştan,
hedef kitleye yöneliktir ve tek yönlü bir özelliğe sahiptir (Peltekoğlu, 2007: 128). Basın ajansı
modeli dört halkla ilişkiler modeli arasından en basit olanıdır. Bu modeli genellikle halkla
ilişkiler yönetiminin kapsamını ve önemini kavrayamayan, halkla ilişkileri “duyurma, tanıtma,
tutundurma” ile eşanlamlı gören kuruluşlar tercih etmektedir (Özkan, 2009:20).
Basın ajansı modeline sağlık sorunları ile ilgili örnek olay olarak HIV/ AIDS
hastalığının başlangıç aşaması örnek verilebilir. HIV / AIDS hastalığı ile ilgili olarak basın
ajansı modeli, hastalığın ortaya çıktığı ilk dönemi kapsamaktadır. Sessiz kalma, inkâr,
enformasyonun deformasyonu ve yanıltıcı olması bu modelin özelliklerini yansıtmaktadır.
1980’lerin ortalarında dünyanın birçok ülkesinde devlet ve hükümet başkanları ile politikacılar
hastalık konusunda sessiz kalmışlardır ve Asya ve Afrika’da ulusal hükümetler bu hastalığın
varlığını inkâr etmişlerdir. Amerika’da hastalığın kaynağı olarak Haitililer gösterilmiş ve resmi
kaynaklardan da yanlış enformasyon aktarılmıştır. Bu dönem hastalığın erken retorik ve sosyal
yapılanma dönemiydi ve bu dönemde geri-besleme almaya yönelik girişimler ortada yoktu
(Bardhan, 2002: 225).

8.1.1.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli
Bu modelin öncüsü Ivy Lee’dir. Bazıları onun yaptığı bu işi “tanıtım danışmanlığı”
olarak da tanımlamaktadır (Peltekoğlu, 2007: 73-73). Lee, Rockefeller’in danışmanı olarak
göreve başlayan ve gizlilik anlayışını yıkan bir gazetecidir. Lee gizliliğin dedikodu ve şüpheye
yol açtığını savunmaktadır. Lee halka gerçek bilgilerin aktarılmasından yanadır. Kamuoyunu
görmemezlikten gelmenin mümkün olamayacağını ve kamuoyunun olaylardan haberdar
edilmesi gerektiğini ve bunun da basın yoluyla sağlanacağını savunmaktadır (Geçikli, 2008:
29). Harrison’a göre modelin temel amacı, bilginin birine ya da tüm topluma yayılmasıdır.
Kamuyu bilgilendirme modeli sağlık iletişimi alanında şu şekilde kullanılmıştır.
AIDS/HIV ile ilgili olarak bu model, 1980’lerin son yarısında etkili olmaya başlamıştır. Bu
dönemde hastalık “normalleşme” ve “tıbbileşme” dönemindedir. Medya aracılığıyla doğru
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bilginin yayılması önceliği önem kazanmıştır. Hükümetler, konuya daha fazla dikkat çekmeye
çalışmışlardır ve uluslararası tepki de daha net şekillenmeye başlamıştır. Batı’da araştırmacılar
hastalığa çözüm bulabilmek için mucizevi bir tedavi yöntemi ararken, politikacılar da hastalığın
önlenmesi ve eğitimi ile ilgili açıklamalar yapmışlardır. 1983 ve 1989 yılları arasında AIDS
hastalığı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, hastalığa dair hikâyelerin yüzde doksanı genel
tıp dergilerinden ve yayınlarından elde ediniliyordu. Alternatif hikâyeler, alternatif medya ile
sınırlıydı. Aktivistler ve sivil toplum gruplarının varlıklarını kazanmaya ve seslerini duyurmaya
başlamalarına rağmen, daha geleneksel ya da resmi yetkinin sesi, salgının büyük söylemini
şekillendirmeye devam ediyordu. En güçlü paydaşlardan geri bildirim almak hala çok net
değildi (Bardhan, 2002:225).

8.1.1.3. İki Yönlü Asimetrik Model
Bu modelin amacı bilimsel ikna olarak kabul edildiği için modelin uygulayıcıları daha
çok tanıtım uzmanı görevi görürler. Bu modelde, uygulanan iletişim iki yönlü olmakta birlikte,
halkla ilişkiler uygulamalarının sonucuna göre kuruluşun politikasını değiştirmesi söz konusu
olmadığından asimetriktir. Amaç ikna yoluyla hedef kitlenin davranışlarının istenilen yönde
değiştirilmesidir (Peltekoğlu, 2001:128). Bu modelde geri bildirim, örgütün hedef kamu
kategorisini daha başarılı bir biçimde etkileyebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
İki yönlü asimetrik modelin temelinde "ikna yöntemi" vardır. Hedef kitle, ikna
stratejileri ile yönlendirilmekte ve istenilen mesaja inanması hedeflenmektedir. Bu modelde,
hedef kitlenin verilen mesaja "maruz bırakılma" durumu vardır. Hedef kitlenin ikna olmaktan
başka yapacağı tek şeyi, verilen mesajı reddetmesi ya da mesaja kapalı hale gelmesi olacaktır
(Özkan, 2009:21-23).
Türkiye’de ilk AIDS vakasının görüldüğü 1985 yılı her ne kadar bu modelin
uygulandığı döneme rastlasa da; ülkede AIDS/ HIV ile ilgili olarak hastalığın eşcinsel hastalığı
olarak damgalandığı ve otoritenin sessiz kaldığı ilk modele uyduğu görülmektedir. Türkiye’de
2003 yılında HIV virüsü taşıyan yabancı uyruklu bir hayat kadınının, resmi otorite tarafından
medyada teşhir edilmesi, HIV pozitif virüsü taşıyan bir öğrencinin, okula kabul edilmeyerek;
sınıf arkadaşları ve çocukların aileleri tarafından okuldan uzaklaştırılması tecrit ve kınama
olayları, resmi kaynakların hastalıkla ilgili verilerinin tartışmalı bulunması ve hastaların
seslerinin yok denecek kadar az duyulması ancak tüm bunların yanında sivil toplum örgütlerinin
ve tıp otoritelerinin çalışmaları ikinci modelden üçüncü modele geçme aşamalarına işaret
etmektedir (Çınarlı, 2008:76).

8.1.1.4. İki Yönlü Simetrik Model
Dört halkla ilişkiler modeli içerisinde en ideal olanı şeklinde tanımlanan iki yönlü
simetrik modelde, karşılıklı anlayışın sağlanması ve taraflar arasında bir dengenin
oluşturulması esastır. Bu modelde kimi zaman hedef kitle, kimi zaman ise kurum iletişimi
yöneten taraf olabilmektedir (Tarhan, 2008:136).
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İki yönlü simetrik model, geribildirimin etkin bir şekilde kullanıldığı, modern ve çağdaş
halkla ilişkilere uygundur. Ancak Grunig bu modelin uygulamasına fazla rastlanmadığını ifade
etmekte ve üniversitelerde ki ders kitaplarında yer alan teorik bir model olduğunu ileri
sürmektedir (Geçikli, 2013: 32-33).
HIV/AIDS hastalığı, bu bölümde iki yönlü simetrik model açısından
değerlendirildiğinde, iki yönlü simetrik modelin bilinçli olarak benimsenmesi, halkın
güçlenmesine ve olaya dahil olmasına yönelik gelişen bir adım atmaktadır. Bu model paydaşları
değiştirmeyecek fakat geleneksel olarak daha güçlü olan paydaşların, hastalıktan daha çok
etkilenenlerin yaşadığı deneyimlere dahil olmalarını gerektirmektedir. Kuruluş ile hedef kitlesi
arasındaki simetri ideal olandır ama asla mümkün değildir. Halkla ilişkilerin uluslararası ve
kültürlerarası amaçlı modellerinden yararlanmak gerekmektedir (Bardhan, 2002: 226).

8.2. Sağlık İletişiminde Sosyal Pazarlama
Sosyal pazarlama “bireylerin ve parçası oldukları toplumun refahını geliştirmek
amacıyla hedef kitlelerin gönüllü davranışlarını etkilemeye çalışan programların
tasarlanmasına ticari pazarlama teknolojilerinin uyarlanmasıdır”. Sosyal pazarlama, ciddi
sağlık sorunlarını bireysel risk faktörlerine indirgemeye yöneldiği, sosyal ve fizik çevrenin
sağlığın en önemli belirleyicileri olduğunu göz ardı ettiği, kişileri tüketime yönelttiği için
eleştirilmektedir. Ayrıca sosyal pazarlama; medyada savunuculuğa göre daha fazla zaman ve
fon ihtiyacına da sahiptir. Kimi durumlarda sosyo-politik savunuculuk amaçları
gerçekleştirilmeden önce tabii ki bireysel hedeflere yönelik kampanyalarla öncelikle inançlar
ve tutumlar üzerine etki edilmelidir.
Sosyal kampanya, belirli bir zaman diliminde toplumun büyük bir kısmında belirli
sonuçlar ortaya çıkarmak amacıyla iletişim faaliyetlerinin bir bileşimi oluşturularak, medya
aracılığıyla toplumu bilgilendirecek mesajların kullanılması ile ilgili işlem ve süreçleri ifade
eder. Daha açık bir ifadeyle kampanyada arzu edilen sonuçları elde etmek için davranışlar
şekillendirilmeye çalışılır (Weiss ve Tschirhart, 1994: 89).
“Sosyal pazarlama” kavramı, 1970‟li yıllarda, pazarlama araç ve tekniklerinin ürün
veya hizmete uygulanmasının, “fikirlerin pazarlanması”na da uygulanabileceği düşüncesi ile
ortaya çıkmıştır. Bir disiplin olarak ele alınması Kotler ve Zaltman‟nın çalışmaları sonucunda
gerçekleşmiştir. Kotler ve Zaltman‟a göre sosyal pazarlama; malın planlanması,
fiyatlandırılması, iletişimi, dağıtımı ve pazarlama araştırması konularını içeren ve sosyal
düşüncelerin kabul edilebilirliğini etkilemek için yapılan programların kontrolü, uygulanması
ve tasarımının tümüdür (Kotler ve Zaltman, 1971). Sosyal pazarlama, geleneksel ve müşteri
odaklı pazarlama tanımının (ürün, fiyat, yer ve promosyon gibi kriterlerin) yanı sıra; toplumsal
paydaşlara hitap etme, toplum içi ortaklıkları geliştirme, verilecek hizmetin konusuyla ilgili
politikaları oluşturma ve yaygınlaştırma stratejilerini ve projeye ek fon kaynaklarının
sağlanması için gerekli faaliyetlerin üretilmesini içeren bir süreçtir. Sosyal pazarlamanın maddi
refah, toplum ve çevre ilişkisi, sakatlıkların önlenmesi ve halk sağlığı konularında yer alan
sosyal meseleler üzerinde derin bir olumlu etkisi vardır. Lee ve Kotler’e göre, sosyal
pazarlamanın özündeki ana prensip; sigara kullanımını azaltmak, bebek ölüm oranlarını aşağıya
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çekmek, HIV/AIDS’in yayılmasını durdurmak, sıtma hastalığını önlemek, Guinea solucan
hastalığının yok edilmesine yardımcı olmaktır (Lee; Kotler, 2011: 2).
Sosyal pazarlama, iletişim ve sosyal psikoloji kuramlarını, uygulamalı pazarlama
teknikleriyle birleştirir, bunu sağlık iletişimi kampanyalarında ortaya koyar. Bu yöntem, kamu
sağlığı uzmanlarınca kişisel sağlık davranışlarını geliştirmek için gittikçe daha fazla
kullanılmaktadır (Çınarlı, 2008, s. 55 ).
Bununla birlikte, sağlık sektörünün, diğer sektörlere göre çok daha büyük çevresel
zorluklarla karşı karşıya kalması, hem teknolojik hem de yasal değişiklikler, bu sektör üzerinde
genellikle radikal değişimler gerektiren etkilere sahiptir (Erdem, 2007). Dolayısıyla, pazarlama
fonksiyonu, diğer sektörlerde olduğu kadar, sağlık sektörü için de büyük önem taşımaktadır.
Sağlık sektöründe özellikle, aile planlaması, aşı, sigarayı bırakma gibi sosyal düşünceler
pazarlanmaya başlamıştır. Sosyal ihtiyaçların artması ile sağlık sektöründe, sosyal pazarlama
ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışları önem kazanmıştır (Hümeriç, 2009). Ayrıca, kamu
sağlık kurumlarının amaçlarına ulaşabilmesinde pazarlama tekniklerini kullanabileceği fark
edilmiştir.
Dolayısıyla bu sektörde, sosyal pazarlamanın kullanılabileceği bir çok alan
bulunmaktadır. Ölümcül bir hastalığın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili ortaya çıkan bir
gelişmeden haberdar edilmek, erken teşhis ve tedavinin önemini anlatmak, anne sütünün
bebekler için ne kadar gerekli ve önemli olduğu ve bebeklerin en az altı ay sadece anne sütü ile
beslenmesini önermek gibi bilimsel araştırmalar ile elde edilen bilgilerin yayılması; sigara,
alkol gibi insanları kötü ve zararlı alışkanlıklardan kurtarıp iyiye yönlendirilmesi; kilo vermek,
düzenli diş fırçalamak gibi insanları yapmak istedikleri ama çeşitli nedenlerle yapamadıkları
sağlıklı davranışlara teşvik edilmesi istendiğinde, sosyal pazarlama kullanılabilir (Yurdakul,
1991; Akt.: Yılmaz, 2006).
Türkiye‟de sağlığı koruma ve geliştirme amaçlı sosyal pazarlama uygulamalarına örnek
olarak organ bağışı, üreme sağlığı ve tütün kontrolü programları verilebilir. Organ bağışı
konusunda toplumun bilgilendirilmesi için eğitici kampanyalar, organ bağışında bulunmaya
teşvik etmek için eylem ve davranış kampanyaları ve son olarak da toplumun bağış
konusundaki olumsuz değerlerini ortadan kaldırmak için düzenlenen değer kampanyaları;
sosyal pazarlama örneklerindendir (Argan, 2007b). Ayrıca, anne çocuk sağlığının
iyileştirilmesine, cinsel yolla bulaşan hastalıkların azaltılmasına ve ülke genelinde yüksek olan
doğum hızlarının düşürülmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kampanyalar ve
projeler de sosyal pazarlama faaliyetlerindendir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında
“Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Sosyal Pazarlama Yaklaşımı ile Eczacılar Tarafından
Desteklenmesi Projesi” yürütülmüştür. Bu proje kapsamında, yüz yüze eğitimler
gerçekleştirilmiş, broşürler hazırlanmış, reklam filmi izletilmiş ve promosyon ürünü olarak
300.000 adet kondom sağlık ocaklarına ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerine
gönderilerek halkın ücretsiz erişiminin sağlanmasına çalışılmıştır. Türkiye Menopoz ve
Osteoporoz Derneğinin düzenlemiş olduğu, kadınların menopoz döneminde daha kaliteli
yaşamasına yönelik reklamlar da sosyal pazarlama kampanyalarına örnek olarak
gösterilmektedir (İlter ve Bayraktaroğlu, 2007). Bu projelerin yanında, sosyal pazarlama
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kapsamında, tütün kontrol programları, günümüzde bir çok ülkede kapsamlı olarak
uygulanmaktadır. Bu programlardaki amaç, tütün ürünlerine olan talebi dolayısıyla da tütün
kullanımının bedellerini azaltmaktır. Tütün kullanımı için cesaret kırıcı mali politikalar
uygulamak, çevresel sigara dumanına istemsiz maruz kalmanın önlenmesi, dolaylı ve dolaysız
reklam, promosyon ve sponsorlukların ortadan kaldırılması, tüm okullarda tütün kullanımını
engellemeye yönelik eğitim programlarının oluşturulması, sosyal pazarlama kapsamında
uygulanan faaliyetlerden bazılarıdır.
Görüldüğü gibi, sosyal problemleri giderici pazarlama uygulamaları davranış
değişikliği yaratmayı hedeflemekte, davranış değişikliği için de harcanan çaba büyük önem
taşımaktadır. Sosyal olarak yararlı davranış değişikliğini artırmak amacıyla düzenlenen ve
uygulanan sosyal pazarlama uygulamalarının popülaritesi ve kullanımı gelişme göstermektedir
(Argan,2007a:35).
Wiebe (1992) sosyal pazarlamanın başarı ile yapılabilmesi için beş faktörden söz
etmektedir (Bayraktaroğlu ve İlter, 2007:125-126):
•

Öncelikle hedef kitlenin konu ile ilgili düşünceleri öğrenilmeli,

•

Hedef kitle belli bir davranış sergilemesi konusunda yönlendirilmeli,

•
Bireyin
oluşturulmalı,
•

isteğini

eyleme

dönüştürmesine

izin

verecek

mekanizmalar

Mekanizmaların görevini yerine getirmede etkinliği ve yeterliliği sağlanmalı,

•
Müşterinin bu davranışı yerine getirmek konusunda algıladığı maliyetler
azaltılmalıdır.
•
Davranış değişikliği yaratmak isteyen kampanyalarda sürekliliğin sağlanması
önemlidir. Sosyal pazarlama, bazen bir kerelik, bazen de uzun süreli davranış değişikliği
amaçlayabilir. Aşı kampanyaları bir kerelik davranış değişikliği isterken; sigara bırakmayı konu
alan sosyal pazarlama uygulamaları ise kişinin süreklilik gösterecek bir davranış değişikliği
sergilemesini beklemektedir. Bir kerelik davranış değişikliği isteyen kampanyalara katılım
kolay olurken; davranışta süreklilik gerektiren durumlarda karar vermek kişi için daha zor
olabilmektedir (Sabırcan, 2012:5).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın sigara ile ilgili olarak yaptığı sosyal pazarlama
stratejisi ve uygulanması bakımından büyük bir etki yaratmıştır. Sosyal pazarlamanın sağlık
alanında kullanılmasının yaratacağı etkiyi başlıca şöyle değerlendirebiliriz: Yazılı, görsel ve
işitsel medyanın kullanılması, internet teknolojilerinin harekete geçirilmesi yoluyla
ulaşabileceği en geniş çevreye ulaşabilmektedir. Halkın kendi sağlığı ile ilgili yapılmış bir
pazarlama biçimi olduğu için sempati toplamaktadır. Aynı zamanda kendi sağlığının bir kurum
tarafından düşünülüyor olması toplumun o kuruma güven duymasını sağlamaktadır. Özellikle
Sağlık Bakanlığı çevresinde oluşturulacak psikolojik güven duygusunun ülke sağlığı açısından
değeri tartışılamaz. Sosyal pazarlama yanına diğer kamu kurumlarını, özel sektörün bazı
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unsurlarını sivil toplum örgütlerini de rahatlıkla alabilmektedir. Bu yüzden bütünsel hareket
ederek toplumun tümünün konuya ilgi duyduğunun gösterilmesi etkiyi daha çok artırmaktadır
(http://thsk.saglik.gov.tr/).

8.2.1. Sağlık Kurumları Açısından Sosyal Pazarlama
Sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel sektörün sunmuş olduğu hizmetlerdir. Sağlık
hizmetlerinin temel amaçlarından birisi hizmet aracılığıyla, ihtiyaçların karşılanmasıdır
(Akkılıç, 2002). Sosyal pazarlama anlayışı çerçevesinde, sağlık sektörünün temel amacı, sağlık
hizmetlerini toplumun tüm fertlerine, ihtiyaca uygun, eşit, kaliteli, ucuz, ulaşılabilir, yeterli,
coğrafi, sosyal, maddi ve diğer imkân ve unsurlarla mümkün olduğunca sınırlı olmayan yapılar
içinde üretmek, bireye ve topluma sağlıklı yaşama bilgisi, isteği ve davranışı kazandırmak,
sağlıklı, kişisel, toplumsal, çevresel ortamlar sağlamaktır (Sargutan, 1993).
Sağlık kurumlarında sosyal pazarlama yaklaşımı; kurumsal itibar ve güven
oluşturulması, taraflarla etkili iletişim kurulması, kaliteli hizmet sunulması ve kaynakların etkili
kullanımının sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kurumlar, güven ve itibar kazanmak,
gerçekte kim olduklarını ortaya koymak zorunluluğu ile karşılaşmaktadır. Çünkü, toplum satın
aldıkları hizmetin arkasında kimin olduğunu bilmek istemektedir. Kurumsal itibar;
müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun kurum hakkındaki iyi veya kötü,
zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkilerini ifade etmektedir. Sosyal pazarlama
sorumluluklarını yerine getiren kurumlar, kendilerini farklılaştırmakta, saygınlık, güven ve
itibar kazanmakta ve şeffaflık sağlamaktadır (Ural, 2002; Yönet, 2005). Diğer taraftan,
pazarlama faaliyetlerine önem veren bir sağlık kurumu, hastaları ile daha iyi iletişim
kurabilecek, daha fazla bağış toplayabilecek, sorunlarını hizmet arz ettiği toplumla daha kolay
paylaşabilecek, pazarlama araştırmalarıyla çevre hakkında daha yeterli ve güvenilir bilgiler
toplayarak faaliyetlerini kime yönelteceğini ve nasıl bir mesaj verilmesi gerektiğini tam olarak
bilecektir (Kaplan, 1979; Akt.: Karafakıoğlu, 1998).
Kurum imajı oluşturmayı hedefleyen bir sağlık kuruluşu, kalite politikalarını, sağlık
kuruluşunun amaçlarını, hedef kitlesini ve sağlık kuruluşunun vermek istediği mesajları
belirlemelidir (Öztürk, 2007). Kurumsal bir imaj programının beş temel işlevi bulunmaktadır.
Bu işlevler, aşağıda verilmektedir (Randall, 2005); Kimlik: Kurum, kendi kimliğini açık ve
hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde ortaya koymalıdır. Bu nedenle, ad, hukuki koruma
ve tasarım önemli unsurlardır.
• Kısa Özet: Ortaya konulan kimlik, tüketicinin imaj hakkında sahip olduğu tüm
enformasyonun bir özeti yerine geçmelidir.
• Güvenlik: Olumlu imajı olan bir kurumdan hizmet satın almak, güven tazeleyici bir
deneyim oluşturmaktadır.
• Farklılaşma: Kurum, kendini rakiplerinden açıkça farklılaştırmakta ve kendi
benzersizliğini müşterilerine de iletebilmektedir.
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• Katma Değer: Kurum, jenerik hizmet sunan kurumlardan daha fazlasını
sunabilmektedir.
Buna göre sağlık kurumlarının, kendi imajlarını yöneterek, hastaların davranışlarını
etkilemeleri gerekmektedir. Çünkü sosyal pazarlama, kurum ile bütünleşerek imajın oluşmasına
katkıda bulunmaktadır (Toker, 2007).
Tüketiciler ihtiyaç ve isteklerinin ne olduğunu tam olarak bilen, bunlardaki değişimleri
sürekli araştıran ve sundukları hizmetlere bu değişimleri en çabuk yansıtan işletmeleri tercih
etmektedirler. Bundan dolayı sağlık kuruluşlarının tüketicileri, sağlıkları söz konusu
olduğundan hizmet sektörünün en duyarlı müşterileridir. Sağlık kuruluşları, tüketicilerinin bu
duyarlılıklarını göz önüne alarak hizmet üretmek ve bu üretim sürecinde sahip oldukları tüm
kaynakları aynı hedefe doğru harekete geçirerek sürekli kılmak zorunluluğuna sahiptirler
(Öztürk, 2000).

8.2.2. Sosyal Pazarlama ve Sosyal Reklam
Sosyal pazarlama ve sosyal reklam kar amacından çok, sosyal fayda sağlayabilecek
davranış değişikliği oluşturma amaçlı yapılan girişimlerdir. Hedeflenen kişi ya da gruplar
üzerinde yeni bir alışkanlık kazandırmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılan sosyal
pazarlama ve reklam sektördeki şirketler ve kamu kurumları tarafından kar amacından çok
tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Bu durum sektörler arası geçişe yani “ticari
sektörden”, “kâr amacı gütmeyen sektöre” doğru geçişi ortaya koymuştur. (Andreasen, 2002:
3-13).
Sosyal pazarlama ve reklam anlayışı ile kurumlar kendi çıkar ve menfaatlerini
korumanın yanında hedef kitlenin isteklerini karşılama konusunda da rol oynamaktadır. Hedef
alınan kitlenin isteklerinin belirlenmesi, toplumsal çıkarların korunması ve problemlerin
çözümü konusunda daha çoğul bir yaklaşım gösterilerek yönetim anlayışında da değişiklikler
beklenmektedir. Bu kapsamda sosyal pazarlama ve reklam çalışmalarında pazarın beklenti ve
isteklerinin karşılanmasının yanında davranışsal değişiklikler oluşturarak hedeflenen kitleye
uygun mal ve hizmetlerin sunumu gerçekleştirilmektedir.

8.2.3. Sosyal Pazarlama Kampanya Türleri
Sosyal pazarlama kampanyalarını, hedef kitlede beklenen davranış tipine göre gruplara
ayırmak mümkündür. Hedef kitle üzerindeki etkisi bakımından kampanya türleri eğitici, eylem
odaklı, davranışsal ve değer yönlü kampanyalar olarak sınıflandırılmaktadır (Kotler, 2002).
Eğitici Kampanyalar: Bu tür kampanyalar toplumun belirli bir konu üzerinde bilgi
sahibi edilmesine dayanır. Bilginin, birey için önemli olduğu durumlarda ilgilenim daha çok
artmakta ve kampanyanın başarısını olumlu düzeyde etkileyebilmektedir.
Eylem Kampanyaları: Sosyal pazarlamadaki eylem kampanyaları, insanları harekete
geçirmek amacıyla düzenlenen her türlü kampanyadır. Örneğin Kızılay’ın yapmış olduğu kan
bağışlama kampanyası bu çerçevede değerlendirilebilir.
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Davranış Kampanyaları: Bu tür kampanyalarda hedef kitlenin belirli bir davranışı
yerine getirmesi amaçlanır. Sigaranın gelecekte verebileceği zararların anlatılması ile bu
konuda bilgi sahibi olan bireyin, sigarayı bırakma davranışını sergilemesi beklenmektedir. Bu
tür kampanyalar, hedef kitleyi davranışa geçmesi için harekete yönlendirir. Davranış
kampanyaları bireysel ve toplumsal olmak üzere iki grup altında değerlendirilir. Bireysel
davranış değiştirme kampanyalarındaki temel nokta, sosyal probleme neden olan davranışın
değiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Bireysel davranış değiştirme ile ilgili en iyi bilinen
kampanyalar; emniyet kemeri kullanma, sigara bırakma ve madde bağımlılığını azaltma
kampanyalarıdır. Toplumsal davranış değiştirme kampanyaları; bir konu ile ilgili yasal
düzenlemeleri etkileme, toplum gönüllülerini motive etme ve toplum farkındalığı yaratma
üzerine odaklanmaktadır.
Değer Yönlü Kampanyalar: Değer yönlü kampanyalar, toplumda önceden oluşmuş
olan ancak doğru olmayan bilgi, tutum ve inançları değiştirmek amacıyla düzenlenir. Sağlık
konusunda bağnaz, geri kalmış fikir ve tutumların değiştirilmesine dönük çalışmalar; bu tür
kampanyalar aracılığıyla hayata geçirilir. Örneğin, “organ bağışının dini açıdan yasak olduğu”
veya “acil durumda organ bağışında bulunanlara gerekli müdahalenin yapılmadığı” gibi
toplumda var olan bilgiler ve fikirler değiştirilerek, bunun yerine yeni tutum ve değer yargıları
yaratmak, bu çerçevede değerlendirilebilir (Argan, 2007a).
Görüldüğü gibi, sağlık hizmetini alan ve sunanların beklentileri, maliyetler ve koruyucu
sağlık hizmetlerine olan ilginin artışı, doktor hasta ilişkisinde yaşanan değişim, tescilli sağlık
hizmetlerindeki artış, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi, kurum yönetimlerindeki
profesyonelleşme gibi konular sağlık hizmetlerinde pazarlamaya olan ihtiyacı ortaya
koymaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sağlık iletişimindeki kullanılan halkla ilişkiler faaliyetleri;
(hastalığa ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesinden mücadele etme ve korunma
yollarının anlatıldığı, hasta memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgilerin
aktarıldığı) ve sağlık iletişiminde kullanılan diğer bir yöntem olan sosyal pazarlama konuları
detaylı bir şekilde bu ünitede açıklanmıştır.
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Uygulamalar
H1N1 Pandemi Bilgilendirme Kampanyası
A (H1N1) tipi virüsünün neden olduğu bulaşıcı (viral) bir hastalık olan Domuz Gribi
(H1N1) ilk olarak Mart 2009’da Meksika ve ABD’de görülmüş, daha sonra birçok ülkeye
yayılmıştır. 11 Haziran 2009’da Dünya Sağlık Örgütü yeni H1N1 grip virüsüne bağlı salgının
başladığını ilan etmiştir. Salgın tehdidi altındaki her ülke, kendi faaliyet planlarını belli
öngörülere dayalı olarak oluşturmuştur.
Ülkemiz için de benzer çalışmalar, kişisel korunma önlemlerinin yaygınlaştırılması,
aşıyla korunma ve gerekli durumlarda ilaç kullanımı gibi tüm önlemleri geliştirmek üzere
yapılmıştır. Bu planlar çerçevesinde, en kötü ihtimaller de göz önüne alınmıştır. Ayrıca
hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki gelişmeler ve alınan önlemleri içeren çalışmalar
yakından izlenmiştir. Virüs, Türkiye’de ilk olarak 26.04.2009 tarihinde tespit edilmiş ve
27.04.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından “Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı”
çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı duyurulmuştur. 04.05.2009 tarihinde konu ile ilgili
kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik medya iletişim kampanyasının hazırlıkları tamamlanmış
ve aktivitelere hemen başlanmıştır.
Hastalığın belirtileri, bulaşma yolları, alınması gereken korunma tedbirleri hakkında
broşür, afiş, spot film ve internet sitesi hazırlanarak, kampanya dahilinde vatandaşların doğru
davranış şekilleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca vatandaşlar için “Domuz gribi
ile ilgili merak edilenler başlıklı” genelge yayınlanmıştır. Pandemi sürecinde A (H1N1) gribine
bağlı olarak 656 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Nüfusa oranla en fazla
etkilenen gruplar, 5 yaş altı çocuklarla 65 yaş üstündeki kişiler olmuştur. En fazla ölüm
gençlerde görülmüştür. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık üçte ikisi kronik hastalığı bulunanlar
ile gebe veya lohusa durumda olan vatandaşlarımızdır. Pandemi süresince 10.700 kişinin takip
ve tedavileri hastanelerde yatırılarak yapılmıştır (http://www.sggm.saglik.gov.tr/belge/115729/kampanya-hakkinda.html).
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Uygulama Soruları
1) A (H1N1) tipi virüsünün ilk olarak görüldüğü ülkeler hangileridir?
2) H1N1 Pandemi Bilgilendirme Kampanyası kapsamında ülkemizde Sağlık
Bakanlığının gerçekleştirdiği faaliyetler nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Sağlık iletişim programları oluşturmak için, uygulamada söz konusu hedef kitle ve
düzeylere, özel şartlara uyumlu programlar dizayn etmede geniş bir yelpazeye yayılmış
yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?
a) Halkla ilişkiler
b) Sosyal Pazarlama
c) Medyada Savunuculuk
d) Medya Okuryazarlığı
e) Propaganda
2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarını zorunlu
kılan nedenlerden değildir?
a) Sağlık sektörünün karmaşık yapısı
b) Sağlık ocaklarının artması
c) Uzmanlaşma seviyesinin yüksekliği
d) Yoğun tıbbi terminoloji kullanımı
e) Yönetimin profesyonelleşmesi
3) Türkiye’de sağlık alanında çağdaş anlamada yapılan ilk halkla ilişkiler çalışması
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nüfus Planlaması (Doğum Kontrolü) için yapılan Tanıtma ve Halk Eğitimi Şubesinin
çalışmaları
b) Trafik Şube Müdürlüklerinin trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaları
c) İl Sağlık Müdürlüklerinin aşı kampanyaları
d) Sağlık Müdürlüklerinin bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları
e) Sağlık Müdürlüklerinin ücretsiz sağlık taramaları
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4) Hastanelerde halkla ilişkiler birimleri hedef kitleye yönelik tanıtma fonksiyonunu
yerine getirirken aşağıdakilerden hangi yöntemi kullanmazlar?
a) Kurumsal reklamlar
b) Sponsorluk
c) İntranet
d) Kurumsal dergiler
e) Çeşitli kanaat önderlerinden yararlanılması
5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi kapsamında yararlanılan halkla ilişkiler
modellerinden biri değildir?
a) Basın Ajansı Ve Tanıtım Modeli
b) Kamuyu Bilgilendirme Modeli
c) İki Yönlü Asimetrik Model
d) Sosyal Etkileşimli Model
e) İki Yönlü Simetrik Model
6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal pazarlama kampanya türlerinden değildir?
a) Eğitici Kampanyalar
b) Eylem Kampanyaları
c) Davranış Kampanyaları
d) Değer Yönlü Kampanyalar
e) Dikkat çekici Kampanyalar
7) Organ bağışının dini açıdan yasak olduğu” veya “acil durumda organ bağışında
bulunanlara gerekli müdahalenin yapılmadığı” gibi toplumda var olan bilgiler ve fikirler
değiştirilerek, bunun yerine yeni tutum yaratmak amaçlı yapılan kampanya türü hangisidir?
a) Değer Yönlü Kampanyalar
b) Eylem Kampanyaları
c) Davranış Kampanyaları
d) Yardımsever Kampanyalar
e) Eğitici Kampanyalar
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8) Kızılay’ın yapmış olduğu kan bağışlama kampanyası hangi çerçevede
değerlendirilebilir bir kampanyadır?
a) Tutum Oluşturma Kampanyaları
b) Davranış Kampanyaları
c) Eylem Kampanyaları
d) Yardımsever Kampanyalar
e) Etik Kampanyalar
9) Müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun kurum hakkındaki iyi
veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkilerini ifade etmelerine ne ad verilir?
a) Kurumsal davranış
b) Kurumsal itibar
c) Kurumsal kültür
d) Marka imajı
e) Marka çağrışımı
10) “Sosyal pazarlama” kavramının bir disiplin olarak ele alınması kimlerin çalışmaları
sonucunda gerçekleşmiştir?
a) Kotler ve Zaltman
b) Kotler ve Lee
c) Ivy Lee ve Harrison
d) Ivy Lee ve Bernays
e) Campbell ve Zaltman

Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d, 6) e, 7) a, 8) c, 9) b, 10) a
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9. SAĞLIK İLETİŞİMİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR- 2Bölüm Yazarı
Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sağlık iletişim programları oluşturarak, uygulamada söz konusu hedef kitle ve
düzeylere, özel şartlara uyumlu programlar dizayn etmede farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu
ünitede Medyada Savunuculuk, Sağlık İletişimi ve Reklam ve Sağlık Alanında Kriz Ve Risk
İletişimi konuları detaylı olarak açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medyada savunuculuk ne demektir?
2) Medyada savunuculukta kullanılan yöntemler nelerdir?
3) Kurumsal reklam ne demektir?
4) Kriz iletişimi ve kriz yönetimi ne demektir?

229

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sağlık İletişimi İle
İlgili Diğer Konular2Medyada
Savunuculuk

Sağlık
iletişimi
faaliyetlerinde kullanılan
medyada savunuculuk
yöntemi,
gündem
oluşturma,
yaratıcı
epidemiyoloji
ve
çerçeveleme hakkında
ayrıntılı bilgi edinilecek.

Sağlık İletişimi, halkla ilişkiler ve
medya ve iletişim ile ilgili yazılan
temel
düzeydeki
kitaplar
incelenerek bu konular geliştirilip
pekiştirilebilir.

Sağlık İletişimi Ve
Reklam

Sağlık
konusunda
iletişim
aracı
olan
reklamın
sağlık
hizmetlerinde
etik
değerler
göz
ardı
edilmeden,
ahlaki
değerlere uygun bir
biçimde
nasıl
gerçekleştirileceği
hakkında
bilgiler
edinilecek.

Sağlık İletişimi, Reklam ve
Kurumsal Reklemcılık ile ilgili
yazılan temel düzeydeki kitaplar
incelenerek bu konu öğrenilebilir.

Sağlık Alanında Kriz
ve Risk İletişimi

Sağlık alanında çalışan
kişi
ve
kurumların
karşılaştıkları
risk
durumlarına yönelik risk
ve
kriz
yönetim
programlarının
geliştirilmesi hakkında

Sağlık İletişimi, Kriz iletişimi ve
Risk Yönetimi ile ilgili yazılan
temel
düzeydeki
kitaplar
incelenerek bu konu pekiştirilebilir.
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bilgiler öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Sağlık iletişimi alanında medyada savunuculuk: Günümüzde çok kullanılan bir
yöntem olup, kişinin davranışını doğrudan değiştirmek değil, dikkat çekilen konunun bir kamu
sağlığı sorunu olduğuna yönelik toplumu yönlendirmek amacı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin
tümüdür.
• Epidemiyoloji: Belirli toplumlarda sağlıkla ilgili durum ya da olayların dağılımı
ile belirleyicilerinin incelenmesi ve bu çalışmanın sağlık sorunlarının önlenmesi ve kontrolüne
uygulanmasıdır.
• Çerçeveleme: Bir olay veya konunun belirli bir yönünün, belirli bir bakış açısıyla
ele alınıp, önemliliklerinin bu bakış açısıyla vurgulanmasıdır.
• Kriz yönetimi: Yasalara, kurallara ve krizin yaratacağı ortama bağlı olarak gelişen
şartlara uygun ancak olağandışı önlemler, hızlı yanıt gibi bazı öncelikli planlamaları içeren özel
bir yönetim biçimidir.
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Giriş
Sağlığın sosyal belirleyicilerinin gittikçe daha fazla tanınması, sürdürülebilir bir sosyal
değişim/dönüşüm için stratejik iletişim çabalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu
çabalar; bireysel davranışların değiştirilmesini de tamamen yadsımadan, ancak sosyal adalet
değerini merkeze koyan ve bireyleri kendi sağlıklarını ilgilendiren kararların alınmasında daha
fazla katılımcı yapan yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç göstermektedir. Bu doğrultuda sağlık
iletişim programları oluşturulmuş, uygulamada söz konusu hedef kitle ve düzeylere, özel
şartlara uyumlu programlar dizayn etmede geniş bir yelpazeye yayılmış yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemler Halkla ilişkiler, Sosyal Pazarlama, Medyada Savunuculuk,
Reklam, Medya Okuryazarlığı, Risk İletişimi olarak sıralanabilmektedir.
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9.1. Medyada Savunuculuk
Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki dâhilinde bireysel davranışları değiştirmeye yönelik
çabalar halen geçerliliğini korumasına rağmen artık sosyal değişim çabalarının daha etkili
olduğu görüşü önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık iletişiminde yöntem olarak
kullanılan sosyal pazarlama ve halkla ilişkilerin bireysel çabalara yönelik stratejileri yerine
sosyal, fiziksel ve politik çevreyi değiştirme hedefi taşıyan medyada savunuculuk (media
advocacy) özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ağırlık kazanmaktadır. Sağlıkla ilgili
mesajların yöneldiği alıcıları pasif değil, katılımcı bireyler olarak kabul eden bu yöntem; ünlü
kişilerin kullanımı, koalisyonların oluşturulması, kamuoyu önderleri ile iletişim gibi taktikleri
kullanmaktadır (Çınarlı, 2011). Medyada savunuculuk bireysel davranışları değiştirmeye
yönelik çabalardan, kamu sağlığını ilgilendiren kararları etkilemeye doğru bir değişimi
başlatma potansiyelini içerisinde taşımaktadır.
Medyada savunuculuk, politik çözümleri savunmak ve belirli problemleri vurgulamak
için halk sağlığı kapsamında haber medyası oluşturmayı içerir. Medyada savunuculuk 1980’li
yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde bir fikir olarak tekamül etmiştir. Tütüne karşı olan
aktivistler, sigara kontrol politikalarının benimsenmesine katkıda bulunmak için medyaya
erişimi sağlamak gerektiği tartışmasını başlatmışlardır. Bununla, tütün kontrol uzmanları,
halkla açık yerlerde sigara içilmesi ve sigara satışı yapılmasına yönelik kısıtlamaları haber
yapmak için dikkat çekici teknikler kullanmaya başlamışlardır. 1990’lı yılların başında alkol
kampanyaları yapan grupları, Yeni Zelanda ve Avusturalya da tütün kontrolü uzmanları ve halk
sağlığı uygulayıcıları takip etmiştir. Medyada savunuculuk konusuna akademik ilgi 1990’ların
başında artmıştır ve yeni yaklaşımın ilkelerini anlatan bir dizi çalışma yayınlanmıştır. Medyada
savunuculuk, halk sağlığında önemli bir rol oynayan medya tanımından gelmektedir. Medyada
savunuculuğun kökeninde ve ilişkili olduğu alanlar arasında halkla ilişkiler, lobicilik,
kampanyalar, savunuculuk, iletişim bilimleri, pazarlama ve sosyal pazarlama vardır
(Macdowall; Bonell; Davies, 2006:125-130).
Diğer taraftan, medyada savunuculuk, sosyal değişiklikler için medyanın gücünü
kullanmaya çalışmaktadır. Sadece bireyin problemlerine odaklanmaktan ziyade sağlık
sorunlarının ortaya çıktığı kamu sağlığı boyutunu vurgulamaktadır. Medyada savunuculuk,
belirli hedef kitle için farklı kitle iletişim araçlarından yararlanabilmektedir (Love; Lloyd;
O’Shea, 2002:121-124).
Ayrıca, "Kamu sağlığı lobiciliği" olarak da adlandırılan medyada savunuculuk; bir
aktivizm biçimidir ve "bilim ile politikanın, sosyal adalet değeri ile bir araya getirilmesi"
yönünde faaliyetlerde bulunur. Sağlıkla ilgili riskler söz konusu olduğunda ise medyada
savunuculuk, bireylerin riskli davranışlarını doğrudan değiştirmeye çalışmak yerine sorunun
bir kamu sağlığı sorunu olarak ele alınmasına dikkat çekmeye çalışır. Çevresel riskler üzerinde
duran medyada savunuculuk; gündem oluşturma (insanlara hangi risk hakkında daha fazla
düşünmeleri gerektiğinin kitle iletişim araçları ile iletilmesi), bu amaçla (yaratıcı epidemiyoloji
gibi yöntemlerin kullanımı), çerçeveleme (risk tartışmalarının arzu edilen sınırlarının çizilmesi)
ve politika geliştirilmesi basamakları ile yürütülmektedir (Çınarlı,2011).
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Bunların yanı sıra, medyada savunuculuk gruplara medyada görünürlük, meşruluk ve
aynı zamanda da hikayelerini kendi ağızlarından anlatabilme olanağı tanımaktadır. Böylelikle
topluluklar, güç otoritelerine seslenmek, dikkat çekmek ve baskı yaratmak için medyayı yaratıcı
bir şekilde kullanabilmektedirler. Medyada savunuculuk faaliyetlerinde öncelikle politikanın
amacının ne olduğu belirlenmelidir. İkinci adım ise, hedefin kim olduğunu belirlemektir.
Üçüncü adım, konuyu çerçevelemek ve mesaj oluşturmaktır. Dördüncü adım, mesajı iletmek,
değişim ve baskı için medyada savunuculuk planı oluşturmaktır. Son adımda ise değerlendirme
yapılır (Çınarlı, 2008:62-64). Geleneksel kampanyalarda hedef kitleden davranış değişikliği
beklenirken medyada savunuculuk alışkanlıkları geniş ölçüde etkilemekte ve belirlenen
çevreyi değiştirmek için baskı oluşturmaktadır.
Halkın politika üretme sürecine aktif katılımını amaçlayan medyada savunuculuk
yöntemi, sorun odaklı bir yaklaşım olarak, problemlerin bireysel olarak açıklanması ve
çözümlenmesi yerine, problemin kaynağının sosyal ve/veya politik olduğundan ve halkın da bu
sürece dâhil edilmesi gerekliliğinden hareket eder (Sezgin, 2011: 135).
Çınarlı, medyada savunuculuğun sınırlılıklarını şu şekilde sıralamaktadır (Çınarlı,2008:
66):
• Bu yaklaşım tam olarak tanımlanmamıştır ve geliştirilen prensipler açıkça ortaya
konmamıştır.
• Kullanılan beceriler muhtemelen sosyal pazarlamacılarınkinden daha karmaşıktır.
Medyada savunuculuk yapanlar, medya kültürünü anlamalıdırlar. Haberin ne olduğu ve
vatandaşın ilgisinin, desteğinin nasıl kazanılacağını bilmelidirler.
• Kamu kuruluşlarında çalışanların, eşik bekçilerini araştırmak için gerekli zaman ve
bilgiye sahip olma olasılıkları düşüktür.
• Medyada savunuculuk, sağlığın sosyal ve politik koruma yönüyle öncelikli olarak
ilgilenen bununla beraber doğrudan davranış değişikliği yönüyle daha az ilgilenen çevresel bir
yaklaşımdır.
• Bu çevresel bakış açısı medyanın ilgisini kişisel hikayeler kadar çekmez ve canlı
tutmaz.
• Medyada savunuculuk doğrudan güçlü çıkarlarla çatışır ve bu stratejinin tartışmalı ve
ihtilaflı bir görüntü sergilemesine neden olabilir.
Johns Hopkins Center for Communication Programs; da, "A" Frame for Advocacy
başlığı ile altı aşamalı bir savunuculuk planı geliştirmiştir. Tıpkı bir kampanya süreci gibi
işleyen bu programın aşamaları şöyledir:
Analiz: Sorunun analizi, siyasa ihtiyacı, paydaşlar ve özellikle de destekleyenler, karşı
çıkanlar, karar alıcılar, siyasa yapma biçimleri ve süreçleri ile karar alıcıları etkilemekte
kullanılacak araçlar.
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Strateji: Bağlama uygun açık hedeflere dayalı.
Harekete geçme: Kolektif kaynakların ve gücün maksimize edilmesi için potansiyel
partnerlerin harekete geçirilmesi ve koalisyon oluşturma.
Eylem: Güvenilir mesajlar ve uygun kanallarla (medya) soruna yönelik maksimum
görünürlük sağlama.
Değerlendirme: Başarılanları ve daha nelerin yapılması gerektiğini belirlemek.
Süreklilik: Daha uzun dönem için planlama, koalisyonları bir arada tutma, argümanları
taze tutma ve bunların güncel şartlara uyumunu sağlamak.
Eylem aşamasında yani medyada görünürlük sağlama aşamasında, kitle iletişim
kuramları devreye girer.

9.1.1.Medyada Savunuculukta Kullanılan Yöntemler
9.1.1.1.Gündem Oluşturma ve Yaratıcı Epidemiyoloji
İnsanlar her gün medyada yayınlanan haberleri okuyarak ya da izleyerek neler olup
bittiğinden haberdar olmaktadırlar. Medyadan uzak duranlarda bir şekilde medya iletilerine
maruz kalanlarla iletişime geçmekte ve bir şekilde medyada olup bitenlerden haberdar
olmaktadır. Medya etkileri zincirinin ilk halkasını “haberdar olma” aşaması oluşturmaktadır.
Bu aşamada insanlar dünyada ve çevrelerinde neler olup bittiğini öğrenmektedir. Fark edilen
konu veya sorun hakkında bilgi edinilmeye başlandığında “bilgi” aşamasına geçilmektedir. Bu
aşamadan sonra “tutum değişikliği” aşaması gelmektedir ve son olarak da “davranış
değişikliği” ile zincirin halkları tamamlanmaktadır (Yüksel, 2001:22).
Epidemiyoloji, belirli toplumlarda sağlıkla ilgili durum ya da olayların dağılımı ile
belirleyicilerinin incelenmesi ve bu çalışmanın sağlık sorunlarının önlenmesi ve kontrolüne
uygulanmasıdır. Bugünkü modern biçimiyle epidemiyoloji, nispeten yeni bir disiplin olup insan
topluluklarında görülen hastalıkların incelenmesi ile bu hastalıkların önlenmesine ve
kontrolüne yönelik çalışmalara bilgi sağlanması amacıyla nicel yöntemler kullanır (Bonita;
Beaglehole; Kjellström, https://drive.uqu.edu.sa/_/maatia/files/Basic%20epidemiology,2017).
Yaratıcı epidemiyoloji; yeni bilimsel bulguların ve var olan verinin medyanın dikkatini
çekmek ve bir konunun kamu sağlığı açısından önemini açıkça ifade etmek şeklinde
tanımlanmaktadır. Örneğin American Cancer Society’nin yayınlamış olduğu bir videoda
sigaranın ölümcül olduğuna dikkat çekilmektedir. Sigaranın zararına dikkat çeken videonun
sloganı ise “ her gün bin kişi sigarayı bırakmaktadır: Ölerek. Bu da her iki dolu jumbo jetin
çakılması ve hiç kurtulan olmamasına eşittir”. Bu çalışmalar halkın daha kolay anlamasını
sağlamaktadır (Çınarlı, 2008:78).
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9.1.1.2. Çerçeveleme
Çerçeveleme, bir bilgiyi sınırlayarak böylece dikkati içindeki anahtar kelimeye çeken
bir pencere veya resim çerçevesi olarak daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle çerçeveleme, dahil
etme ve dışlama ile birlikte vurgu süreçlerini içerir (Hallahan, 1999:2007).
Çerçeveleme; bir olay veya konunun belirli bir yönünün, belirli bir bakış açısıyla ele
alınıp, önemliliklerinin bu bakış açısıyla vurgulandığı düşüncesine dayanmaktadır. Bu konuya
örnek olarak 1984 yılında Etiyopya ve Brezilya’daki açlık konusu örnek verilebilir. Bu iki
devlet birbirine yakın durumda açlık sorunu çekerken çerçeveleme ve öne çıkarma sonucu
medya, Etiyopya’ya daha çok ilgi göstermiş ve kamuoyunun ilgisini bu ülkeye yöneltmiştir.
Brezilya’daki açlık sorunu da ciddi boyutlarda olmasına rağmen gündemde yer edinememiştir
(Yüksel, 2001:45-107).
Çerçeveleme
yaklaşımına
şu
örneği
verebiliriz:
http://alternatifiletisim.blogspot.com.tr/2011/11/medyada-savunuculuk.html)

(Çınarlı,

ABD California'da 1998-2000 yılları arasında gazetelerin medya içerik analizi ile
çocukların beslenmesi ve obezite konusunda argümanlar ve bakış açıları analiz edilmiştir. Bu
konunun gazetelerde birincil olarak siyasa üretilmesine ihtiyaç gösteren bir kamu sağlığı sorunu
olarak mı yoksa birincil olarak bireysel bir sorun ve ailenin sorumluluğu olarak mı
çerçevelendiği araştırılmıştır. Sonuç olarak hem bireysel faktörlerin (çok fazla TV
seyredilmesi, aşırı yemek gibi) hem de çevresel faktörlerin (okuldaki kahvaltı programları, fastfood restoranlarına sık gidilmesi ve sodalı içeceklerin ellerinin altında olması) obezitenin
sebepleri olarak ele alındığı görülmüştür. Bu sorunla ilgili olarak sorumluluğun
çerçevelenmesinde ise araştırmacılar yoğun olarak bireysel davranışa odaklı (çocukların ve
ailelerin yeme ve egzersiz yapma alışkanlıkları) olunduğunu ortaya koymuşlardır.
Gazetelerdeki yazıların yaklaşık üçte biri sorunu farklı etki düzeylerine dayandırsa da sadece
"bireysel sorumluluk" çerçevesi içermektedir. Buna karşılık okuldaki yemeklerin iyileştirilmesi
ya da gıdaların etiketlenmesi gibi siyasa üretilmesine dayalı sonuçlar çok ender olarak yer
almaktadır. Kamu sağlığı uzmanları bu veriler doğrultusunda yeniden çerçevelemeye
(reframing) gitmişler ve sosyal adalet değerlerini ve kolektif sorumluluğu çerçeve olarak
kullanmışlardır. Böylelikle çözümlerin tartışılması, kamu sağlığı sorunlarına doğru
genişletilmiştir. Çocuklarda obezitenin çözümünde bireyler, devlet kuruluşları ve işletmeler
arasında sorumluluğun paylaşılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Siyasa yapma düzeyinde
müdahaleler ve siyasileri soruna üretime dönük çözümler izlemeye ikna etmek için kamu
desteği sağlanması yönünde harekete geçirme sağlanmaya çalışılmıştır. Belli başlı sorunlarla
ilgili olarak "Sorun nedir?", "Neden önemli?", "Ne yapılması gerekiyor?" gibi sorular sorularak,
bunlara cevap aranmıştır.
Tütün Kontrolü Konusunda Medyada Savunuculuk Örneği
Tütün karşıtı savunuculuk; insanları, tütün şirket ve tekellerinin saldırılarından, tütün ve
ürünlerinin zararlarından korumak, tütün karşıtlığını doğru ve haklı göstermeye çalışmak ve
bunları savunanların yanında yer almak amacı ile kamuoyu ve karar vericileri etkilemek için

237

eylemlerde bulunmak ve tütün sorununu ortadan kaldıracak toplumsal dönüşümü yaratmak
olarak tanımlanabilir (Baran vd., 2006:2). Bu bağlamda savunuculuğun temel amacı; politik
karar alma süreçlerini etkilemek için toplumsal dönüşümü yaratmaktır. Savunucular, bu
dönüşümü gerçekleştirmek için; siyasi, hukuki, ekonomik ve kültürel alanlarda; yerel, ulusal
ve uluslararası mekanizmalarda üstlendikleri davanın savunuculuğunu yaparlar.
Bu yaklaşıma göre savunuculuk aktif bir süreçtir. İktidar sahibi olan, karar verme
kademesinde bulunanlardan bir şey istemektir. Karar vericileri etkilemek için, kamuoyunun ve
medyanın seferber edilmesi de dahil, her türlü eylemi içerir (Baran vd., 2006:2).
Medyanın tütün kontrolü konusunda ikili bir işlev gördüğü söylenebilir. Medya hem
reklam ve pazarlama gibi araçları ile tütün ürünlerinin satışını arttırırken hem de filmler ve
reklamlar aracılığı ile tütün ürünlerinin tüketimini ve içme davranışını özendirmektedir. Aynı
medya zamanda sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi ile tütün kontrolü alanında çalışanlar
için de önemli imkânlar sağlar. Tütüne ilişkin konuların basında yer alması, tütüne yönelik
politikaları etkileyebileceği gibi, sigara satışlarını azaltabileceğine ve aynı zamanda sigara
bırakma oranlarını artırabileceğine dair kanıtlar da vardır (Davis, 2008: 26, Durrant vd. 2003).
Dolayısıyla, tütün konusunda medyada savunuculuk yapanlar, medyanın bu ikili
yönünün farkında olarak; sigara içen kişinin davranışlarını değiştirmeye yönelik bireysel
düzeyden, tütün endüstrisinin medya içeriği üzerindeki etkilerini ortaya çıkartma ve haber
içeriklerinde tütün kontrolüne yönelik tartışmalarının tütün kontrolü taraftarı olarak
çerçevelenmesi için çaba harcamaktadır.
Davis vd. göre (2008a: 336); haberler, tütün karşıtı bilginin yayılımı için temel
kaynaktır. Literatür ve uluslararası bir çok uygulama tütün kontrolünde uygulanan medyada
savunuculuk örneklerinin sigara bırakma oranları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Örneğin ABD’de “American Stop Smoking Intervention Study” (ASSIST) projesi adı ile
yürütülen çalışma medyaya yönelik etkin savunuculuk hedeflerini de içermektedir. Bu hedefler
içerisinde; tütün kontrolü faaliyetlerinin medyada kapladığı yerin arttırılması, sağlığı
destekleyen mesajların teşvik edilmesi amacıyla gazetelerin editörleri ve yazı işleri ile işbirliği
yapılmış, kilit muhabirlerle ilişki kurulmuş, ücretsiz reklam ve ilanlar yayınlanmıştır. Medyada
savunuculuk
faaliyetlerinin
etkisi
değerlendirildiğinde, ASSIST kapsamında olan
eyaletlerde, uygulamayan eyaletlere göre tütün kontrolüne yönelik haber sayısının ve editöre
yazılan destekleyici mektupların daha fazla olduğu görülmüştür (Davis vd., 2008b: 41).
Türkiye’de ise, tütün karşıtı hareketin medyada savunuculuk alanını ve araçlarını yeteri
kadar kullandığı söylenenmez. Ancak savunuculuk faaliyetleri konusunda etkin olarak çalışan
sivil toplum örgütlerinden birisi olan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tütün
konusunun medyada görünür olması için önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar içerisinde
2009 yılında kapalı alanlarda tütün kullanımının yasaklandığı uygulamanın ikinci aşaması olan
restoran, kahvehane ve barlarda yasaklama aşamasında gazetecilere yönelik olarak düzenlediği
“Tütün Kontrolü Kursu” sayılabilir. Bu kursta tütün kullanımının boyutlarına dair bilgiler
medya çalışanları ile paylaşılmış ve birebir muhabir ve köşeyazarları ile iletişim kurularak,
tütün kontrolü hakkında bilgilenmeleri sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan analiz
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içerisinde de SSUK’un muhabir ve köşe yazarlarına yönelik medyada savunuculuk
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yazı ve haberlere rastlanmıştır.
Ayrıca SSUK tütün karşıtı savunuculuk açısından önemli bir avantaj sağlayan ulusal ve
uluslararası önemli gün ve haftaları, medyada tütün konusunun yer bulabilmesi anlamında
önemli bir araç olarak değerlendirmektedir. Örneğin SSUK’un 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz
Günü” kapsamında yaptığı etkinlikler ve basın açıklamaları örnek olarak verilebilir.

9.2. Sağlık İletişimi ve Reklam
Gelişen teknoloji, bilgi düzeyindeki artış ve beklentilerdeki farklılaşma sonucu sektörde
yatırım yapan firma ve kuruluşların sayısında artışa neden olmuştur. Daha kaliteli hizmet
beklentisi nedeni ile sıra beklememe, daha konforlu oda hizmeti sunumu, teknolojik cihazlara
daha kolay erişim gibi nedenlerden dolayı kamunun sunmuş olduğu sağlık hizmetine ikame
edebileceği özel sektör hizmet sunucularını tercih etme eğilimi görülmeye başlanmıştır.
Özellikle özel sektör eliyle sunulan sağlık hizmetlerinde hasta beklentilerini karşılamak adına
yatırım yapma eğilimi meydana gelmiştir. Bu durum firmaları maliyetlerini hastalarına
yansıtmak zorunda bırakmıştır. Piyasada bu farkı ödemeye razı olan kesimin varlığı nedeniyle
oluşan rekabete dayalı olarak sundukları hizmet ve malların tanıtım faaliyetleri nedeni ile
tutundurma çalışmaları yapmaya başlamışlardır. Sektördeki hizmet sunucuları farklılıklarını
ortaya koyabilmek ve rekabette geri kalmamak için sosyal medya ile birlikte pazarlama
unsurlarını da kullanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen bir faktör olamaması nedeni ile bazı çevreler sağlık
hizmetleri için reklamı kaynak israfı olarak görmektedir. Sisteme büyük yatırımlar yapan sağlık
kuruluşları yatırım maliyetleri ile birlikte kar amaçladıkları için rekabette öne çıkabilmek adına
reklam ve tutundurma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hakkında olumsuz bazı görüşlere karşın
reklam, “hastanelerde uzun yıllardır halkla ilişkiler, basınla ve toplumla ilişkiler” gibi
başlıklarla uygulanmaktadır. Bu tür iletişim faaliyetleri sadece sunulan hizmetin tanıtılmasına
yardım etmek amacı ile değil, aynı zamanda bir eğitim ve güdüleme, tutum geliştirme
fonksiyonunu da görecek biçimde genişletilmiştir (Öner, 2001). İletişim aracı olarak reklam
sağlık hizmetlerinde etik değerler göz ardı edilmeden, ahlaki değerlere uygun bir biçimde
yapılırsa hem hizmet sağlayıcıları hem de hizmet alanlar için etkili olabilir.
Türkiye’de hastanelerin en sık kullandığı tanıtım araçları; afiş, ilan, broşür ve
benzerleridir. Yapılan sağlık taraması, doğum ve sünnet kampanyaları gibi uygulamalar sık
kullanılan yöntemlerdir. Belli gruplara indirim uygulaması, TV program sponsorluğu, balo ve
tanıtım geceleri düzenlenmesi de kullanılan yöntemler arasında gösterilebilir. Sağlık alanında
reklamlar en çok 2 şekilde yapılmaktadır (Güler, 2006 ve Tengilimoğlu, 2000:7-15): Bunlardan
ilki olan kurumsal reklamlar, kurumsal imaj oluşturma ve geliştirme üzerine odaklanan ve
halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan araçlardan oluşurlar. Bu reklamlar sağlık
kurum/kuruluşlarının halkla olan ilişkilerini düzenlemeye ve kurum hakkındaki bilgilerini
arttırmaya yöneliktir. Kurumsal reklamlar,“müşteri ya da hastaların ilgisini kuruma çekmek ve
kuruma olan davranışlarını olumlu yönde etkilemek için yapıldığı gibi olumsuz kamuoyu
oluşturabilen durumlarda kurumu koruma görevini de üstlenirler” (Güler, 2006 ve
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Tengilimoğlu, 2000:7-15). Örneğin hastaneyi tanıtıcı, faaliyetleri duyurucu görsel, işitsel ve
basılı iletişim araçlarının hazırlanması hedef kitleyi oluşturan mevcut yada muhtemel hastalara,
hekim hemşire çevrelerine, hastanenin sürekli ilişki içinde olduğu ilaç, tıbbi cihaz firmaları ve
sigorta şirketleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarına ulaştırılması kurumsal reklamcılık
uygulamaları arasında yer alır (Seçim, 1994: 54).
Bir diğer reklam türü olan gizli ya da örtülü reklamlar; verilen sağlık hizmetinin diğer
kurum ve kuruluşlardan daha kaliteli bir şekilde sağlanacağını ima ederler. Bu reklamlar
çoğunlukla kamu kurum ya da kuruluşlarının hem kapasite hem de kalitelerinde yetersizlikler
olduğu ve gerekli hizmet geliştirme desteği alamadıkları için özel kuruluşların sağlık alanında
daha çok söz sahibi olmaya başlamalarına yol açmaktadır. Aynı zamanda ticari bir meta haline
getirilen “sağlık”, bu kurumlar için bir rekabet ortamı içinde kalmaktadır. Kar amacı gütmeyen
işletmelerin ise parasal kaynaklarını gereksiz yere reklam veya benzeri faaliyetler için
kullanmadıkları görülmektedir (Tengilimoğlu, 2000:7-15).
Genel olarak bakıldığında da özel sağlık kurumlarının kendileriyle ilgili reklamlar
yaptıkları, bunun yanında kamu sağlık kurum/kuruluşlarının daha çok koruyucu sağlık
hizmetleri ve/veya hasta hakları uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yazıları ile yetindikleri
görülmektedir. Örneğin; “Hastanemizde Hekiminizi Seçebilirsiniz”, “Hekimini ‘Özgürce
Seçme Hakkı’na Sahipsin” veya “X Hastanesi ISO 9001 2000 Kalite Çalışmalarına Başlamıştır,
Hayırlı Olsun” gibi. Dolayısıyla, açık olarak reklam olduğu anlaşılmamakla birlikte
“müşteri”nin adı geçen kurum/kuruluş veya kişiye yönlendirilmesi ile gerçekleşen reklamlardır.
Televizyonlardaki programlarda belli kurum/kuruluşlarının faaliyetleri veya çalışanlarından
söz etmek/konuk olarak ağırlamak, belli kişilerin konu ile ilgili görüşlerini almak, hastalık
üzerinden ilaca dikkat çekmek üzere ilaç firmalarının gazetelerde ürünlerine yer vermesi gizli
reklamlara örnek olarak verilebilir. Yine sponsorluk ile reklam yapılması da bu kategoriye
alınabilecek reklamlardır (Avşar ve Elden, 2004: 11-25).
Geçmiş yıllarda Türkiye’de sağlıkta reklam uygulamaları ulusal aşı kampanyalarında,
aile planlaması çalışmalarında, AIDS, uyuşturucu ve sigara ile mücadelede yaygın bir şekilde
kullanılmış olup, toplumsal fayda gözetilmiştir. Bugün ise reklam toplum sağlığını korumaya
ve geliştirmeye yönelik programlar dışında da kullanılmaktadır. Yasalar ile engellenmesine
rağmen, kar amacı ve yatırım maliyetlerini düşünen yatırımcılar tüm medya araçlarını
kullanmaktadırlar (Güler, 2006).
Ne var ki, sağlık alanındaki reklamların daha duyarlı bir şekilde hazırlanması, insan
sağlığı söz konusu olduğu için de hastaların kolayca istismar edilebileceği dikkate alınarak,
reklamın tamamen serbest olmaması gerekir. (Tengilimoğlu, 2000:9).
Odabaşı sağlık konusunda reklamı tıp etiği açısından şu şekilde değerlendirmektedir;
• Sağlık hizmeti, hasta bakımı ve refahı için vardır ve toplumsal bir niteliğe sahiptir.
Sağlık hizmetinin, kişilerin aldıkları diğer hizmetlere göre farklı özelliklere sahip olması, sağlık
alanında reklam konusunun ayrıca ve dikkatle ele alınmasını gerektirir.
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• Hastaların alacakları hizmet konusunda tamamen bilgisiz olması ve bu hizmetin
kullanımı konusunda uzman bilgisine gereksinim duymak zorunda olması,
•

Hizmete ulaşmada talep-tercihin kişiye bağlı olmaması,

• Hizmete ulaşmada deneme-yanılma yöntemini kullanamadan karşılıklı güvene
dayanan bir ilişki kurulması,
• Hizmetten elde edilen karın maddi olarak değil, sosyal sorumlulukların yerine
getirilmesi, performansın artırılması ve bilime katkı gibi kriterlerle ölçülmesi,
• Hizmetten alınacak tatminin hastanın normal yaşamına dönünceye kadar net olarak
tanımlanamaması, sağlık hizmetinin bir ürün olarak pazarlanmasını engelleyen faktörlerdir
(Odabaşı, 1996).
Ayrıca sağlık hizmetinin niteliğinin belirlenmesinde sorunlar, sağlık hizmetinin
değerinin belirlenmesinde adalet ve eşitlik sorunları, sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunda bu
ihtiyaca ulaşma problemleri ve sağlık hizmetlerinin tanıtımında aldatma, bilgi yetersizliği ve
çıkar çatışması problemleri reklamın sağlık hizmetinin toplumsal yapısını bozar nitelikte
olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulmadığı sürece
başvurulan bir hizmet niteliğinde olmaması, günlük hayat içinde bu hizmetlerle ilgili bilgi
edinmeme veya yetersiz bilgi edinme anlamına gelir. Bu bilgisizliği bir avantaj olarak
kullanmak etik ihlal kapsamına girmektedir (Latham, 2004)).
O halde, reklamın sağlık hizmetinde yaratacağı etik ihlaller şu şekilde özetlenebilir
(Tengilimoğlu, 2000, ve Latham,2004):
• Reklam, dürüstlük ilkesinin zedelenmesine neden olur. Reklam, daha fazla ürünün
pazarlanmasını sağlamak için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle ürün veya hizmet hakkında
yanıltıcı ve abartılı bilgi içerebilir. Ancak sağlık hizmeti söz konusu olduğunda aldatmayalancılık, satış ve sömürü, istismar konuları dürüstlük ilkesine ters düşer.
• Reklam, özerkliğe saygı ilkesinin zedelenmesine neden olur. Pazarlanacak ürün
yani sağlık hizmeti, market/mağazadan almadan önce değerlendirilebilecek, memnun
kalınmayınca da iade edilebilecek bir ürün değildir. Hastanın kendi tanı ve tedavisiyle ilgili
reklam ve afişlere bakarak doğru karar vermesi beklenemez. Yanıltıcı ve abartılı ifadelerle
hazırlanan ilanlar-afişler hastanın özerk karar vermesini etkiler. Bu da hastanın özgürce seçim
yapabilmesine engel olur.
• Reklam, adalet ilkesinin zedelenmesine neden olur. Hastalar özerk bir şekilde karar
veremedikleri için eşit ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşma haklarından da mahrum kalırlar. Bu
durum adalet ilkesine ters düşmektedir.
• Reklam, zarar vermeme ilkesinin zedelenmesine neden olur. Reklamlar karşısında
kafası karışan ve özerk karar veremeyen hasta, zaman kaybedebilir, yanlış yere yönelebilir.
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Kendi reklamını yapmada çok başarılı olan ancak tecrübesiz-ehliyetsiz bir hekimle
karşılaşabilir ve kalitesiz sağlık hizmeti alabilir.
• Hazırlanan ilanlardaki gereksiz ifadeler hastalarda korku ve paniğe yol açarak veya
gereksiz yere umutlandırarak hastaların zarar görmelerine neden olabilir.
•

Reklam, meslek onurunun zedelenmesine neden olur.

• Sağlık ticari bir anlaşma/sözleşme olmadığı halde, zamanla hastanın
“tüketici/müşteri” olarak adlandırılması tıbbın ticari bir meta haline dönüşmesine neden
olmuştur.
• Giderek artan özel sağlık kuruluşları ve serbest hekimler de bu yapılanmaya dolaylı
olarak destek vermekte, sağlık hizmetini bir rekabet ortamı olarak kullanmaktadır. Hastayı
“müşteri”, meslektaşı “rakip”, sağlık hizmetini “ticaret” olarak görmek meslek ahlakına ters
düşmektedir. Bu tür yaklaşımlar hasta ile hekim arasındaki kurulması gereken güvene dayalı
ilişkiye de zedeleyeceğinden toplumun hekime olan saygısını azaltacaktır.
• Reklam, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin zedelenmesine neden olur. Hasta ile
hekim arasındaki ilişki, karşılıksız güvene dayanan bir ilişkidir. Bu güvenin kurulmasında
doğru iletişim oldukça önemlidir. Reklam bu iletişimi engeller ve hastanın hekiminden alması
gereken bilgileri ilanlardan veya afişlerden almaya çalışmasıyla sonlanır. Bu durum hastanın
yanlış bilgilenmesine, hekiminden fazla şey beklemesine, bu beklenti karşılanmadığında hekim
ve sağlık sistemine tepki göstermesine neden olabilir.
• Toplumsal bir hak olan sağlığın herkes tarafından eşit ve ulaşılabilir nitelikte olması
gerekliliği, etik ihlallerin önüne geçebilmek ve bu rekabet ortamı için hazırlanan reklamlara
büyük ölçüde sınırlar getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yasal açıdan bakıldığında, sağlık
mevzuatımızın reklam ve tanıtım ile ilgili olarak sınırları iyi bir şekilde belirlenmiş maddelere
sahip olduğu görülür.
1999 tarihli Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 11. maddelerinde, “hekimin mesleğine
ticari nitelik kazandıracak her türlü reklam ve tanıtımının yasak olduğu” vurgulanmıştır. Genel
olarak bakıldığında sağlıkla ilgili çoğu yasal düzenlemede ve diğer yasal düzenlemelerde
reklamın sağlık alanındaki yeri ile ilgili özetle halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete yol
açacak reklamların yapılamayacağının yanı sıra hastanın mahremiyetini, ruhsal sağlığını
bozmayacak, hastaları yanlış yönlendirmeye sevk etmeyecek ve sağlık sistemine ters
düşmeyecek şekilde tanıtımların yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca bu
mevzuatlarda hastaların gereksiz yere umutlandırılması, araştırmaları ve deneyleri
tamamlanmamış ilaçların tanıtımlarının yapılması da yasaktır.
(http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&id=65&Itemid=31;20
17)
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Kısacası hastaları/potansiyel hastaları bulundukları psikolojiden daha kötü duruma
sokmayacak, onları yanlış yönlendirmeyecek ve kesinlikle kurumlar/kişiler arasında rekabete
yol açmayacak bilgilendirmeler yapılmalıdır.

9.3. Sağlık Alanında Kriz Ve Risk İletişimi
9.3.1. Sağlık Alanında Kriz Ve Risk İletişimi Yönetimi
İletişim bilgi alışverişi, karşılıklı ileti aktarımı, iletim eyleminin çift yönlü görünümü,
bir taraftan öbür tarafa bir bilginin, bir duygunun, bir düşüncenin aktarımıdır. İletişim, kişinin
kendisini, başkalarını, çevresini ve toplumunu tanıyabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için
bir gereksinimdir. Yaşamımızın olmazsa olmaz bir olgusudur. Bireylerden, topluma ulaşan her
yolda, her zaman iletişim kurmanın zorunluluğu vardır.
İçeriği ne olursa olsun, bir sorunu çözmek için insanların düşünce alışverişinde
bulunmaları, bir başka deyişle, iletişim kurmaları gerekir (Cüceloğlu, 2003:13). İletişimin temel
amacı etkilemek ve değiştirmektir (Gürgen, 1997: 83).
Etkileme olgusu beraberinde etkileşimi getirir. Etkin iletişim; iletişime dâhil olan
tarafların, iletişim sürecinin nihayetinde iletişime başlarken güttükleri amaçlarına
ulaşabildikleri iletişimdir (Arslan, 2005).
Risk ise, sosyal kurumların iletişim aktivitelerinin bir ürünüdür; yani sosyal bir
oluşumdur. Riskler hakkındaki iletişim, kamu sağlığının önemli bir ilgi alanıdır. Sağlık
bağlamında riski tanımlayacak olursak; tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kimi
olumsuz sonuçlarının azaltılması ya da önlenmesinin yönetimi ile ilgilidir.
Risk iletişimi bireylerin ve grupların riski nasıl algıladıkları, işledikleri ve risk algılarını
nasıl etkilediği hakkındadır (Çınarlı, 2011). DSÖ, risk iletişimini “karar vericiler ya da
uzmanlar ile kamu arasında riskin varlığı, çeşidi, biçimi, ciddiyeti veya risk olarak kabul
edilebilirliği hakkındaki iki yönlü iletişim süreci” olarak tanımlamaktadır (akt.: Çınarlı, 2017).
Kriz yönetimi ise, yasalara, kurallara ve krizin yaratacağı ortama bağlı olarak gelişen
şartlara uygun ancak olağandışı önlemler, hızlı yanıt gibi bazı öncelikli planlamaları içeren özel
bir yönetim biçimidir. Stratejik bir yönetim planlaması olan kriz yönetimi türüne göre, işletme,
hukuk, psikoloji, tıp gibi farklı bilim alanları ve disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirir.
Bu alanlardan birisi de iletişimdir. Kriz yönetimi planı ya da kriz iletişimi planı, bir kriz ile
karşılaşmadan önce hazırlıklı olmak ve kriz durumuna yanıt verebilmek için temel araçlardır.
Bu bağlamda kriz özel bir yönetim gerektirdiği gibi özel bir iletişim çalışması da
gerektirecektir. Bu özel iletişim çalışması kriz iletişimdir.
(http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/cok_paydasli_saglik_sorumlugu/dokumanlar/,2
017)
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9.3.2. Risk iletişimini Sağlık Alanında Uygulama İlkeleri
Risk iletişimi son zamanlarda ülkemizde farklı bir boyut kazanmaktadır. Özellikle
medya unsurlarının bu konudaki etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. Risk iletişimi konusuyla
ilgili ülkemizde yapılmış yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır.
Sağlık alanında risk iletişiminin uygulama ilkelerini aile, okul ve toplum bazında
değerlendirebiliriz. Bireylerin, oluşabilecek risk faktörlerine karşın (sigara, alkol, madde
bağımlılığı, vs.) aileden başlayarak uygulanması önleyici bir unsur teşkil edebilir. Ailelerin risk
faktörlerine karşı çocuklarıyla kurmuş oldukları iletişim, madde kullanımıyla ilgili kurallar
koyulması ve ailelerin çocuklarını gözlemlemesi son derece önemlidir. Okul öncesi eğitim
programlarıyla madde kullanımı, agresif davranışlar, zayıf sosyal beceriler ve akademik
başarısızlıklar gibi risk faktörleri engellenebilir. Toplumsal olarak ise yapılan okul faaliyet
kulüpleri, dini kurumlar ve medyayı da kapsayan geniş bir kesime hitap eden etkinliklerle risk
iletişimi kapsamında önleyici etkinlikler oluşturulabilir (www.yeniden.org). Buradan hareketle
DSÖ’nün 2004 verilerine göre (akt.: Sezgin, 2010) risk iletişiminin temel ilkelerini;
1. Tehlike oluşturan veya oluşturacak olan faktörün tanımlanması,
2. Tanımlanan bu risk faktörünün onaylatılması,
3. Risk faktörüne karşı bir tepkinin oluşturulması olarak sıralanabilir.
Riskin belirlenmesinden sonraki en önemli aşama risk iletişimidir. Risk iletişiminde
başarı, mesaj kaynakları ve mesajı alanlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmasına bağlıdır
(Güler ve arkadaşları, 1997: 12). Örneğin, medyada sağlık programı yapan bir hekimin ekran
başındaki insanlara bir şeyleri anlatırken çok fazla tıbbi terim kullanması mesajı alıcı
durumunda olan kişilere karşı yanıltıcı ve anlaşılmaz oluşumlara sebep olabilir.
Risk iletişimcileri, risk altında bulunan kişilere yol göstermek, sağlığı tehdit eden risk
unsurlarını en alt seviyeye indirmek için bilinç arttırıcı girişimlerde bulunmaktadırlar. Risk
iletişimcisinin teknik becerisi, güvenilirliği, ehliyetine olan inanç etkinliği ve çalışmalarına olan
inanç, riskin algılanmasında önemlidir (Güler ve arkadaşları, 1997: 51).
Çevre kaynaklı hastalıklar her yıl milyonlarca -önlenebilir- ölüme yol açmaktadır.
Tehlikeli atık boşaltımı, hızlı nüfus artışı, hava ve çevre kirliliği, sağlık problemlerine
bağlanmış kötü etkili çevresel faktörlerden yalnızca birkaçıdır (Sezgin, 2010: 158). Sigara
kullanımı da bunlardan bir diğeridir. Sigara kullanımına başlama yaşı toplumumuzda son
zamanlarda oldukça düşmüştür. Kapalı ortamlarda sigara kullanımın yasaklanmasından sonra
sigara kullanımın genel olarak düştüğü gözlenirken sigara kullanımına başlama yaşının da
düşmesi oldukça endişe verici ve çelişkilidir. Bu noktada Sağlık Bakanlığına, ailelere,
kullardaki eğitimcilere ve medya unsurlarına sorumluluklar düşmektedir. Özellikle yazılı ve
görsel basın araçlarını kullanarak sigaranın zararları hakkında toplumda etkili bir duyarlılığın
oluşturulmasıyla bu durum ortadan kaldırılabilir.
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Diğer taraftan, sağlık kuruluşlarının değişime maruz kalması ve krizlerle karşılaşması
diğer kuruluşlara göre daha muhtemeldir. Değişim sağlık kuruluşlarında, yeni teknolojilerin
ortaya çıkması ve sağlık hizmetlerindeki sürekli talebin bulunması nedeniyle çok yaygın
görülür. Benzer şekilde, sağlık kuruluşları doğal ya da insan kaynaklı salgınlar, tıbbi hatalar ya
da yanlış tedaviler gibi tartışmalar yaratacak krizlerle sık sık karşı karşıya kalırlar (Ristino,
2007: 72).
Sağlık alanında çalışan kurumların risk iletişimi ile ilgili programları, şu kategorilerden
birinde yer alabilirler (Çınarlı, 2008:52) :
1-Sağlık konusunda risk oluşturan davranışlara bağlı hastalıkları önleme,
2-Çevresel durumlardan ve çalışma şartlarından dolayı zehirli kimyasallara maruz
kalma ve korunma,
3-Ürün güvenliğinden kaynaklanan risklere maruz kalma ve bunlardan korunma.
Sağlık kurumlarının risk iletişimi sürecinde uygulayabilecekleri farklı risk iletişim
yaklaşımları vardır. Bu çalışmalardan biri de risk iletişiminde sistematik planlama
yaklaşımıdır. Söz konusu modele göre sağlık kurumları öncelikle bir risk durumu var mı
sorusunu sormalılar ki; söz konusu sağlık olunca, risk hemen her zaman vardır. Bu durumda
ikinci basamak, risk iletişimi stratejisini geliştirmek ve bir politika hazırlamak kararı
almaktır. Daha sonra risk iletişimi konusunda hedef gruplarla ya da odak gruplarla bir
diyalog olup olmadığının tespit edilmesi ve şayet yoksa diyalogun geliştirilmesi
gerekmektedir. Bir sonraki aşamada ise iletişim planının tasarlanması kaynakların,
materyallerin ve kanalların tespit edilmesi gerekir. Buna ek olarak iletişimin içeriği ve
yapısı da önceden belirlenmeli ve başarılı olup olmayacağı konusunda testlerin yapılması
gerekmektedir. Bütün bu aşamalardan sonra risk iletişimi ile ilgili etkinliklerin uygulanması ve
uygulamalara ilişkin değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen risk
iletişimi süreci, önceden belirlenen amaçların elde edilmesini sağlamışsa başarılıdır, fakat
amaçlara ulaşılmamışsa, sürecin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
O halde, sağlık kurumları tarafından uygulanabilecek risk iletişimindeki ilkeleri de şöyle
sayabiliriz (Çınarlı, 2008:53):
1-Kurumun karşılaşacağı her sağlık riski kendine özgü özellikler taşımaktadır bu
nedenle standart çözüm süreçleri yoktur.
2-Öncelikle sağlık risklerindeki bilimsel kanıtlar üzerinde durulması gerekmektedir.
3-Risk iletişimi uygulanırken bunun devletin izni dahilinde olup olmadığının
bilinmesi gerekmektedir.
4-Riskli durumlarda hedef kitlelerin korku ve öfkesinin dikkate alınması
gerekmektedir. Örneğin; yeni doğan ölümleri vb.
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5-Riskin ve bu riske ilişkin uygulanacak iletişim sürecinin yararları çoklu bakış
açısıyla değerlendirilmeli, paydaşlar sürece dâhil edilmelidir.
6-Risk iletişimi sürecinde uygun kaynaklar temin edilmeli ve bilgili-deneyimli
personelle çalışılmalıdır.
7-Belirsizlikler tespit edilmelidir.
8-Bilim dilinden daha çok halkın anlayabileceği bir dille iletişim süreci
gerçekleştirilmelidir.
9-Yapılacaklar hakkında bilgi verilmeli gelen öneriler de dikkate alınmalıdır.
Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, kurumların kriz şartlarına ulaşıldığında
krizi atlatmanın veya krizi geçiştirmenin yollarını aramak değil, kriz oluşmadan önce, krizin
gelmekte olduğunu hissedebilen, kriz şartlarını başarı yönünde kullanabilen ve işletmenin
süreçlerine yeni bir ivme kazandırabilen yönetim yapısının hazırlanmış olmasıdır. Bu
nedenledir ki, kurumlarda, yöneticilerin liderliğine, bilgi, beceri ve deneyimine en çok kriz
dönemlerinde ve kriz yönetiminde gereksinim duyulmaktadır (Akdağ, 2005: 4).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sosyal, fiziksel ve politik çevreyi değiştirme hedefi taşıyan
medyada savunuculuk, reklam konularıyla birlikte, sağlık gündemini etkilemek için sosyoekonomik ve fiziksel çevrede olumlu değişiklikler sağlamak, kamu sağlığının korunması
kapsamındaki hizmetlerin yayılmasını geliştirmek ve sağlık ve yaşam kalitesine yararı olan
sosyal normları desteklemek için sağlık yöneticileri ve politikacılar tarafından kullanılan
risk iletişimi konusu detaylı olarak açıklanmıştır.
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Uygulamalar
Sigara Kullanımını Engelleyici Politika Olarak Risk İletişimi
Dünyada her yıl sigaranın yol açtığı sebeplerden 5 milyondan fazla erken ölüm
gerçekleşmektedir. Bu sayının 2030 yılında 8 milyona ulaşacağı düşünülmektedir. Ülkemizde
ise bu sayı yılda 100 bin civarında olup; ölümlerin de %23’ü sigaraya bağlı meydana gelen
hastalıklar oluşturmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı). Sigara kaynaklı ölümlerin sayılarına
bakıldığında hem dünya da hem de ülkemiz için bu alanda önlenebilir çalışmalar yapılması
gerektiği görülmektedir.
Tüm dünyada sigara kullanımını önemli ölçüde azaltabilmek için başarısı kanıtlanmış
politikaların uygulamaya konması gerekmektedir. WHO bu konuda “MPOWER” olarak
adlandırılan altı politika ortaya koymuştur. Bu politikalar;
•

Tütün kullanımı ve koruyucu uygulamaları izlemek (Monitör),

•

Toplumu tütün dumanından korumak (Protect),

•

Yardım önermek (Offer),

•

Tütünün zararları konusunda uyarmak (Warn),

•

Tütün reklam ve tanıtımını yasaklamayı desteklemek (enforce),

• Tütün vergilerini arttırmak (raise), şeklinde altı maddeden meydana gelmektedir.
Belirlenen bu politikaların sigara kullanımını azalttığı kanıtlanmıştır (WHO, 2017).
ABD’de 1964 yılında Surgeon Genere’in yazdığı raporda ilk kez sigara içmenin sağlığa
zararlı olabileceği ifadesine yer verilmesinin ardından 1965 yılında sigara paketleri üzerine
“sigara içmenin sağlığa zararlı olabileceği” ifadesi yazılmıştır. Daha sonra Kanada’da sigara
paketleri üzerine uyarıcı mesajlar yazılmaya başlanmış ayrıca okuma-yazma bilmeyenlerin de
bu mesajları anlayabilmelerini sağlamak için yazıya ek olarak sigara içmenin zararlı
olabileceğini işaret eden resimlerin basılması da uygulamaya koyulmuştur. Sigara paketlerinin
üzerine resimlerin basılması ilk kez 2001 yılında Kanada’da başlamış, çeşitli ülkelerde de
yazıya ek olarak resim de basılmıştır.
Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından 1987 yılında toplanan danışma kurulunda
sigara kullanımının sakıncaları dile getirilmiş ve kullanımın azaltılabilmesi için planlar
yapılarak yasa hazırlığına başlanılmıştır. Bunu izleyen tarihte Türkiye’de sigara tüketiminin
artması üzerine tütün kullanımının kontrolü amacıyla çalışmalar sürmüş ve ilk bilimsel toplantı
olan Sigara İle Mücadele 1. Ulusal Kongresi 1992 yılında Ankara’da yapılmıştır. Kongrenin
sonucunda 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında
tütün kullanımını önleyici maddeler eklenmiştir.

248

2008 yılında değişikliğe uğrayan bu maddeler;
• Tütün mamullerinin her türlü reklam ve tanıtımının ve 18 yaşından küçük çocuklara
sigara satışının yasaklanması,
• Sigara paketleri üzerine sağlığa zararlı olduğuna işaret eden uyarı yazılması,
• Toplu olarak bulunan başlıca yerlerde, toplu taşıma araçlarında, sağlık, spor ve eğitim
tesislerinde sigara içiminin kısıtlanması şeklindedir (4207 sayılı kanun 1996).
2012 yılında yapılan değişiklik ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:
• Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen sigara paketleri ve nargile şişelerinin, en geniş
iki yüzünden her birine bu yüzlerin alanlarının %65’ten az olmamak şartıyla, çerçeve içinde
ürünlerin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulması,
• Birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması,
• Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçiminde olabilir,
• İthal edilen veya Türkiye’de üretilen
tütün ürünlerinin paketlerinde ve
etiketlerinde bu ürünlerin tüketimini teşvik eden herhangi metin, isim, marka, ibare, mecaz,
resim, figür, işaret, renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz (4207 sayılı kanun, 1996).
Örneğin sigara paketleri üzerindeki görsel uyarı mesajları yaşantımızda önemi ve yeri
giderek artan görsel iletişimin günlük hayatta kullanımına en uygun örneklerden biridir.
Özellikle, tiryakiler sigara paketleri üzerindeki uyarılar ile gün içinde sıkça karşılaşmaktadırlar.
Günde 1 paket sigara içen bir tiryaki bu uyarılarla yılda en az 7000 kez karşılaşır. Bu da
tiryakilerde sigaraya karşı bir direnç gelişmesine olanak sağlamaktadır.
İyi tasarlanmış uyarı ve mesajlar sağlıkta risk iletişimi için alınan tedbirlerin bir
parçasıdır. Küçük ve sadece metinden oluşan görsellerden ziyade resimli ve daha büyük görsel
uyarıların tercih edilmesi risklerini daha iyi iletmesini ve daha fazla duygusal tepki uyandırmayı
kolaylaştırmaktadır. Böylece kullanıcıların sigarayı bırakma isteğinin arttırılarak sağlıklı yaşam
konusunda motivasyonun yükseltilmesi amaçlanmıştır (WHO, 2009).
Yukarıdaki örnek, “Risk İletişimi Kapsamında Sigara Paketleri Üzerindeki Görsel Uyarı
Niteliği Taşıyan Mesajların Sigara Kullanımına Etkisi” isimli makaleden alınmıştır.
(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275018, 2017).
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Uygulama Soruları
Sigara kullanımını engelleyici politika olarak risk iletişimi kapsamında Dünya Sağlık
Örgütü’nün geliştirdiği politikalar nelerdir?
Sigara kullanımını engelleyici politika olarak risk iletişimi kapsamında ülkemizde
geliştirilen politikalar nelerdir?
“sigara içmenin sağlığa zararlı olabileceği” ifadesinin sigara paketlerinin üzerine
yazıldığı ilk ülke hangisidir?
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Bölüm Soruları
1) Medyada savunuculuk konusuna akademik ilgi hangi yıllarda artış göstermiştir?
a) 2000
b) 1990
c) 1980
d) 1970
e) 1960
2) “Bilim ile politikanın, sosyal adalet değeri ile bir araya getirilmesi" yönünde
faaliyetlerde bulunan, bir aktivizm biçimi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sivil toplum örgütleri
b) Medya okuryazarlığı
c) Siyasal iletişim
d) Kamu sağlığı lobiciliği
e) Örgütsel sağlık iletişimi
3) Aşağıdakilerden hangisi medyada savunuculuğun gruplara sağladığı avantajlardan
biri değildir?
a) Medyada görünürlük
b) Meşruluk
c) Hikayelerini kendi ağızlarından anlatabilme olanağı
d) Dikkat çekmek
e) Sponsor bulmak
4) Aşağıdakilerden hangisi medyada savunuculuğun adımlarından biri değildir?
a) Bireysel sorunlara odaklanılmalı
b) Politikanın amacının ne olduğu belirlenmeli
c) Hedefin kim olduğu belirlenmeli
d) Konuyu çerçevelemek ve mesaj oluşturmak gerekli
e) Mesajı iletmek, değişim ve baskı için plan oluşturulmalı
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5) Çınarlı’ ya göre aşağıdakilerden hangisi medyada savunuculuğun sınırlılıklarından
birini oluşturmaz?
a) Kullanılan beceriler sosyal pazarlamacılarınkinden daha karmaşıktır
b) Medyada savunuculuk yapanlar, medya kültürünü anlamalıdırlar
c) Bu yaklaşım tam olarak tanımlanmış ve geliştirilen prensipler açıkça ortaya
konulmuştur
d) Sağlığın sosyal ve politik koruma yönüyle öncelikli olarak ilgilenen doğrudan
davranış değişikliği yönüyle daha az ilgilenen çevresel bir yaklaşımdır
e) Doğrudan güçlü çıkarlarla çatışır
6) American Cancer Society’nin yayınlamış olduğu bir videoda sigaranın ölümcül
olduğuna dikkat çekilmektedir. Sigaranın zararına dikkat çeken videonun sloganı ise “ her gün
bin kişi sigarayı bırakmaktadır: Ölerek. Bu da her iki dolu jumbo jetin çakılması ve hiç kurtulan
olmamasına eşittir”. Bu örnek aşağıdaki hangi kavrama bir örnek teşkil eder?
a) Çerçeveleme
b) Yaratıcı epidemiyoloji
c) Analiz geliştirme
d) Sorun yönetimi
e) Risk iletişimi
7) Bir olay veya konunun belirli bir yönünün, belirli bir bakış açısıyla ele alınıp,
önemliliklerinin bu bakış açısıyla medyada vurgulanmasına ne ad verilir?
a) Medyada çekicilik
b) Medyada eşik bekçiliği
c) Günden yaratma
d) Çerçeveleme
e) Sosyal değerler ölçümü
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8) Türkiye’de tütün karşıtı hareketin medyada savunuculuk alanını ve araçlarını etkin
olarak kullanan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK)
b) Tütüne Hayır Derneği
c) Hayatını Koru Derneği
d) Sağlık ve Tütünsüz Hayat Derneği
e) Sigara ve Madde Bağımlılığına Son Derneği
9) Sağlık konusunda tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kimi olumsuz
sonuçlarının azaltılması ya da önlenmesinin yönetimi ile ilgili olan kavrama ne ad verilir?
a) Teşhis
b) Tedavi
c) Risk
d) Özerk karar verme
e) Sürdürülebilirlik
10) Yasalara, kurallara ve krizin yaratacağı ortama bağlı olarak gelişen şartlara uygun
ancak olağandışı önlemler, hızlı yanıt gibi bazı öncelikli planlamaları içeren özel yönetim
biçimi ne olarak adlandırılır?
a) Paydaş yönetimi
b) Sağlık yönetimi
c) Kriz iletişimi
d) Kurumsal yönetim
e) Kriz yönetimi

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) e, 4) a, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) c, 10) e
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10. SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK
Bölüm Yazarı:
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Burcu ÖNDER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlık iletişiminin tanımına kısaca değindiktan sonra, sağlık iletişimi
sürecinde dikkat edilmesi gereken etik unsurlar aktarılacaktır. Etik, sağlık iletişimi boyutuyla
ele alınacak ve sağlık iletişiminde etiğin nasıl rol oynadığı tartışılacaktır. Etik sağlık iletişimi
açısından doktor-hasta, sağlık çalışanları-hasta ve hasta yakınları, sağlık çalışanı-sağlık çalışanı
arasındaki iletişim boyutuyla anlatılacaktır.
İletişim teknolojilerinin gelişmesinin ve sosyal medya kullanımının artışının sağlık
iletişimine etkisi açıklandıktan sonra, bu unsurların, sağlık, sağlık iletişimi ve sağlık
iletişiminde etik konusunu nasıl yeniden biçimlendirdiği ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık iletişimi nedir?
2) Etik nedir?
3) Tıp etiği nedir?
4) Sağlık iletişimi ile etik arasındaki ilişki nedir?
5) Yeni iletişim teknolojileri ve mecraları sağlık iletişiminde etiği nasıl
etkilemektedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık
İletişiminin Sağlık
iletişimi Sağlık
alanında yazılan temel
Tanımı ve İçeriği
kavramının neyi ifade düzeydeki
kitaplar
incelenerek
kavramın içeriği ve amaçları
ettiği öğrenilecektir.
pekiştirilebilir.
Sağlık ve Etik

Sağlıkta etik kavramı Sağlık iletişimi alanında yaşanan
açıklanacak ve etiğin etik sıkıntılar hakkında kitaplar ve
sağlık alanında önemi makaleler okunarak ilgili alanda daha
anlaşılacaktır.
geniş bilgi sahibi olunabilir.

Tıp Etiği ve Tıp Tıpta
etik
kavramı
Alanında Karşılaşılan açıklanacaktır.
Sağlık
Sorunlar
alanında
yaşanan
sorunlardan
örnekler
verilerek, etiğin tıptaki
işlerliği
etkisi
aktarılacaktır.

Tıp etiği konusunda kitaplar ve
makaleler okunarak, medyada sağlık
çalışanlarına yönelik saldırı haberleri
incelenerek bilgi edinilebilir.

Sağlık
İletişiminde
Karşılaşılan
Etik
Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Sağlık iletişimi
kitapları, konu
hakkında yazılan makaleler ve
basında yer alan haberler sayesinde
derinlemesine bilgi edinilebilir.

Sağlık
iletişiminde
karşılaşılan etik sorunları
ayrıntılı
şekilde
incelenecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Sağlık İletişimi: Sağlık konusunda, bu alanla ilgili olan hedef kitlelere mesajları
hazırlamak ve onlara yönelik iletişim etkinlikleri gerçekleştirmek suretiyle yapılan iletişimdir.
Verilen mesajlar, sağlık, sağlık hizmetleri konularına dönüktür.

•

Sağlık İletişimi Dahilinde Etik: Sağlık iletişimi sürecinde hedef kitlelerle ilişki
sürecinde, mesaj aktarımı ve paylaşımında, bilgi aktarımı ve paylaşımında, hasta hakları ve
sağlık çalışanları kapsamında dikkat edilmesi gereken, yasalarla da belirlenmiş kurallardır.
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Giriş
Günümüzde özel hastanelerin artması, sağlık hizmeti sunan kurumların hizmet
verdikleri alanlara göre çeşitlenmeleri ve uzmanlaşmaları, sağlık konusunun günümüz
toplumlarının önemli bir konusu haline gelmesiyle sağlık iletişimi de önem kazanmıştır.
İletişim teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyanın hayatın her alanına hakim olması ve
gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi, bireylerin sağlıkla ilgili konularda pek çok bilgiyi
edinmelerini kolaylaştırmıştır. Ayrıca tıp alanında yaşanan gelişmeler, sağlık iletişiminde pek
çok noktanın yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır.
Örneğin sağlık iletişiminde etik tıp alanında yaşanan gelişmeler, sosyal medyanın ve
diğer kitle iletişim araçlarının yoğun etkisi karşısında yeniden düzenlenmesi ve şekillenmesi
gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi paylaşımı, bilgi paylaşımının sınırları,
sağlık çalışanlarının davranış kodları, hasta hakları bu alanda yeniden tartışılması ve
belirlenmesi gereken noktalardır.
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10. Sağlık İletişimi ve Etik
Sağlık iletişimi Hurrelman’a göre, “sağlıkla ilgili uygulamalara katılan, sağlık,
hastakık, sağlık politikalarıyla ilgili olan, sağlık hizmeti sağlayan ya da hasta/müşteri/sağlık
hizmetini aşan kişilere bilgi, fikir ve duyguların aktarılmasını ve paylaşılması”dır . Sağlık
iletişiminin gerçekleştiği çeşitli düzeyler ve sınıflar bulunmaktadır. Bu düzeyler şu şekildedir
(Okay, 2009 : 21) :
* Bireysel
* Sosyal Ağ
* Organizasyon
* Cemiyet
* Toplum’dur.
Sağlık tüm bireyler için var oluşun ön koşulu olduğundan ve tüm bireyler için önem
taşıdığından gerek sağlık hizmetlerinin verilmesinde, gerek sağlıkla ilgili haber ve programların
yapımında dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık iletişim çalışmalarının da tıpkı bir cerrahi
müdahale, ilaç tedavisi veya bir rahatsızlığın teşhisini koymak kadar önemli olduğu
unutulmamalıdır. Bireylere sağlıkla ilgili verilecek en ufak bir bilginin, bu konuda hiçbir bilgisi,
tecrübesi olmayan, bilgi almada kısıtlı imkanlara sahip olan kişileri nasıl etkileyeceği, olumlu
ve olumsuz sonuçları mutkala öncesinde tartışılmalı ve üzerinde detaylı analizler yapılmadan
bireylerle veya toplumla paylaşılmamalıdır. Bunun için öncelikle etiğin ne anlama geldiği
irdelenmelidir.

10.1. Etik Nedir?
Etik, toplumsal yaşayışı ve bireyler arasındaki ilişkileri belirleyen önemli bir konudur.
Hem iş yerlerinde, mesleki gruplarda ve örgütlenmelerde, hem de toplumsal yaşamda, sosyal
hayatın her alanında toplum tarafından onay kazanmış, meşru davranışladır. Bu meşru
davranışlar, iş hayatında ve sosyal yaşamda, çeşitli durumlar, olaylar karşısında kişilere yahut
kurumlara olması gerekenin çerçevesini çizmektedir. Zamanla kişilerden de bu olması gereken
davranış biçimleri beklenmekte, kişiler olması gereken meşru davranışlarla sorumlu
olmaktadırşar. Ahlak davranışlara dair olması gerekenleri yazısız biçimde kapsarken, etik, daha
görünmeyenleri kapsamakta ve yazılı şekilde olmaktadır (Şahin ve Dündar, 2012 : 130, 131).
Etik, toplu yaşamdan meydana gelmiş bir olgudur. İnsan tek başına yaşayan bir varlık değildir.
Kişi bir toplum içinde, başka bireylerle birlikte yaşamaktadır. Toplumsal yaşamda birliktelik
gösterdiği bu bireyler kişinin kendi gibi değildir. Faklı tutumsal, davranışsal, kişisel, ruhsal
özellikler taşımaktadırlar. İşte tam da bireylerin farklılıklar içermesinden dolayı etik ilkeler
gerekmektedir. Çünkü kişilerin eylemleri, toplum içinde birlikte yaşadığı ve yaşamak zorunda
olduğu diğer insanları da ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Kamusal alanlarda, ortak yaşam
alanlarında, insan varlığı, darvanışlarının meşruiyetini belirli kurallara dayandırmak
zorundadır. Aksi halde kişilerin keyfi davranışları diğer kişilerin yaşamlarına zarar verebilir
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(Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007 : 76). Toplumsal hayatın her alanında gerekli olan etik, konu
sağlık olduğunda da ayrıca irdelenmesi, tartışılması gereken bir boyut almaktadır. Sağlık
hizmetini veren ve bu hizmeti alan kişiler arasında gelişen iletişim, ilişkiler iki tarafı da
bağlayıcı ve etkileyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman doktor-sağlık kurumu
çalışanı-hasta ilişkisinin yoğun iletişim halinde ilerlemesi, sürdürülmesi gerekebilmektedir.
Kişi ister daha seyrek aralıklarla, isterse daha sık periyodlarda sağlık kurumuna başvursa da,
dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır.
Etik, mekana ve zamana göre doğru, yarar sağlayan, fayda getiren davranışların
kurallarını belirleyen ahlak bilimidir. Aynı zamanda bireylerin davranış kalıplarına yönelik
meydana gelen, bu davranışlardan ortaya çıkan sıkıntılı durumları inceler. Ahlaki değerlerin ve
kuralların meydana getirdiği, oluşturduğu bir sistemdir, bütündür. Bununla birlikte ahlak ve
etik arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, etik davranışların teorisini ve daha
kuramsal tarafını ifade ederken, ahlak, davranışların daha uygulamaya, pratiğe dönük tarafını
ifade eder. Etik daha meslekler bazında iken, ahlak daha çok toplumsal hayat içerisinde,
toplumsal yaşamın ve kamusal birlikteliğin her noktasında, her alanında, her daim ve her dönem
geçerlidir. Yine etik, tüm mesleklerdeki gene kuralları, ilkeleri, prensipleri kapsarken, ahlak
toplumlara göre ayrılıklar gösterebilir (Blackburn ve Aktan’dan Aktaran Yalvaç,
https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/02/Mesut-Yalva%C3%A7-Etik.pdf, Erişim Tarihi:
23.06.2017). Görüldüğü üzere etik meslek ilkeleri üzerine yol göstericilik taşımaktadır. Aynı
zamanda etik ilkeler böylece doğru bir bakış açısı, doğru bir mesleki perspektif kazandırarak
sorunlara yaklaşımda, sorunların çözümünde faydalı yöntemler sağlamaktadır.
Judith Lichtenberg’e göre (1996), etik standartların (etik kodların), şu önemli etkileri
bulunmaktadır :
• Hem bireylere sağlıklı bir bakış açısı kazandırılar, hem de bilinçli şekilde hareket
etmelerini sağlarlar. Ayrıca etik olmayan davranış kalıplarına bir takım yaptırımlar uygulamak
suretiyle caydırıcılık niteliği taşırlar.
• Etik kurallar, bazı grupların ahlaki ilkelere bağlılıklarını uygulamalarında etkili olur
(Lewis ve Gilman’dan Aktaran Demir, 2014 : 15). Etik kurallar toplum tarafından meşru
kılınmış oldukları için, bireylere de bu anlamda göstericidir. Böylece etiğe uyan kişiler toplum
tarafından da onay göreceklerdir. Mesleki anlamda da kabul edilirlikleri söz konusu olacaktır.
Yunanca “ethos” ve “ethikos” kelimelerinden oluşan etik, “ahlak, örf-adetler,insan
davranışı, karakter anlamına gelmektedir” . Kişilerin nasıl davranmaları gerektiğini, çeşitli
durumlarda hangi ahlaki ilkelere, kurallara uymaları gerektiğini belirlemektedir. Etik bireysel
eylemlerin sonuçlarına yoğunlaşmaktadır (Ural, Ülgen ve Mirze’den Aktaran Doğan, 2009:
180). İş etiği ise, etik kurallarından iş hayatına uygulanması olarak, iş yerlerinde doğru davranış
kalıplarıyla hareket etmek, doğru-yanlış iş davranışlarını bilmek ve buna göre çalışma
disiplinini düzenlemektir. İş etiği kurumların kendi çıkarları ile toplumsal fayda arasında bir
denge kurabilmelerini ifade etmektedir (Güven ve Uzkesici’den Aktaran Doğan, 2009 : 181).
Burada da ifade edildiği gibi kurumlar, ticari kar sağlamak amacıyla var olmaktadır. Ancak
sürekli ticari fayda sağlamak ile toplumsal faydanın sağlanması ve sürekliliği tartışmalı konular
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arasında olmuştur. Çoğunlukla ticari kurumların faaliyetleri (kamu kurumlarının da), toplumsal
fayda-kurumsal fayda arasında tartışmalı olagelmiştir. Buradaki tartışmaları sonuçlandıracak
olan, etik kurallar, belirlenen ve uyulması zorunlu olan etik prensiplerdir. Etik prensipler, hem
kurumlara, hem de kurum içinde çalışanlara neyin olması gerektiği, neyin yapılmaması, tercih
edilmemesi gerektiği, tercih edildiğinde hangi sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı hususunda
yol göstermektedir. İster ticari bir kurum olsun, ister kamu kurumu olsun etik ilkeler her
durumda belirleyici olmakta ve işleyişi, prensiplere uyulduğu taktirde, kolaylaştırmaktadır. Çok
karmaşık olan sorunların etik çerçeve göz önünde bulundurulduğunda çözümlenebilmesi
durumu söz konusu olmaktadır. Bu da hem iş hayatına, hem toplumsal yaşayışın diğer
alanlarına kolaylık getirmektedir.
Etik kuralların oluştrulmasında şunlar esas alınmaktadır. Bu esas alınanlar etiğin temel
yaklaşımlarını da ifade etmektedir :
•

Faydacılık

•

İnsan hakları

•

Bireysellik

•

Hakkaniyet ilkesi

(http://kisi.deu.edu.tr/oguz.sarvan/Meslek%20Eti%C4%9Fi%20Ders%20Notlar%C4%
B1.pdf, Erişim Tarihi : 23.06.2017). Etik tek bir açıdan değerlendirilebilecek bir konu değildir.
Bu hususlar, etiğe yaklaşım boyutlarını ifade etmekle birlikte aynı zamanda etiğin hangi
noktalarla şekillendiğini de göstermektedir. Faydacılık, bireysellik, hakkaniyetli olma, insan
hakları gibi bir çok unsur etiğin değerlendirilmesinde bakılması gereken bakış açılarını
sunmaktadır.
Etik sistemleri aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür :
• Amaçlanan Sonuç Etiği : Davranışın doğru olup olmadığı sonuçlara bakılarak
şekillenir.
• Sosyal Yaşam Etiği : Bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri sosyal çevre içinde
uymaları gereken sosyal ve çevresel/ekolojik kuralları teşkil eder.
•

Kişisel Etik : Bireysel vicdan önem taşımaktadır.

• Toplumsal Sözleşme Etiği : Etik kurallar toplum tarafından benimsenmiş ve kabul
edilmiş kurallara göre belirlenir.
•

Kural Etiği : Etik kurallarda yasalar hakimdir.

(http://kisi.deu.edu.tr/oguz.sarvan/Meslek%20Eti%C4%9Fi%20Ders%20Notlar%C4%
B1.pdf, Erişim Tarihi : 23.06.2017). Görüldüğü üzere etik bir çok başka bakış açısına göre
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değerlendirilmektedir. Etikte yalnızca faydayı amaçlamak, yararlı olmak tek başına yeterli
değildir. Etiğin hem bireysel, hem toplumsal, hem yasalarla çizilmiş sınırlar dahilinde, hem de
davranışların sonuçlarına göre şekillenen durumları bulunmaktadır. Dolayısıyla etik tek bir
boyuttan değerlendirilebilecek bir konu değildir.
Etik değerlere uymanın getirdiği olumlu sonuçlar şu şekildedir :
•

Sorunları çözmede kolaylık görme

•

Güvenilirlik

• Kriz dönemlerinde ahlaki çökmeyi engelleme, özellikle hassas zamanlarda kötü
amaçlı davranışların önüne geçme
•

Saygınlık kazanma

•

Olumlu bir imaj oluşturma

(https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/meslekigelisim/modull
er/meslek_etigi.pdf, Erişim Tarihi : 23.06.2017).
Etik kurallara uymamanın getirdiği sakıncalar ise üç başlık altına toplanmaktadır.
Bunlar bireysel sonuçlar, kurumsal sonuçlar ve toplumsal sonuçlardan oluşmaktadır. Etik
kurallardan sapıldığı taktirde örneğin kişi, bireysel olarak işini kaybetme tehlikesiyle karşı
karşıya gelebilecektir. Kurumsal anlamda saygınlık yitirilecek, toplumsal anlamda da yozlaşma
ve toplumsal kuralsızlık durumu oluşacaktır. Bireysel anlamda etik olmayan kişinin iş
performansı düşeceği gibi, diğer kurumsal çalışanlarla iletişimi sekteye uğrayacaktır. Kuruma
bağlılığı kaybolan kişi aynı zamanda toplum ve iş arkadaşları tarafından da dışlanacaktır.
Kurumsal anlama etik olmamanın yol açtığı hasarlar tamiri zor, geri dönüşü imkansız zararlar
verebilmektedir. Kurum topluma karşı güvenilirliğini yitirecek, kurum içi iletişim tıkanacaktır
(https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/meslekigelisim/moduller/mesl
ek_etigi.pdf, Erişim Tarihi : 23.06.2017). Etik ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçlar hem
bireysel olarak, hem kurumsal olarak açmazlara sokabilmektedir. Bunun daha ileri aşamada
görülen sonucu toplumsal alanda ahlaki çöküntüdür. Ahlaki çöküntü yaşanabilecek en ağır
sonuçtur ki bunun etkisini bireyler hem iş hayatlarında hem de kişisel, özel hayatlarında
göreceklerdir. Etik disiplin bireyselde başlamakta ve toplumsal etiği oluşturmaktadır. Bu
nedenle etik değerlere tek tek bireylerin verdiği zarar, aslında topluma verilen zarardır. Bu
durum dönüp dolaşıp yine bireylerin kendi yaşamlarını derinden yaralayacak sonuçlara yol
açacaktır.
Etik değerlere bağlı toplumların özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür :
• Kanunlara uyarlar. Kanunlar neyse, aynısını uygularlar, hukuki sınırların ve
kuralların dışına çıkmazlar, hukuğun belirlediği şekillerde yaşarlar,
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•

Vergi ödemek bir bireysel, kurumsal ana sorumluluk olarak görülür ve isteyerek

•

Devlet de bu vergileri yine toplumun faydası amacına kullanır,

•

Ekonomik, sosyal ve politik uygulamalar, kararlar dengelidir,tutarlıdır,

ödenir,

• Süregiden sabit durum korunur, stabil kalınır, bu da kurumların ve bireylerin güven
duygusunu perçinler,
•

Toplumsal uzlaşı hakimdir,

• Bilgi belirli kesimlerin çıkarına değil, objektif ve halkın amacına uygun biçimlerde
paylaşılır ve kullanılır ( İşgüden ve Çabuk, 2006 :62). Etik prensiplere uymama, toplumsal
anlamda bir çok alanın olumsuza doğru evrilmesine sebep olacaktır. Bu nedenle iş hayatındaki
etik davranışlar, bireysel hayattaki ilişkilerde etik davranışlar, siyasi ve politik alandaki etik
davranışların hepsi bir bütünü oluşturmaktadır. Bunlardan birinde meydana gelecek bozulma
diğerlerine de etki edecektir.
Sonuçsalcılık/faydacılık, kural faydacılık, eylem faydacılık etik ahlaki teorileri
oluşturmaktadır. Sonuçsalcılığa göre bir davranışın iyi-kötü oluşu davranışın sonuçlarına göre
belirlenir. Eylem faydacılık bir davranışın içinde bulunulan şartlara göre bu davranışın etkisi
altında kalacaklara neler sağladığına bakar. Kural faydacılığa göre, toplumun mutlu olabilmesi
için herkesin uyması gereken ahlaki ilkeler ortaya konur. Buna göre, bireylerin mutlu
olabilmelerinin yolu daha fazla ahlaki kurallar, normlar ortaya koymaktır
(http://tbmyo.kmu.edu.tr/userfiles/files/21071308_mesleketii.pdf, Erişim Tarihi : 23.06.2017).
Bu teorilere göre etik çok farklı açılardan değerlendirilebilir. Ancak ağırlıklı olarak etkili
unsurlardan biri, bireylerin yapıp ettiklerinin birbirlerini etkilediğidir. Etik prensipler bu
sorgulamadan yola çıkılarak da örülmüştür.
Burada Immanuel Kant’ın (1724-1804), “görev/sorumluluk” anlamında denk düşen
“deon” kelimesinden gelen, Deontolojik Kuramı’ndan da bahsetmek gerekir. Deontolojik
kuram, davranışın kendisiyle ilgilenir. Davranışın sonucu bireylerin hoşuna gitse bile davranış
tekil olarak yanlışsa etik değildir. Kişilere, içinde bulunulan durumlara göre değişen değil,
yalnızca tek bir doğru vardır, olmalıdır ve bu doğru üzerinde herkes anlaşmalı, herkes için
geçerli olmalıdır. Ahlaki bir problemle karşı karşıya kalındığında bu durumu yoluna koymak
için üç açıdan değerlendirmek gerekmektedir. Bunlar : İdealler,eylemin etkileri ve
sorumluluklardır (http://tbmyo.kmu.edu.tr/userfiles/files/21071308_mesleketii.pdf, Erişim
Tarihi : 23.06.2017). Bu noktalara dikkat etmek, bir sorunun analiz edilmesinde ve çözümünde
hem kurumlara, hem bireylere yol gösterici olacaktır. Davranışın, sorunun kimi ya da kimleri
etkilediğini bulmak, konunun muhatap olacağı tarafları belirlemektedir. Bu tarafların zarar
görmemesi karar vermede etkili olacaktır. Sorumluluk almak, her davranışın ölçütünü
belirleyen bir faktördür. Sorumluluk almaya kişi ya da kurum zaten etik dışına çıkmış olur.
Sorumluluk alma elbette, kişi ya da kurum bir tahaddüt içine girdiği durumlarda gereklidir.
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Kurum/kişi bir tahaddüt vermemişse elbette herkesin sorumluluğunu üstlenmek durumunda
değildir.

10.2. Sağlıkta Etik
Sağlık etiğinde korunması gereken etik unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür:
•

Mahremiyete saygı duyma,

•

Zarar vermeme,

•

Bağlı kalmaya dikkat etme,

•

Verilen tahaüddü yerine getirme sorumluluğunu duyma,

•

Gerekli hallerde paylaşılmaması gereken mahrem bilgileri paylaşmama,

• Sağlık hizmetinden yararlanan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere aynı
ölçülerde davranma, ayrım yapmama,
•

Bilimsel gerçekleri koruma ve aktarma, bu gerçeklerden sapmama,

•

Hakkaniyetli olma ve davranma,

•

Faydalı olmaya çalışma,

•

Bireyin kararlarına ve yaşamı üzerindeki kendi öz denetimine saygı duyma,

• Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere insanca davranma (Yıldırım ve Kadıoğlu,
2007: 49). 1981 yılında Dünya Tabipler Birliği sağlık hizmetine ihtiyaç duyan, bu hizmetlerden
yararlanacak olan hastaların temel haklarını aşağıdaki şekilde ortaya koymuştur :
• Doktor, hastasını, başkalarının etkisi altında kalmadan muayene ve tedavi etme
hakkına sahiptir. Bununla birlikte hasta da dilediği tıp uzmanını muayene olmak ve/veya tedavi
olmak için tercih edebilmelidir. Bu hususta hastanın doktor tercih hakkında, doktorun da
bilimsel bulgular, veriler ışığında, objektif olarak hastayı değerlendirme ve muayene etmede
hürriyeti bulunmaktadır,
• Tıp hekimleri, kendilerine danışan veya kendilerinden tedavi alan hastaların
bilgilerini kendilerinde kayıtlı ve saklı tutmalıdırlar. Hastaların mahrem bilgileri
paylaşılmamalıdır,
• Hekim hastalarını muayene ve tedavi ederken, objetif bakış açısını hasara uğratacak
her türlü ideolojiden, ön yargıdan arınmış olmalıdır. Cinsiyetçi bir bakış açısıyla hastaları
muayene etme ya da etmeme gibi bir ayrıcalığa sahip değildir. Diğer tarafta, hastalar da hangi
özelliklere sahip olurlarsa olsunlar, tüm sağlık uzmanlarından aynı şekilde sağlık hizmeti
alabilme hakkına sahiptirler,
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• Hastaların kendilerine tavsiye edilen bir tedavi yöntemini kabul edip etmeme
kararları kendilerine aittir ancak, bireyler bu hususta iyi bilgilendirilmelidirler. Kişi sağlık
durumuyla ilgili doğru ve yeterince bilgiyle bilgilendirikten sonra tercih kendine bırakılmalıdır.
• Bireylerin inanışlarına saygı gösterilmelidir (Sütlaş,2000 : 65-67). Tüm bu etik
kurallar, sağlık iletişiminin ve sağlık iletişiminde yürütülecek çalışmaların da etik ve yasal
çerçevelerini belirlemektedir. Sağlık, iletişimin yoğun olarak kullanıldığı ve doğru bir biçimde
kullanılmasının kaçınılmaz olduğu bir alandır. Bu nedenle hem yasal, etik kurallara uymak,
hem de bireylere sağlık açısından daha faydalı olabilmek için bu kurallara uymak ve üzerinde
düşünmek gerekmektedir ki doktorlar da tıp fakültelerinden mezun olurlarken ettikleri Hipokrat
Yemini bu noktayı ifade etmektedir. Hekimler çeşitli yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir
seviyesinden bireyleri muayene etmek durumundadırlar. Bu konuda hekimlerin bireyleri sahip
oldukları özelliklerine göre ayırt etme gibi bir durumları yoktur. Objektif olmalı, sübjektif
yargılardan ve seçimlerden arınmalıdırlar.
Dünya Tabipler Birliği’nin yanısıra, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu/217 sayılı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini imzalayan tüm ülkeler bireylerinin
sağlık haklarını güvence altına almışlardır (Yılmazdan Aktaran Hülür, 2016 : 157). Görüldüğü
üzere, çeşitli evrensel yazılı kurallarla sağlık etiği konusunda tüm ülkelerce, devletlerce kabul
edilmiş kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar hem sağlık etiği konusunda önem taşımaktadır,
hem de aynı zamanda insan hakları açısından da, insanların doğdukları andan öldükleri ana
kadar, tüm yaşamları boyunca sahip oldukları hakları ifade etmektedir.

10.3. Tıp Etiği ve Tıp Alanında Yaşanan Sorunlar
Tıp etiği, sağlık çalışanlarının hangi davranışlarda bulunmaları gerektiğini gösteren, tıp
alanı içerisinde bir sağlık çalışanının iyi-kötü davranış kalıplarını ve sonuçlarını ayırt etmesine
yardımcı olan alandır. Tıp etiği tıbbi davranılara yönelmiştir. Tıp etiğinin temel ilkeleri özetle:
Özerk olma ve başkalarının özerkliğine saaygı duyma, herkese eşit davranma/hakkaniyetli
olma, zarar vermemedürüstlük, özgecilik, uzmanlığa saygı gösterme, işbirliği yapma, yaşama
saygı gösterme, onam alma, olarak sıralanır. Tıp alanında karar almada, ikilemleri çözmek
adına, tıp etiği kurallarından bazılarının uygulanması, bazılarının ise uygulanmaması ya da ihlal
edilmesi durumu ortaya çıkmaktadır (Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007: 78,79). Bugün teknolojinin
ilerlemesi, tıbbın gelişmesiyle birlikte bu sahada pek çok etik sorun da cevap beklemektedir.
Tıp alanında yoğun etik tartışmalar konu olan meseleler şu şekildedir: Amniyosentez sonucu
gebeliği bitirmek veya sakatlığın tespit edilmesi durumunda gebeliğin sonlandırılması, yaşam
desteği, kürtaj, yapay döllenme, genetik mühendislik (Arda ve Pelin, 1995 : 323-336).
Teknolojinin ilerlemesi, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bireylerin hemen her kanaldan
yoğun bilgi ve mesaja maruz kalmaları, teknik ilerleyişin yaşamsal uygulamalara hızla
aktarılması, sosyal medyanın etkin olması tıbbı alanda yeni etik sorunlar da ortaya çıkarmıştır.
Tıp etiği de bu anlamda kendini yeni tartışmalarla güncellemek zorunda kalmıştır.
Sağlık alanında karşılaşılan ve tartışılan önemli sorunlardan biri de malpraktistir.
ABD’de The Joint Commision on Accredition of Healtycare Organizations (JCAHO)
tarafından “sağlık çalışanının etik dışı uygulaması, sağlık mesleğinde ihmalkarlık ve yetersizlik
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sonucu meydana gelen uygulamalar” olarak tanımlanan malpraktis tıpta ciddi sorunları
beraberinde getitmektedir. “tetkiklerin eksik yapılması, yanlış teşhis, yanlış ameliyat,yanlış ilaç
tedavisi, cihazların hatalı kullanımı,hastanın bakımıyla ilgili taburcu edilmesi sonrasındaki
süreçte eksik bırakılan taraflar” malpraktis kapsamına girmektedir (Ertem,Oksel ve Akbıyık,
2009 :3). Tıpta önemli bir gruba giren hemşirelerin yanlış uygulamaları ise şu şekilde
sıralanmaktadır :
* İzleme ve iletişim eksikliği
* Kayıtlama eksikliği
* Değerlendirmede eksiklik
* Hastanın güvenliği ve hastayı korumada yeterli olmama
* Takip edilmesi ve ona göre uygulamalar yapılması gereken bakım kriterlerini takip
etmeme (Ertem,Oksel ve Akbıyık, 2009 :4). Bu davranışlar, belki de hastalarda hekimlerle
olduğundan daha fazla vakit geçiren, hekimi görmeden önce kendilerinin daha fazla danışıldığı
ve başvurulduğu kişiler olan hemşirelerin tıp etiğinde meydana getirdikleri sorunları teşkil
etmektedir. Bu davranışlar etik olmadığı gibi aynı zamanda hastanın hayatına da mal olabilecek
kadar ciddi etik sorunları ifade etmektedir. Dolayısıyla tıpta, etik kurallara ciddi anlamda
eğilinmesi ve etik dışı uygulamaların ciddi anlamda yasal yaptırımları olması gerekmektedir.
Tıp etiğine dikkat edilmemesi, uygulanmaması tüm toplumun sağlığını tehlikeye atacak denli
hasarlara yol açacaktır.
Teknolojinin ilerlemesi bir taraftan olumlu gelişmeler yaratırken, diğer taraftan
doktorların etik kurallara her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri yükümlülüğünü
doğurmaktadır. Bireyler doktorların etik dışı davranışlarıyla karşı karşıya kaldıklarında hukuka
başvurmaktadır. Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası raporları bu konuda doktorlara
açılan davaların hayli fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Özel sağlık kuruluşlarının açılması,
tıbba ticari boyut getirirken, sağlık çalışanı-hasta iletişimini de önemli ölçüde değiştirmektedir.
Ticari boyutun genişlediği tıp alanında hukuksal yaptırımlara ve etik çerçevelere daha fazla
ihtiyaç duyulmaktadır ( Turla, Karaarslan ve Köprülü, 2006 : 225-226). Sağlık hizmeti veren
kuruluşların da birer ticari işletme olarak sürdürülmeleri, pek çok konuda tartışmaya sebep
olmaktadır. Sağlık hizmetinin ticari boyutu bireyleri bu hizmetlerden yararlanırken
sorgulamaya da itmektedir. Bu da başta hasta-hekim ilişkisi olmak üzere, bir çok konuyu
yeniden düzenlemeye götürmektedir.
Tıptaki hatalı uygulamalar ve davranışlar konusunda açılan davaların artmasının
sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır :
• Teknolojinin gelişimi ve bilgiye kolay erişimle birlikte, hekimlerin de daha önce
yapmadıkları uygulamalarla karşı karşıya kalmaları,
•

Sağlık hizmetlerinin maliyet baskıları,
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•

Medyanın sağlık çalışanlarına karşı olumsuz algı oluşturması,

• Doktorların hukuki yaptırım ve gerekçelerden endişelenerek geri planda kalmaları,
çekimser durmaları (Turla, Karaarslan ve Köprülü, 2006 : 225-226). Görüldüğü üzere, sağlık
çalışanlarının etik davranışlarını (etik davranmalarını veya davranmamalarını) etkileyen bir çok
faktör bulunmaktadır. Sağlık kurumları ve sağlık çalışanları etik kuralları hayata geçirebilmek
adına dikkatli davranmak durumundadırlar. Çünkü etik sınırlar internetin, teknolojinin, sosyal
medyanın ilerlemesiyle daha önceki yıllardan çok daha fazla olarak hassaslaşmıştır. Bu etik
sınırlar içerisinde kalmak öncelikle sağlık çalışanlarının sorumluluğunda olmakla birlikte,
medyanın da yayınladığı haberlerler sağlık çalışanlarına ilişkin oluşturduğu algı bireyler
tarafından, sağlık hizmetinden yararlananlar tarafından sorgulanmalı ve araştırılmalıdır. Tıp
etiğini güçlendirmek, sağlık çalışanlarının yükümlülüğünde olmakla birlikte, bireyler de
sorgulamaları, araştırmaları ile tıp etiğinin korunmasına katkıda bulunan tarafı
oluşturmaktadırlar.
Sağlık alanında etik kuralları ( hem sağlık çalışanları tarafından hem de hastalar ve hasta
yakınları tarafından) yeniden düşündüren önemli sorunların başında sağlık çalışanlarına
uygulanan şiddettir. Yapılan araştırmalarda, en çok acil servsilerde ve psikiyatri kliniklerinde
saldırı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırmalarda cerrahi
branşlarının saldırıların fazla görüldüğü birimler olduğu ortaya konulmuştur. Acil servislerin
şiddetin en çok görüldüğü birimler olmasının sebepleri olarak şunlar sıralanabilmektedir
(Annagür, 2010 :166,167) :
• Buraya gelen hastaların ve hasta yakınlarının, hayatın son bulma tehlikesiyle karşı
karşıya olmaları ,
• Endişe ve stres düzeyi yüksek hasta ve hasta yakınlarının muayene için ayrılan
zamanı hastaya hemen müdahale yapılmaması gibi algılayabilmeleri,
• Acil servislerde ölümün sık görülmesi, bu nedenle sağlık çalışanlarının sorumlu
tutulması ve suçlanması,
• Acil servislerde çalışan sağlık uzmanlarının deneyimlerinin fazla olmaması
sebebiyle saldırıya daha açık olmaları, daha kolay suçlanabilmeleri,
• Serviste çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamları, gergin bir ortamda çalışıyor
olmaları, iş yükleri.
Tüm bu unsurlar, sağlık çalışanlarının hem fiziksel, hem sözel anlamda saldırıya
uğramalarına sebep olmaktadır. Saldırıya maruz kalan, şiddeti deneyimleyen sağlık
çalışanlarında verimliliğin düşmesi ve diğer hastalara önceki gibi bir performansla
bakmadıkları şiddet sonrası sağlık çalışanlarının yaşadıkları önemli sonuçlar arasında
bulunmaktadır. Bu durumun tıp etiği açısından elbette çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu
sebeple, sağlık çalışanlarının etik kurallardan vazgeçmelerini sağlamak adına, güvenlik
tedbirleri arttırılmalı, güvenliği sağlayan, kamere, kapı sistemleri, izleme sistemleri gibi
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uygulamaları arttırmak gerekmektedir (Annagür, 2010 :169,170). Alınacak güvenlik önlemleri
tıp etiğini korumak adına faydalı olacaktır. Kurum tarafından korunmadığını hisseden sağlık
çalışanının verimliliğinin düşmesi, etik ilkelere olan bağlılığının zayıflaması,azalması ve
giderek kaybolması gibi durumların önüne geçilecektir.
Doktorların bu alanda yaşadıkları bir başka sorun ise, psikolojik yıldırmadır. Bu durum
daha çok sağlık çalışanlarının kendi aralarında yaşananlardan kaynaklanmakta ve hekimlerin
performanslarını, etik kurallara bağlılıklarını ileriki dönemlerde zayıflatma ve bu kurallardan
uzaklaşma riskini arttırmaktadır. Doktorların böyle bir sorunla karşı karşıya kalmalarının
sebepleri:
•

İş yükünün fazla oluşu ve yoğun çalışma gerekliliği,

•

Bürokratik sebepler,

•

Emek-ücret dengesizliği,

• Çalışma şartlarının ve gece de çalışma zorunluluğunun düzenli hayattan ve aileden
uzaklaştırması,
•

Hastalarda statü, ekonomik özellikler dolayısıyla eşitsizlik yapılması,

•

Yönetim kademesine yakınlık dolayısıyla ayrımcılık yapılması,

•

Mesleki anlamda uygulanması gereken gerekliliklerinin uygulanmaması,

• Terfi etmede ayrımcılık yapılması (Çobanoğlu’ndan Aktaran Dikmetaş, Top ve
Ergin,2011: 3). Tıpta sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları bu sorunlar, sağlık
çalışanlarının başta doktorlar olmak üzere, etik ilkeleri uygulamalarını, ideallare ve olması
gerekenlere bağlılıklarını tehdit edebilmektedir. Çalışma hayatının zorluğuna, üzerine
bireylerin yaşam sorumluluğunun alındığı sağlık alanında hizmet vermenin zorluğu
eklendiğinde etik kuralları korumanın ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Aslında
yaşanan tüm sorunlar, yeniden etiğe işaret etmektedir. Kurumların sağlık çalışanlarına karşı,
sağlık çalışanlarının hem kurumlarına hem de hastalarına karşı, hastaların kendilerinin yeri
geldiğinde hayatlarını kurtaran ve sağlıklı olmalarını sağlayan doktorlara ve diğer sağlık
çalışanlarına karşı sorumlulukları, etiğin korunmasına yardımcı olacaktır. Etik tüm taraflarca
ne denli korunursa, yaşanan sorunların sıkıntılarının tahribatı o kadar azaltılacaktır. Bu nedenle
etik yükümlülük tüm tarafların sorumluluğu altındadır. Bu konuda sağlık çalışanları kadar, çoğu
zaman yaşamlarını ve sağlıklarını borçlu oldukları hekimlere karşı, onlardan tedavi alan, doğru
bilgiyi edinen hasta ve hasta yakınları da yükümlüdür.
Toplumun her alanında etik ve ahlakın korunması, sürdürülmesi, gelişen durumlara göre
güncellenmesi, tek bir tarafın çabasına bırakılmamalıdır. Kamusal yaşayışın sürdüğü, birletiklik
ihtiyacının yoğunlaştığı alanlarda etik kuralların, prensiplerin korunması için tüm toplumun
bilinci arttırılmalıdır.
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10.4. Sağlık İletişiminde Etik
Sağlık iletişimine konu olan etik unsurlar üç başlıkta ele alınarak incelenebilmektedir:

10.4.1. Medya Enformasyonları Açısından Sağlık İletişimi Etiği
• İnternetin ve sosyal medyanın sağlık konusunda bilgi kirliliğine yol açmasına ve
toplumun kafa karışıklığına sebep olan bilgileri yaymasına izin verilmemelidir,( Ardıç, Köksoy
ve Aygün’den Aktaran Hülür, 2016 : 163),
• Bilimsel gerçekliği kabul edilmemiş, sağlık uzmanlarınca ve resmi sağlık
kurumlarınca onaylanıp kabul edilmemiş materyallerin tedavi amacıyla ilaç olarak kamuya
tavsiye edilmesinin önüne geçilmelidir,
• Sağlıkla ilgili internet adreslerinin ve sosyal medya hesaplarının sağlık
yetkililerince ve resmi sağlık kurumlarınca kontrol edilmesini sağlamak gerekmektedir
(Anerson ve Goodman’dan Aktaran Hülür, 2016 :163),
• İnternet üzerinden veya televizyonlarda reklamı yapılmak suretiyle (Hülür, 2016)
kar amaçlı sunulan materyallerin satışı önlenmelidir, bu durumu devam ettirenlere yasal
yaptırımlar uygulanmalıdır. Televizyon, radyo kanallarında da bu türlü materyallerin
reklamlarının alımlarının yasaklanması gerekmektedir,
• Yazılı basında, gazete ve dergilerde, özel sağlık kuruluşlarının tanıtımının
yapılması amacıyla kimi zaman röportajlara yer verildiği görülmektedir. Sadece bir sağlık
kuruluşunun ve o sağlık kuruluşunda çalışan sağlık çalışanlarının, uzmanlarının basında yer
alması ve tanıtımlarının yapılması adına karmaşık, manipülatif sağlık bilgileri verilmemelidir
(Türk Kardiyoloji Derneği’nden Aktaran Hülür, 2016 :165),
• Sağlık bilgileri ve sağlık davranışları salt bedensel estetik amaçlara hizmet edilerek
sunulmamalıdır (Hülür, 2016). Sağlıkla ilgili karşılaşılan en önemli etik sorunlardan biri de,
sağlıkla ilgili bilgilerin gerçekten sağlıklı olmak, sağlıklı bir yaşamı sürdürmek için değil,
bedenin estetik bakımdan görünümünün daha iyi olması adına verilmesidir. Bu noktada sağlık
ve beden güzelliği, estetiği birbirine karıştırılmaktadır.

10.4.2. Sağlık Personeli-Hasta İlişkisi Açısından Sağlık İletişimi Etiği
Hekim-hasta iletişimi bakımından yapılan araştırmalar neticesinde de tespit edilen ve
göz önünde bulundurulması gereken etik unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür (Yağbasan
ve Çakar, 2006 : 609-628).
• İletişimin iyi yönetilmesi gerekmekte ve sağlık uzmanlarının iletişim becerilerini
destekleyen süreçlerin (eğitimler, seminerler…gibi) desteklenmesi gerekmektedir.
• Uzmanlar iyi bir doktor-hasta ilişkisini tedavi sürecinin ilk adımı olarak
görmektedirler (Münih Kanser Araştırmaları).
270

• Hastalar sağlık uzmanlarına sağlıklarıyla ilgili soruları diledikleri gibi sorabilmeli
ve bilgi alabilmelidirler.
•
Doktorun hasta ile geçirdiği muayene vakti yeterli düzeyde olmalı ve hastayı da
geçirilen süre açısından tatmin etmelidir (Cirhinlioğlu’ndan Aktaran Yağbasan ve Çakar, 2006
)
• Hekimler, sağlık uzmanları hastanın soru sorabilmesi için uygun ortamı
oluşturmalıdırlar. İki tarafda da karşılıklı güven duygusu oluşmalıdır.
• Yapılan araştırmada, hekimlerin tıbbi terimleri sıklıkla kullandıkları tespit
edilmiştir. Doktorların yoğun mesleki terminoloji kullanıma dikkat etmeleri ve hastalarının
anlayabilecekleri bir dil kullanmaları gerekmektedir.
• Gerçekleştirilen aynı araştırmada, hekimlerin sağlık kurumlarındaki
davranışlarıyla, özel muayehanelerindeki davranışları arasında farklılık tespit edilmiştir.
Hastaların yaş, mesleki durum, statü gibi özelliklerinin de hekim-hasta iletişimini belirlediği
ortaya çıkartılmıştır.
Sağlık çalışanlarının, hekimlerin, bu türlü iletişim engellerinden arınmaları, bu iletişim
engelleri konusunda farkındalıklarının arttırılması sağlık iletişiminde başta gelen etik konular
arasında bulunmaktadır. Sağlık uzmanı her yaştan, her statüden, her meslek grubundan kişiye
sağlık sorunuyla ilgili bilgileri aynı iletişim üslubu içinde vermelidir. Hekimin ya da sağlık
çalışanlarının hastalara ilgi yoğunlukları ve dereceleri bu özelliklere göre değişmemelidir. Bir
hasta-hekim ilişkisinde etik açıdan dikkat edilmesi gereken ve evrensel olarak belirlenmiş (daha
önceki bölümlerde de açıklandığı üzere) etik kurallara da uygun olan çerçeve bu hususlardan
meydana gelmektedir.
Doktorların dışındaki sağlık çalışanlarının da hastalarla ilgili etik sorumlulukları
bulunmaktadır. Onlar da tıpkı hekimler gibi, hastalara doğru bilgileri vermek ve doğru davranış
modelleriyle hareket etmek zorundadırlar. Sağlık hizmeti alanlara, hakları ile ilgili bilgiler
vermek, sağlık davranış temsillerini göstermek, sağlık hizmetlerinden hastalar için ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, hastalara ve hasta yakınlarına karşı iyi davranmak,
sordukları sorularla ilgili veya nereye danışmanları gerektiği ile ilgili doğru yönlendirmeler
yapmak bu etik sorumluluklarının başında gelmektedir (Sütlaş,2000 :101-106). Kişi bir sağlık
kurumuna girdiği andan itibaren, sağlık kurumunun danışma biriminden güvenlik görevlisine,
kat sorumlularından hasta bakım hizmetlerine yapan çalışanlara değin, tüm sağlık personeli ile
muhatap olma durumundadır. Sağlık kurumunda geçirdiği her dakika içinde bu çeşitli
görevlerdeki sağlık çalışanlarına bilgi sorabilir, yönlendirme talep edebilir. Dolayısıyla
doktorlar dışında kalan tüm sağlık çalışanlarının hastalar ve hasta yakınları konusunda çeşitli
eğitimlerle bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına diğer
kurumlardan farklı olarak sağlık alanında hizmet sunan bir örgütte çalıştıkları ve gelen kişilerin
sağlık durumlarından dolayı çok çeşitli konularda hassasiyetlerin ortaya çıkabileceği
aktarılmalıdır.
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Özellikle hemşirelerde ve diğer sağlık çalışanlarında “malpraktis” diye tanımlanan,
çeşitli bilişsel veya fiziksel sebeplerle hastalara yanlış sağlık uygulamalarının, tedavilerin
yapıldığı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Etik çerçevede, bu duruma mahal vermemek adına
sağlık çalışanlarının hem çalışmala şartlarının ve düzenlerinin iyi planlanması hem de sağlık
çalışanlarının bilinç düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Verdikleri hizmetin yaşamla ölüm
arasındaki süreci belirleyebileceği hatırlatılmalı ve örgütsel davranışlarının insan yaşamını
etkilediği sıklıkla tekrarlanmalıdır. Malpraktisin sebepleri arasında : ihmal, dikkatsizlik,
yorgunluk, bilgi ve deneyim eksikliği, iletişim hataları, isteksizlik/motivasyon düşüklüğü,
sağlık hizmetinin görüldüğü araçlara bağlı nedenler, eğitimden kaynaklanan nedenler
sayılabilmektedir (Katoğlu ve Özdilek’ten Aktaran Kuğuoğlu, Çövener, Tanır ve Aktaş ,2009:
87). Sağlık hizmetlilerinin özellikle ilaç hususunda bu türlü yanlış uygulamaları yapmalarının
önüne geçmek için, yasal düzenlemeler, eğitim, etkili iletişim, tedavi protokollerinin
düzenlenmesi, çalışan rollerinin ve yükümlülüklerinin açıkça oluşturulması ve söylenmesi,
lisans ve üstü düzeyinde hemşirelerin alınması gerekmektedir (Kuğuoğlu, Çövener, Tanır ve
Aktaş ,2009 : 87-88). Doktorların dışında kalan diğer sağlık hizmetlilerinin de sağlık
kurumlarına işe alımlarında eğitime dikkat edilmelidir. Eğitim ve eğitimle birlikte tecrübe
yanlış uygulamaların ve bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyecek sonuçların, etik dışı
davranışların önüne geçmeyi sağlamaktadır. Yasaların da bu gibi yanlış, etik dışı
uygulamalarda sert yaptırımlar getirmesi etik dışı davranışlardan caydırmada ve daha fazla
dikkat etmeyi sağlamada önemlidir. Konu sağlık ve yaşam hakkı olduğundan etik dışı
davranışların sonuçları ciddi ve sert yaptırımlarla açık biçimde çizilmelidir. Aynı zamanda
sağlık kurumlarının resmi üst otoritelerce de denetlenmesi gerekmektedir. İster özel sağlık
kurumları olsun, ister devlete bağlı hastaneler olsun, hepsinin ilgili bakanlıklarca her yönden
teftiş edilmesi ve raporlanması da etik uygulamaları kuvvetlendirecektir.
Hastalarda doktorlar ve sağlık hizmetleri hakkında oluşan algı da sağlık iletişimi etiği
açısından önem taşımaktadır. Bu konuda yapılan araştırmada, hastalarda bu algının oluşumunda
etkili olan faktörler, iletişim, hastanın doktoruna duyduğu güven olarak tespit edilmiştir. Bu
unsurların yanısıra doktorlar hakkında edinilen bilgiler, hastanenin kurallarına uygun davranma
da etkili olan diğer unsurlar arasında çıkmıştır (Heybet vd., 2014 : 104-113). Hastalarda olumlu
bir algı oluşturabilmek için de etik kuralların uygulanması önem taşımaktadır. Medyada sağlık
çalışanlara karşı şiddet eylemlerinin yer bulması, bu alanda çalışan uzmanların
güvenilirliklerini ve olumlu algılarını zedelemektedir. Bu nedenle, ne kadar etik kurallar
çerçevesinde hareket edilirse, bireylere güven verilecek, huzurlu bir iletişim ortamı
sağlanacaktır. Heybet vd. göre (2014), hasta ile hekimin iletişimi ne kadar olumluysa, doğru
tıbbi müdahaleyi uygulama, doğru sonuçlar alma oranı da yükselmektedir.

10.4.3. Sağlık Çalışanlarının Kendi Aralarındaki İletişimi Açısından
Sağlık İletişiminde Etik
Bir kurumda, çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimlerinin güçlü olması ve hem de
dış hedef kitleye hizmet verirken doğru ve etik davranabilmeleri “örgütsel adalet algılaması”na
bağlıdır. Bu hususta da, (Levental, 1980) doğruluk, esneklik, tutarlılık, etik, önyargıları ortadan
kaldırmak etkilidir. Çalışanların (Luthans, 1994), çalıştıkları kurumlarından memnun olmaları,
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çalışma doyumu sağlayarak verimliliklerini arttırmaları da, kurumdaki ücret politikalarına,
emek-ücret dengesine, çalışanların kendi aralarındaki iletişim ortamının olumlu olmasına,
yönetim şeklinin biçimlenişine ve uygulanışına bağlı olmaktadır (Tutar, 2007 : 100,103).
Dolayısıyla sağlık çalışanlarının iç iletişimlerinin iyi olması, kuruma ve yaptıkları mesleğe
bağlılık duymaları sağlık iletişiminde etik açıdan çok önemlidir.
Sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışma saatleri de hem çalışanların performanslarını
etkileyen hem de iletişim boyutuna, iletişimde etik davranışlara etki eden önemli bir husustur.
Bu nedenle sağlık iletişiminde çalışanların arasında işbölümünü kolaylaştırmak, iletişimi ve
iletişimde etik uygulamaları kuvvetlendirmek adına çalışma saatlerinin sistemli ve adaletli
planlamasına dikkat etmek gerekmektedir (Selvi, Özdemir, Özdemir, Aydın ve Beşiroğlu, 2010
: 238-243). Sağlık çalışanlarının dinlendirilerek devam ettirilmesi, dönüşümlü çalışma
saatlerinin tüm çalışanlara eşit olacak şekilde dağıtılması, çalışma performanslarını olumlu
yönde etkilyecektir.
Yapılan araştırmada gece çalışan sağlık çalışanlarının hem bedensel, hem de psikolojik
hassasiyetler gösterdikleri tespit edilmiştir. Endişenin artması, bilişsel yetilerede bozulmaların
meydana gelmesi, uykusuzluğu bağlı olarak gelişen depresyon belirtileri görülmüştür (Selvi,
Özdemir, Özdemir, Aydın ve Beşiroğlu, 2010 : 238-243). Sağlık çalışanlarında hem kendi
aralarındaki iletişim bağlamında, hem de hastalara verdikleri sağlık hizmeti bağlamında etik
olarak etkilenen en önemli hususlardan biri, sağlık çalışanlarında uykusuzluk, yorgunluk gibi
sebeplerle meydana gelen bilişsel yetilerde sorunların oluşmasıdır. Bilişsel yetilerde sorunların
oluşması, çalışanların vermeleri gereken hizmetleri doğru yapmalarını engelleyebilir, karar
alma davranışlarını ve doğru tıbbi müdahalede bulunma, doğru tedaviyi uygulama,
meslektaşlarına karşı toleranslı olma gibi unsurları etkileyebilir.
Sağlık çalışanlarının hem kendi aralarındaki etik davranış kodlarını ve iş
performanslarını, hem de hastalara karşı olan etkik davranışlarını ve performanslarını etkileyen
kurum içi birtakım unsurlar da bulunmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışanların, iş stresi, örgüt
sağlığı ve performans arasındaki ilişkiler incelemeye alındığında iş stresi arttıkça, örgütsel
sağlığın olumsuza doğru kaydığı, örgütsel sağlık arttıkça da performansın olumlu yönde arttığı
tespit edilmiştir (Gül, 2007: 318-332). Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki iletişimin olumlu
ve etik çerçeve içersinde sürmesi açısından kurumsal/örgütsel şartlar önem taşımaktadır. Bu
şartlar sağlık kurumunun iç iletişiminin etik temellerini de oluşturmaktadır.
Sağlık çalışanlarının etik davranma ilkelerini belirleyen ve etkileyen pek çok unsur
bulunmaktadır. Etik tek taraflı bakış açısıyla değerlendirilebilecek bir olgu olmadığı gibi,
sağlık ve sağlık iletişimi alanında etik, üstlendiği sorumluluk bakımından daha da fazla
boyutlardan irdelenmeye gereksinim duymaktadır.
Elbette etik ve ahlak, toplumun bütününü ilgilendiren ve aynı zamanda etkileyen bir
konudur. Tek tek bireylerin etik kurallara uyması, bağlılıkları, toplumdaki etik ve ahlak
duygusunu güçlendirecektir. Aynı biçimde, toplumun genelinde yaygın olan etik ve ahlaki
değerler de bireylerin etik ilkelere ve prensiplere daha fazla sarılmalarını ve bu konuda daha
motive olmuş biçimde hareket etmelerini sağlayacaktır. Bireylerin özel,kişisel yaşamlarında ve
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iş yaşamlarında, sosyal yaşamlarında etik davranmaları ile toplumun etiğe bağlılığı arasında
etkileşim bulunmaktadır.
Etik standartlara uymak, politik, ekonomik, sosyal yaşamın etik prensiplere göre
düzenlenmesi ülkelerin de uluslararası alanda güvenilir ve olumlu algılanmalarını arttıracaktır.
Sağlık sisteminin etik kurallarla işlemesi bir ülkenin gelişmiliği ile de doğru orantılı olacaktır.
Çünkü tıp etiğinin kapsamında, önceki bölümlerde de açıklandığı gibi, insan hakları, insan
haklarına saygı duyma, kişinin kendi yaşamı üzerindeki kararına saygı duyma ilkeleri yer
almaktadır. Dolayısıyla tüm bu ilkeler, ülkenin demokratik olarak gelişmişliğinin de göstergesi
olacaktır.
Sağlık sisteminin düzenli işleyişi, bireylerin sağlık çalışanlarına güven duyması, sağlık
çalışanlarından gelen bilgilerin doğru uygulanmasında, doğru tıbbi müdahelerin yapılmasında
ve doğru sonuçlar alınmasında etkili olacaktır. Böylece sağlık ve sağlık iletişiminde etik
prensiplere bağlı kalınması, olumlu iletişim ortamı sağlayacağından, toplumsal sağlığın da
artmasını beraberinde getirecektir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlıklı olmak yalnızca fiziksel anlamda bir
rahatsızlığın olmaması değil, aynı zamanda, ruhsal açıdan iyi hissetmektir. Doğru-yanlış
davranışların birbirinden ayırt edilebildiği, doğruluğun, etik ilkelerin erdemliliğinin korunduğu
bir toplumsal yaşam, bireylerine huzurlu bir sosyal yaşayış getirecektir. Dolayısıyla kişilere
yaşamak için ruhsal anlamda da sağlıklı bir çevre sunacaktır.
Sağlık kurumlarında tüm bu noktalar göz önünde bulundurularak hareket edilmeli,
sağlık çalışanları etik değerlerle davranmak hususunda teşvik edilmelidir. Bunun için sağlık
çalışanlarına eğitim, seminer, dinlenme, adaletli görev dağılımı, emek-ücret dengesinin
sağlanması, sağlık çalışanlarının korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gibi
imkanların sağlanması gerekmektedir. Sağlık çalışanları, etik prensiplere bağlı kalmaları ve
etiğe bağlılıklarının zayıflamaması için desteklenmeli, çalışma ortamları ve şartları da buna
göre düzenlenmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlıkla ilgili mesajların, bilgilerin sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kişilerle,
kamuoyuyla paylaşılması anlamına gelen ve sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki
iletişimden, hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişim biçimlerini de kapsayan sağlık iletişimi
çeşitli düzeylerde gerçekleşmektedir.
Sağlık iletişiminde etik önemli bir unsur olarak sağlık kurumlarının ve çalışanlarının
karşısında çıkmaktadır. Son yıllarda iletişim teknolojilerinin gelişimi, internetin ve sosyal
medyanın günlük yaşamda her alanda etkililiğini arttırması, bilgiye ulaşımı çabuklaştırmış ve
kolaylaştırmıştır. Ayrıca sağlığın önemli bir sektör ve hizmet alanı haline gelmesi,
vatandaşların bu alanda yoğun mesajlara maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bu durumda
doğru, gerçek bilgiyle, manipülatif bilgi karışmaktadır. Bu nedenle sağlık iletişiminde etiğe
duyulan ihtiyaç artmaktadır.
Bu bağlamda, verilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı’nın onayından geçmiş olması,
manipülatif bilgilerin verilmemesi, haber kaynağının güvenilir olması, sağlıkla ilgili bilgi veren
kişilerin sağlık uzmanı olması, bu konuda eğitimden geçmiş olması gerekmektedir. Toplumu
gereksiz yere endişeye, paniğe ve çaresizliğe sürükleyecek, kafa karıştırıcı, doğru olmayan,
saptırılmış bilgilerin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Zarar vermemek, verilen sözleri yerine getirmek, sağlık hizmetinden yararlananlara
eşit davranma, bilimsel gerçekleri koruma ve aktarma, hakkaniyetli ve faydalı olma, bireyin
kararlarına ve yaşamı üzerindeki öz denetim hakkında saygılı olmak sağlık iletişiminde dikkat
edilmesi gereken hususları oluşturmaktadır.
Sağlık iletişiminde etik üç boyut altında incelenebilir. Bunlar, medya açısından sağlık
iletişiminde etik, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla kurdukları iletişim
bakımından etik, sağlık çalışanlarının belli bir kurum, kurumsal yapı içerisinde kendi aralarında
gerçekleştirdikleri iletişim yönünden etiktir.
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Uygulamalar
İstanbul Kadıköy’de bir özel hastane açılmıştır. Hastane ilk yıllarda ihtiyacı olan ve
maliyetlerini karşılayabileceği hastalara ulaşmıştır. Ancak çevrede yapılan anketler, yüz yüze
görüşmeler neticesinde hala tanınırlık ve bilinirlik oranının düşük olduğu, hastaneyi bilinlerin
de güvenilirlik konusunda çeşitli soru işaretleri olduğu tespit edilmiştir. Güvenilirlik hususunda
çeşitli sorulara sahip olmalarının nedenleri arasında sağlık çalışanlarının tutarsız davranışları,
hastalara yeteri kadar bilgilendirmenin yapılmaması olduğu çeşitli araştırmalalarla ortaya
çıkarılmıştır. Hastane halkla ilişkiler birimiyle birlikte çalışanlarına sağlık iletişimi ve etik
konusunu kapsayan eğitimler aldırmıştır. Böylece sağlık personeline sürekli, düzenli
eğitimlerle bilinç ve farkındalık verilmiştir. Ayrıca sağlık seminerleri, ücretsiz sağlık taramaları
ve bilgilendirmeleri gibi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla, etkinlikleriyle halka güven
verilmeye çabalanmıştır. Özellikle eğitimler ve kurum içinde sağlık çalışanlarının çalışma
saatlerinin ve şartlarının, görev tanımlarının açık biçimde düzenlenmesiyle sağlık çalışanlarının
hastalara ve hasta yakınlarına karşı davranışlarının olumlu olarak değşitiği ve arttığı
görülmüştür. Bu çalışmalar sonrasında yeniden yapılan saha araştırmalarında, hastanenin
bilinirlik ve tanınırlık oranının arttığı, daha fazla hastanın sağlık hizmetlerinden yararlanmak
amacıyla hastaneye başvurduğu tespit edilmiştir. Memnuniyet oranları ise yüksek çıkmıştır.
Sağlık çalışanlarının hastlarla yakından ilgilenme, doğru bilgileri paylaşma ve doğru
yönlendirmeler yapma, hasta yakınlarına toleranslı davranma gibi davranış kodlarının arttığı
görülmüştür.
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Uygulama Soruları
1) Hastanenin ilk zamanlarında tanınırlık ve bilinirlik oranının düşük olmasının
sebepleri nelerdir?
2) Çalışanların etik davranışlarının artması ile hastanenin tanınırlık ve bilinirlik oranının
artması, hasta memnuniyetinin artması ve çalışanların aldıkları eğitimlerle arasındaki ilişkiler
nelerdir? Açıklayınız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakiler hangisi sağlık iletişiminde etik olarak dikkat edilmesi gereken
unsurlar arasında değildir?
a) Verilen tahaüddü yerine getirme
b) Mahremiyete saygı duymak
c) Bilimsel gerçekleri koruma
d) Hakkaniyetli olma
e) Hastaların iş, meslek, eğitim durumuna göre tedavi zamanlarını belirlemek
2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi düzeylerinden biri değildir?
a) Bireysel ağ
b) Sosyal ağ
c) Kitle iletişimi ağı
d) Cemiyet
e) Toplum
3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminde etiğin oynadığı roller arasında değildir?
a) Etik, sağlık alanında, bireylerin kendileriyle ilgili bilgilerin dışarı sızmasını ve
yanlış amaçlarla kullanılmasını engeller
b) Hasta-doktor ilişkisinin çerçevesini belirler
c) Hastanın alması gereken tedaviyi belirleyerek hastanın kabulü ve onayı olmasa da
hastayı iyileştirmeye çalışır
d) Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki ilişki çerçevelerini belirler
e) Sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınlarına nasıl davranmaları gerektiği
hususunda rehberlik eder
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4) Aşağıdakilerden hangisi etiğin tanım kapsamına girmemektedir?
a) Bireylerden beklenen ve olması gereken davranış kalıplarıdır
b) Kurum içi çalışanları kapsamaktadır
c) Bir kurum içinde
sorumluluklarını içermektedir

çalışanların

hizmet

verdikleri

hedef

kitlelere

karşı

d) Bir kurum içinde çalışanların kendi aralarındaki iletişimlerinde birbirlerine karşı
olan sorumluluklarını kapsamaktadır
e) Kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişen unsurları kapsamaktadır
5) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunda sağlık
performanslarını ve etik davranışlarını etkileyen unsurlardan biri değildir?

çalışanlarının

a) Çalışma saatlerinin hakkaniyetli düzenlenmesi
b) Emek-ücret dengesinin oturtulması
c) Hangi sağlık çalışanına ne kadar hastanın başvurduğunun ölçülmesi
d) Malpraktisin önlenmesi adına, çalışma koşullarının iyi düzenlenmesi, çalışanın iş
tatminini sağlayacağı koşulların oluşturulması
e) Kurumsal yönetimin, çalışanların görev tanımlarının açık ve hakkaniyetli
düzenlenmesi
6) Aşağıdakilerden hangisi medyanın sağlık iletişiminde dikkat etmesi gereken etik
unsurlardan biri değildir?
a) İlgili sağlık kurumları ve uzmanlarından onay almamış sağlık bilgilerinin güncel
olması nedeniyle ve tedbir almak için kamuoyuyla paylaşmak
b) Sağlık uzmanlarından, bilimsel gerçekliği ispatlanmış sağlık bilgilerini alarak
kamuoyuyla paylaşmak
c) Kamuoyunda endişeye sevk edici, manipülatif bilgileri paylaşmamak, böyle bilgiler
paylaşılmışsa da, gerçek ve doğru bilgileri ileterek karışıklığı engellemek
d) Sağlıkla ilgili bilgileri, bedensel estetiğe (bedensel açıdan güzel gözükmek için)
hizmet edecek biçimde, sadece bu amaçlarla sunmamak
e) Sağlıkla ilgili bilgileri çeşitli özel çıkarla hizmet etme amaçlı paylaşmamak
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7) Aşağıdakilerden hangisi hasta-hekim iletişimi dahilinde değerlendirilmesi gereken
etik davranışlardan biri değildir?
a) Hekimlerin her hastaya eşit vakit ayırmaları
b) Hekimlerin hastaları bilgilendirirken tıbbi terimlerle açıklamalar yapmaları
c) Hekimlerin hastaların kendileri ve hastalıklarıyla ilgili her bilgiyi çekinmeden
sorabilecekleri uygun ortamı oluşturmaları
d) Doğru iletişimi kurmak için hekimlerin iletişim eğitimi ile donanımlı hale
getirilmeleri
e) Hekimlerin etik davranışlar için kurumları tarafından teşvik edilmeleri, bu alanda
kendilerini geliştirebilecekleri kurum içi, kurum dışı etkinliklerle desteklenmeleri
8) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki iletişimde etik
kurallara dikkat etmemeleri taktirde oluşabilecek sorunlardan birini teşkil etmektedir?
a) Performansın artması
b) Kuruma aidiyet duygusunun artması
c) Verimliliğin düşmesiyle birlikte hastalara yaklaşımlarının olumsuzlaşması
d) Terfi etmenin kolaylaşması
e) Çalışanlar arası rekabetin artmasıyla verimliliğin de artacağı düşüncesinin oluşması
9) Doktor Mehmet Bey, hastasına rahatsızlığını açıklarken tıbbi terimlerden
yararlanmıştır. Muayene süresinde mümkün olduğunca hızlı hareket etmiş, hastasından
kendisine yönelen sorulara kısa cevaplar vermiştir. Muayene kısa sürdüğünden hasta Mehmet
Bey’in yanından çabuk çıkmıştır.
Yukarıda belirtilen durumda oluşabilecek etik sıkıntıları hangisi/hangileri olabilir?
a) Hasta, Mehmey Bey’in çabukluğundan memnun kalmıştır. Böylece diğer birimlere
uğramaya vakti olmuştur.
b) Mehmet Bey’in tıbbı terimlerle konuşması hastaya, onun bu konuda uzman
olduğunu düşündürmüş ve hastanın güvenini arttırmıştır
c) Hastanın sorularına Mehmet Bey’in kısa cevaplar vermesi, hastada ciddi anlamda
bir sorunun olmadığı hissini uyandırmıştır
d) Muayene süresinin çabuk bitmesi, hastayı sevindirmiş, ciddi bir rahatsızlığın
olduğu konusundaki şüphelerini gidermiştir
e) Hasta Mehmet Bey’in tıbbi terimlerle konuşması dolayısıyla rahatsızlığı hakkında
yeteri kadar bilgi elde edememiştir. Mehmet Bey’in kısa muayenesi, hastanın istediği soruları
sormasına engel olmuştur.
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10) Sosyal medyadan ve televizyonlardan yeni bir grip virüsünün yaygınlaştığı, önlem
alınmadığı taktirde öldürücü olabileceği aktarılmıştır. Grip bazı Avrupa ülkelerinde ve Uzak
Doğu’da birçok ülkede görülmüştür. Türk sağlık birimleri aşağıdakilerden hangisi dahilinde
hareket etmelidirler?
a) Medya acil uyarılarla toplumu harekete geçirmelidir
b) Bireyler sürekli haber yayınlarıyla bilgilendirilmelidir
c) Öncelikle Sağlık Bakanlığı ve resmi sağlık otoriteleri ile görüşülmeli, onay
alındıktan sonra kamunun nasıl uyarılması, hangi bilgilerle donatılması gerektiği
belirlenmelidir
d) Acil eylem planı oluşturularak illere ek sağlık ekipleri görevlendirilmelidir
e) Medya ile kriz ekibi oluşturulmalıdır

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)c, 4)e, 5)c, 6)a, 7)b, 8)c, 9)e, 10)c
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11. SAĞLIK İLETİŞİMİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİM PERSPEKTİFİ
Bölüm Yazarı
Prof. Dr. S. Ece KARADOĞAN DORUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sağlık iletişimi kişilerarası iletişim perspektifinden ele alınacaktır. Bu
perspektif doğrultusunda hasta ve sağlık personeli arasındaki ilişki incelenecektir. Bu
bağlamda, “hasta-hekim iletişimi”, “hasta-hemşire iletişimi”, “hasta ve diğer sağlık personeli
iletişimi” ile “hasta ve hastane yönetimi iletişimi” başlıklar altında irdelenecektir. Tüm bu
iletişim süreçleri aktarıldıktan sonra “hasta ile sağlık personeli iletişiminde davranışlar” konu
olarak ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık iletişimi kişilerarası iletişim perspektifinden açıklayınız.
2) Hasta ile sağlık personeli iletişimindeki davranışlar nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık

Kazanım

İletişiminin Sağlık
iletişiminin
iletişim
Kişilerarası İletişim kişilerarası
perspektifi öğrenilecektir.
Perspektifi
Hasta ve sağlık personeli
arasındaki
iletişim
ve
davranışlar aktarılcaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Sağlık iletişimi ve kişilerarası
iletişim
alanındaki
kitaplar,
makaleler incelenecek, sağlık
iletişiminin kişilerarası iletişim
perspektifi
konulu makaleler,
metinlerden elde edilen bilgiler
aktarılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Kişilerarası İletişim: Kişilerarası sağlık iletişimi, birey - birey ya da bireylerle
gruplar arasında, karşılıklı güvene dayanan ilişkiler ağı kuran, bilgi ve duyguların paylaşımını
amaçlayan, genellikle çift yönlü, sözlü ve sözsüz etkileşimi kapsayan bir süreçtir.
• Sağlık Personeli: Başhekim, hastane müdürü, hekim, diş hekimi, başhemşire,
hemşire, ebe, diğer personel, baş eczacı, diyetisyen, laboratuar teknisyeni, radyoterapi
teknisyeni, fizik tedavi teknisyeni, diş protez teknisyeni, patoloji teknisyeni vb.
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Giriş
Disiplinlerarası bir alan olan sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim perspektifinden ele
alındığında hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Hasta ile
sağlık personeli arasında kurulan kaliteli bir sağlık iletişimi hem hastanın sağlığına
kavuşmasında etkilidir hem de sağlık personelinin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.
Bu ders kapsamında ilk olarak genel anlamda sağlık iletişiminin kişilerarası iletişim
perspektifi ele alınacaktır. Ardından özele inerek “hasta-hekim iletişimi”, “hasta-hemşire
iletişimi”, “hasta ve diğer sağlık personeli iletişimi” ile “hasta ve hastane yönetimi iletişimi”
aktarılacaktır. Son olarak hasta ile sağlık personeli iletişimdeki davranışlar ve bu davranışların
olumlu veya olumsuz getirileri sunulacaktır.
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Sağlık iletişimi; kişilerin hastalık ve sağlık hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
genel sağlık düzeyini artırmak, hastayı tedavi süreci hakkında karar verici olarak
konumlandırmak, hastayı ve yakınlarını hastalık hakkında bilgilendirmek gibi amaçlar
doğrultusunda stratejik iletişimin sağlık alanında kullanılması olarak tanımlanabilir.
Disiplinlerarası bir kavram olan sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim perspektifinden doktorhasta ve diğer sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Yılmaz, 2015: 29).
Dünyaya gelişimizle birlikte bir öğrenme süreci içine gireriz ve ihtiyaçlarımızın
karşılanması için keşfe çıkarız. Önce temel olan beslenme ve doyma ihtiyacının karşılanması
için anne memesi keşfedilir. Bu dönemde her ne kadar kendimizi ve dünyayı bir bütün olarak
algılasak da, ilk kişilerarası etkileşim başlamıştır. İhtiyaçların karşılanması için kendi dışındaki
bir varlıkla; anne ya da bir başka “bakıcı” ile etkileşime girilir. Çocukta reflekslerle başlayan
bu iletişim kurma becerisi uygun davranışların öğrenilmesiyle gelişmeye devam eder.
İlk bebeklik döneminde yeme eylemi ve bu eylemden zevk alma, çocuğun yaşamındaki
en önemli ihtiyaçtır. Kişilerarası iletişim ise bu ihtiyacın karşılanması doğrultusunda bir araç
olma önemi taşır. Ancak daha sonraki dönemlerde, kişilerarası iletişimin kendisi bir ihtiyaç
olmaya ve kendi başına bir anlam kazanmaya başlar.
Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime
kişilerarası iletişim denir. İki kişi arasında yüz yüze gerçekleşen iletişim, kişilerarası iletişimdir.
Kişilerarası iletişim genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir. İletişimi gerçekleştirenler birbirlerinde sürekli geri bildirim alırlar. Roller görece esnektir. Çünkü taraflar nöbetleşe gönderici ve
alıcı olarak iletişimde bulunurlar. Bu iletişimin gerçekleşmesi sırasında bireyler genellikle aynı
fiziksel ortam içerisinde bulunurlar (Mutlu, 2012: 186).
Kişilerarası iletişim, kişilerin çeşitli niyetleri, beklentileri ve belirli kurallar
doğrultusunda gerçekleşmektedir. Kişilerarası ilişki durumları formel ve informel olabilir.
Kişilerarası iletişim, sosyal etkileşimler gibi göreve ilişkin olarak iş etkileşimlerini de
kapsamaktadır. Kişilerarası iletişim, etkileşimin direkt olmasına dayanmakta, katılımcıların her
biri kişisel olarak anlam yaratmakta ve cevap vermektedir (Gürüz ve Eğinli, 2014: 27).
Kişilerarası iletişimde mesajı verenin davranışı, mesajı alanın davranışından bağımsız
değildir. Hatta tüm iletişim durumlarında mesajı veren ile alan arasında çift yönlü etkileşim söz
konusudur. Konuşan ile dinleyen arasında mesaj alışverişi yaşanır ve dinleyicilerden alınan
geribildirimler konuşanda belli etkiler yapar. Aralarında konuşan veya gözleri kapanan
dinleyicilerin geribildirimleri olumsuz ve sıkıldıkları mesajını verir. Alınan geribildirim,
konuşanın duygu ve düşüncelerini etkiler ve davranışlarında bazı değişiklikler yapmasına sebep
olur. Dairesel mesaj alışverişi, iletişimi durağan değil, dinamik bir süreç haline getirir. Kişi bu
rolü üstlendiği bütün durumlarda iletişim süreci içindeki diğer kişi ya da kişileri etkileme
potansiyelini taşır (Doğan, 2013: 149).
Kişilerarası iletişimi etkileyen, kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenleri biliş, duygu,
bilinçdışı, ihtiyaçlar, iletişim becerisi, kişisel faktörler, kültürel faktörler, roller, sosyal ve fiziki
çevre ve mesajın niteliği olarak sıralanabilir (Dökmen, 2011: 102).
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Kişilerarası iletişim birçok farklı gereksinimin giderilmeye çalışıldığı bir yaşam
boyutudur. Bu gereksinimleri biyolojik, duygusal, düşünsel, sosyal gibi birbirinden kesin
çizgilerle ayırmaya çalışmak yanında şöyle de kısa ve anlamlı bir özet yapmak mümkündür:
Varoluşumuzun tadını çıkarmak için başkalarının varlığını hissetmeye gereksinimiz vardır.
Kişilerarası sağlık iletişimi, birey - birey ya da bireylerle gruplar arasında, karşılıklı
güvene dayanan ilişkiler ağı kuran, bilgi ve duyguların paylaşımını amaçlayan, genellikle çift
yönlü, sözlü ve sözsüz etkileşimi kapsayan bir süreç olarak değerlendirilebilir (Tabak, 2006:
31). Ancak kişilerarası iletişimden söz edebilmek için kişilerarasında mutlaka bir etkileşim
bulunmalıdır (Orhon ve Eriş, 2012: 102). Burada bireyler arasında sürekli bir geribildirim
gerçekleşmektedir. Geri bildirimin olmadığı takdirde iletişim gerçekleşmez, iletim gerçekleşir.
İletişim çift taraflı iletim ise tek taraflıdır.
Kişilerarası iletişim başlığı altında ele alınan doktor-hasta iletişimi, kaynak ve alıcının
ortak bir zamanı ve mekanı paylaşarak bu süreçte çeşitli iletişim kanallarını kullanarak karşılıklı
etkileşim içinde bulundukları bir iletişim sürecidir. Sağlık ve sosyal bilimler yaklaşımlarının
birarada değerlendirilmesi gereken bu süreç, sağlık bilgisi ve deneyimi yüksek doktor ile canı
yanan ve kaygısı yüksek hasta arasındaki iletişim sorunlarının sıkça görüldüğü bir alan olup,
kişilerarası sorunların doğmasına zemin hazırlamaktadır. Tıpta “hastalık” yoktur, “hasta” vardır
yaklaşımı doktor ve hasta arasındaki yüz yüze iletişimin gerekliliğini vurgulamaktadır (Yılmaz,
2015: 29).

11.1.Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişimin Rolü
Sağlık hizmetlerinde iletişimin en bilinen ve sık kullanılan uygulama alanı kişilerarası
iletişim perspektifi boyutudur. Makro ve disiplinler arası hale gelmiş sağlık iletişimi strateji ve
uygulamalarının temel boyutta karşılığı hekim-hasta, hasta-sağlık çalışanı vb. arasında kurulan
iletişim bağlarıdır. Bu husus çok sayıda farklı disiplinden yetişmiş uzmanlık alanına ve yoğun
insan ilişkileri gerçeğine sahip sağlık kurumlarında hizmeti sunan kişilerin bireysel tutum ve
davranışlarına önemli roller yüklemektedir. İlgi ve şefkat beklentisi içindeki hastalara
gösterilecek güler yüz ve samimi bir ilgi, en etkili tutum ve davranış olarak kabul edilmektedir.
Tersi tutum ve davranışlar ise hastanın sağlığına kaçınılmaz bir şekilde olumsuz etki
yapmaktadır (Kihtir, 2011: 25).
Sağlık iletişimi kapsamında kişilerarası iletişim, bireylerde sağlığa ilişkin davranış
değişikliğinin gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Özellikle hekim hasta iletişiminin de
kişilerarası iletişim boyutunda olduğu düşünülürse, kişilerarası iletişimin sağlık açısından
önemi daha iyi anlaşılabilir (Street ve Epstein, 2008: 238).
Burada üzerinde en çok durulan konu hekim hasta ilişkileridir. Hekim-hasta iletişimi,
hekimin sahip olduğu kurumsal otoriteden ve bilgiden dolayı asimetrik bir yapıya sahiptir.
Asimetrik iletişim, simetriğe dönüştürülmediği ve bir denge kazandırılmadığı sürece taraflar
arasında diyaloga kapalıdır. İletişimi enformasyona sahip olan taraf yönetir ve
yönlendirmektedir. Otoritenin yarattığı itaat, çoğunlukla gönüllü bir itaattir. Hekim-hasta
iletişim süreci, empati, tedavi süreci ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile dengeli bir
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iletişim kurabildiği ve geliştirebildiği ve kurumsal ilişkilerde hastanın güvenini yitirmemesini
sağlayacak bir içerikte gerçekleşmelidir (Öztürk, 2009: 45).

11.2.Hasta-Hekim İletişimi
Sağlık hizmeti sunan birimler farklı yönetim teknikleri kullanan karmaşık yapıya sahip
kuruluşlardır ve sağlık çalışanları, hizmet sundukları kişilerden etkilenmekte ve kendileri de bu
kişileri etkileyebilmektedirler. Kendilerinden hasta gereksinimlerini karşılamaları, korku ve
streslerini aza indirgemeleri beklenmektedir. Bu ilişkiler yumağında genellikle açık ve etkili bir
iletişimin gerçekleşmediği ve bazı iletişimsel sorunların yaşandığı bilinmektedir. İletişim
eylemi her zaman doktorun istediği biçimde olmayabilir. Ancak hasta ile hekim arasında az da
olsa anlaşma, uzlaşma ve iletişimin sağlanması zorunludur. Sağlık sorunlarından nasıl
etkilenecekleri hakkında farklı düşüncelere sahip hastaların, doktorları ile kuracakları
iletişiminden beklenti veya düşünceleri de değişkenlik arz edebilir. Bu açıdan bakıldığında;
hekim-hasta ilişkisinde yaşanan iletişimsel sorunların, doktorların empatik yaklaşım
eksikliğinden ve kullandıkları özgün dilinden kaynaklandığı söylenebilir (Yağbasan ve Çakar,
2015: 613).
Hasta-hekim iletişiminde güveni etkileyen en güçlü belirleyici hekimlerin kişisel
becerileri ve iletişim tarzları ile bağlantılıdır. İletişimin hasta yönünden araştırmalarla
kanıtlanmış yararları ve iletişimsizliğin hasta üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında,
hekimlerin iletişim becerilerini geliştirmeleri kaçınılmaz duruma gelmektedir (Karsavuran vd.
2011: 185).
Konu özelinde yapılan araştırmalar, hastaların hekimler ile kurdukları iletişimde
söyleyemedikleri sorularının olduğunu, sorularını uygun olmayacağı endişesi ile
yöneltemediklerini, kendilerine iyi bakılmayacağı endişesi taşıdıklarını ve hekimlerden gelecek
tepkilerden çekindikleri için sağlık sorunları ile ilgili bilgi talep edemediklerini ortaya
çıkarmıştır. Hekim-hasta iletişiminde, hekimlerin, hastaların eğitim durumunu, kültürel ve
sosyal durumunu göz önünde bulundurarak iletişime geçmesi gerekmektedir. Hastaların söz
konusu durumuna uygun üst dil ve iletişim tarzı dikkate alınmadan kurulacak iletişimde,
hastalar, korku, utanma, çekinme gibi duygulara kapılmakta ve soru sormaktan
kaçınmaktadırlar (Kihtir, 2011: 26).
Doktorların iletişimsel başarısı; hastanın sahip olduğu düşünceleri anlamasına,
hastaların ise doktorların ne anlattıklarını anlamalarına bağlıdır. Doktorlar hastaların sırdaşıdır
ve çoğu zaman hastalar ailelerinden sakladıkları problemleri onlarla paylaşmaktadırlar.
Hastanın doktoruna rahatça ulaşabilmesi, doktoruna güven duymasına neden olmakta ve
böylece uzun tıbbi süreçler gereken durumlarda konu daha da önem kazanmaktadır (Yağbasan
ve Çakar, 2005: 610). Hastaların kişilik yapısı da doktorlarla olan iletişimde en belirleyici
ögelerden biridir:
-Analitik hastalar: Yavaş yanıt verirler, detayları, gelenekleri ve istikrarı severler,
çatışmadan kaçınırlar.
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-Yönlendirici hastalar: Kontrol etmeyi severler, hızlı yanıt verirler ve hızlı karar alırlar,
kısa zamanda sonuca ulaşmak isterler, stresli bir durumda otoriterdirler.
-Sevecen hastalar: Sevecen, sadık ve empati kurarlar, duyarlıdırlar, istikrarı severler ve
şimdiye odaklanırlar.
-Dışavurumcu hastalar: Öne çıkmayı severler, tepkileri hızlıdır, yaratıcıdır, geleceğe
odaklıdır, istikrarı sevmez, saldırgan olabilir (Desmond ve Copeland, 2010: 37).

11.2.1. Doktor-Hasta İletişiminin Evreleri ve İletişim Kusurları
“İletişim sürecinde kişilerin amaçları, niyetleri, duyguları, değerleri mesajların
kodlanması ve çözümlenmesinde birinci dereceden etki yapmaktadır. Kişiler kendi değer
yargıları, düşünce modelleri, iletişim niyetleri ile iletişim kurmaktadır. Kaynak ve alıcının sözü
edilen kişisel farklılıkları psikolojik, duygusal ve kültürel farklılıklar temelinde iletişimin
etkililiğini etkilemektedir” (Uztuğ, 2007: 200). Hastanın varsa aksanı, seçtiği kelimeler ve
beden dilinden yola çıkılarak sosyokültürel durum, hastanın sosyal statüsü, cinsiyeti, yaşı ve
eğitim durumu dikkate alınarak iletişim kurulmalıdır (Karahisar, 2015: 7-9) :

11.2.1.1. Görüşmeye Başlama
Hastanın doktorun odasına girmesinden itibaren kendisine değer verildiğini ve saygı
duyulduğunu hissetmesi önemlidir. Görüşmeye başlamada hastayla selamlaşmak, tokalaşmak,
hastaya oturması için yer göstermek ve adıyla hitap etmek gerekmektedir (Karahisar, 2015: 79). Hasta ile birlikte gelen hasta yakınlarını selamlamak özellikle aile bağlarının kuvvetli
olduğu toplumlarda yerinde bir davranış olacaktır (Desmond ve Copeland, 2010: 24).

11.2.1.2. Görüşme Esnasında
Doktor, hastayı tanıma amaçlı yaptığı kısa sohbetin ardından anamnez (tıbbi öykü)
almaya başlar. “Hasta ile görüşme, öykü alma ve fizik muayene yöntemlerini de içeren iletişim
becerilerinin tam olarak kullanılmadığı, hastanın tam olarak dinlenilmediği durumlar hekimleri
tetkik ve tahlil sonucu istemeye yöneltmektedir” (Bol vd., 2013: 182). Tahlil sonucu isteme,
zorunluluktan olduğu gibi bazen iletişimin doğru kurulmadığından bazen de doktorun
performans kaygısından kaynaklanmaktadır (Karahisar, 2015: 7-9).
Zahide Olgun Henzel’in Türk ve Fransız doktorları karşılaştırdığı doktora tezinde;
Fransız doktorların “sizin için ne yapabilirim madame/monsieur?” şeklinde soru yöneltirken
Türk doktorların “ne şikayetin var teyze/amca?” diyerek görüşmeye başlamasından
bahsetmiştir (Henzel, 2009: 4). Akrabalık örüntülerinin önemli görüldüğü geleneksel
toplumlarda “amca, teyze, dayı, hemşerim” şeklindeki hitaplar hoş karşılanırken geleneksel
olmayan toplumlarda ise aşırı samimiyet olarak algılanabilir. Ayrıca “sizin için ne
yapabilirim?” sorusu, hasta tarafından “size yardım edebilirim” şeklinde algılanmaya daha
müsaittir.
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Doktorlar için dinleme ve beden dilini kullanma becerilerinin gelişmiş olması hasta ile
etkili iletişim kurma noktasında önemlidir. Doktor, görüşme boyunca yüzünü ve bedenini
hastaya doğru dönmeli, onunla aynı göz hizasında ve uygun mesafede olmalıdır. Doktor,
hastayı dinlerken zaman zaman başını aşağı/yukarı sallamalı ve tebessüm etmelidir. Bunun yanı
sıra hastayı dinlerken “evet, seni anlıyorum” şeklindeki ifadeler hastayı rahatsızlığını açıklamak
için cesaretlendirebilir. Görüşmenin sonunda doktor, kısa bir toparlama yaparak hem kendisinin
hastayı
hem
de
hastanın
kendisini
anlayıp
anlamadığını
teyit
eder
(www.bursaonkoloji.gov.tr/onkoloji/hastahak/hasta_hekimiletisimi.pdf).
Her dil, onu konuşan kişinin dünyaya bakışına, yaşantı ve tecrübelerine bağlı olarak
kişiye özgü bir özellik barındırır. Sağlıklı bir iletişim için, kişiler birbirlerinin yaşantılarını ve
referans çerçeveleri dikkate alınmalıdır (Uztuğ, 2007: 207, 208). Yanlış anlamaları önlemek
için şunlara dikkat edilmelidir:
-Mecaz, istiare ve teşbihten uzak durulmalı,
-Kısa kelimeler ve kısa cümleler kullanılmalı,
-Mesleki terimleri olabildiğince az kullanmalı,
-Anlamı pozitif olan kelimeler seçilmelidir (Tutar vd., 2008: 54).
Doktor tarafından aşağıdaki veya benzeri mesajların verilmesi iletişimi tıkayacaktır:
-“Sızlanmayı bırakın! Ben size söyleyinceye kadar hiç ara vermeden dediklerimi yapın”,
-“Sorumlusu sensin! Yediğin onca yağlı yemeklerden sonra şişmanlığın için kimseyi
suçlayamazsın”,
-“Bu konu mühim değil, asıl biz sizin tansiyonunuza bakalım”,
Emretme, tehdit etme, yargılama içeren bu ve benzeri cümleler hastada olumsuz etkiler
bırakacaktır (www.bursaonkoloji.gov.tr/onkoloji/hastahak/hasta_hekimiletisimi.pdf). Bu
üslupta konuşmanın yerine doktorun, hastayı tanıma, anlama, kendisini onun yerine koymaya
çalışması empati kurmaya başlaması demektir. Başka bir deyişle hastanın gözüyle görmesi,
onun koşullarına göre değerlendirmesi demektir (Zıllıoğlu, 2007: 244).

11.2.1.3. Görüşmenin Sonlandırılması
Doktor, görüşmenin bitiminde hastaya adıyla hitap etmeli ve iletişim bilgilerini hastaya
vererek uygun bir kapanış cümlesiyle görüşmeyi sonlandırmalıdır. Örneğin:
- “Umarım daha iyi hissedersiniz”,
- “Umarım bu ilaçlar sizi rahatlatır”,
- “Geçmiş olsun” vb. gibi.
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Hasta, yaşlı ve yürüme güçlüğü çekiyorsa kapıyı doktorun açması kendisine şefkat
gösterildiğini düşünen hastayı mutlu edecektir (Desmond ve Copeland, 2010: 32, 33).
Hekim hasta arasındaki ideal ilişki için Gordon ve Edwards (1997: 19-20) önemli
tavsiyelerde bulunmaktadırlar:
1. Soruna odaklanma yerine kişiye odaklanma
2. Hastaya duyulan sorumluluk
3. Teknik asker kişiler gibi davranma yerine, insancıl profesyoneller olma
4. Yatan hastaya daha iyi davranma
5. Eski aile doktorluğu yaklaşımı
6. Doktor merkezli yerine hasta merkezli ilişki
7. Hastalar için daha çok kaygılanma
8. Tedavi etmek kadar özen gösterme
9. Daha çok empati
10. Saygılı davranma
11. Hasta katılımını daha çok sağlama
12. Hastalara merhamet duyma
13. Hastaları insan olarak görme
14. Hastaları daha çok dinleme
15. Hastalara öğretmen olma
Hekimin hastayla olan ilişkisinde teknik beceri ve bilgisi kadar, açıklayıcı, gözetici,
sevecen, dostça davranışlar göstermesi ve hastasına, tedavi sürecine katılma sorumluluğunu
yüklenmesi açısından destekleyici ve güç verici olması hastanın hoşnutluğunu artırmaktadır. O
halde, hasta-hekim ilişkisine önemli ölçüde bir kişilerarası ilişkiler sanatı olduğu bilinciyle de
yaklaşılmalı ve tıp eğitiminde bu sanatın kazandırılmasına da yer verilmelidir (Şahin, 1999:
71). Unutulmamalıdır ki, iletişim becerisini geliştirmek, hastanın büyük umutlarla yaptığı
başvurusunun ürkütücü bir kabusa dönüşmemesi ve tedavinin kalitesi için çok büyük farklar
yaratabilir (Yüksel, 2009: 16).
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11.3. Hasta- Hemşire İletişimi
Hemşirelik, her yaş ve sosyo-ekonomik durumdaki bireye, yaşam aktivitelerinde temel
ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıkları ile ilgili sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olmak
üzere yapılan faaliyetler, gösterilen tepkiler, iletişim ve ilişkiler sürecidir (Velioğlu ve Babadağ,
1992: 40).
Hemşire, birey/aile/toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık
durumunda iyileştirmeye yönelik rol ve sorumluluklarının tümünde hasta/sağlıklı birey ile
etkileşim içerisinde hareket etmektedir. Peplau, psikodinamik hemşireliğe dayalı kuramında,
hemşireliği, hasta ya da sağlık hizmetine gereksinimi olan birey ile bu yardım gereksinimini
algılayıp, onu karşılamak üzere eğitilmiş hemşire arasındaki ilişki olarak açıklamıştır.
Peplau’nun yanı sıra, Orlando, Travelbee gibi hemşire kuramcılar da yaptıkları tanımlarda
hemşireliği, “kişilerarası bir etkileşim süreci” olarak ifade etmişler, hasta-hemşire etkileşiminin
önemini vurgulamışlardır (Ay vd. 2007; Cossette, Caraa, Ricarda ve Pepin 2005; Potter ve Perry
2005; Velioğlu, Pektekin ve Şanlı;1991).
Hemşireler iş stresi içinde ise hastalarla sürekli iletişim kurmaktadırlar. Hemşireler için
iletişim hemşirelik mesleği için temel becerilerden biridir (Uyer, 2000: 21). Hemşirelik insan
ilişkileri üzerine temellenmiş bir meslek ve hemşirelik bakım sürecinin etkinliği hemşirelerin
diğer bireylerle etkili iletişim kurma yeteneğine bağlıdır (Babadağlı vd. 2006: 3).
Hemşire yüz ifadesi, bakışı, hastaya doğru yönelmesi ve duruşuyla hastayı dinlediğini
mutlaka belli etmelidir. Hasta konuşmasına bir süre ara verip susmuşsa hemşire bir süre
beklemeli, sessizliği paylaşmalı, hastanın kendiliğinden konuşmasını beklemelidir. Hemşire
hastalarını çok iyi dinlemelidir. İyi dinleme yüz ifadesinden belli olur. İyi dinlenen hasta
kendisini rahat hisseder. Hastalarını ilk gördüğünde, onlara ifadesiz bir yüzle yaklaşan hemşire
olumsuz bir imaj bırakır. Bir şey anlatmayan, anlamsız ve donuk bir yüz hemşirenin itibarını
zedeler. Hemşirenin bakışı ve dokunuşu ifadeli olmalıdır. Hasta, hemşirenin bu ifadeli
bakışlarından, kendisini anladığına, hastalığını idrak ettiğine, kavradığına inanmalıdır ki
iyileşme sürecine girebilsin (Özkan, 2011: 103-106).
Hemşire, tüm hemşirelik fonksiyonlarında hemen her an hastayla etkileşim halindedir.
Hastayla kurulan kişilerarası ilişkilerin, hemşirelerin elindeki önemli bir tedavi aracı olduğunu
ve hastalığın gidişini etkilediğini ve bu ilişkinin “ağrı tedavisinde morfin kullanılması kadar
önemli ve yararlı olabileceğini veya tam aksine açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye benzer
biçimde kullanılabileceğini belirtilmektedir (Adıgüzel: 2005: 23).
En basit bir hemşirelik girişiminde bile birey-hemşire arasında bir etkileşim söz
konusudur. Birey-hemşire etkileşimi, bireysel beklenti, amaç, gereksinim ve değerleri olan iki
yabancının işlevsel yakınlığı olarak ele alınabilir. Hemşire-hasta / hasta yakınları arasındaki
etkileşimin odağı, sağlıklı hasta bireyin gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasıdır.
Kişilerarası ilişkiler aracılığı ile hemşire bireyi bütüncül olarak, tüm boyutları, gereksinimleri,
ailesi, diğer yakın ve geniş çevresi ile ele alabilir; bireyselliğine, eşsizliğine ve değerliliğine
önem verebilir (Brilowski ve Wendler,2005; Chitty,1997; Gonot,1989; Holt ve Clarke 2000).
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Hemşire etkileşimi başlatır, yönetir ve etkileşim için sorumluluk alır. Hemşire ve hasta birey
arasındaki ilişki hemen gerçekleşmez, ilgi ve beceri ile oluşturulur ve bireyin hemşireye
duyduğu güven üzerine yapılandırılır (Potter ve Perry, 2005).
Profesyonel hemşirelik ilişkisi; hemşirelerin uygulama bilgisi, insan davranışlarını ve
iletişimini anlama becerisi ve mesleki değerlere bağlılık aracılığı ile gelişir (Potter ve Perry,
2005). “Hemşire hasta ilişkisinde anne-arkadaş gibi birincil ilişkiler yerine, resmi fakat sıcak
bir mesleki ilişki olmalıdır. Hastanın servise kabulünde hemşirenin göstereceği ilgi ve alaka
hasta ile hemşire arasında gerçekleşecek sonraki iletişim için çok önem taşımaktadır. Hastanın
hastane kliniğinde ilk karşılaştığı, hatta gözünün ilk aradığı ve de hastanede yattığı müddetçe
en çok ilişkiye girdiği kişi hemşiredir” (Erdal, 1993: 33).
Travelbee’ye (1971) göre, hemşirenin bireyin bakım gereksinimlerini karşılama süreci
beş basamaktan oluşmaktadır (akt: Osmenllari, 2014: 72-75);
1- Hemşire, bireyin gereksinimlerini tanılar: Hemşire, birey ile insan insana ilişki
kurarak bireyi tanır, anlar, ona yardım etme istek ve becerisini en üst düzeyde gösterir.
2- Hemşire, belirlediği gereksinimleri hasta birey ile birlikte değerlendirir: Hemşire
belirlediği gereksinimlere yönelik algılarını, düşüncelerini ve duygularını bireye iletir. Bireyin
hemşirenin belirlediği gibi bir gereksinim içinde olup olmadığı, ne tür bir gereksinim içinde
olduğu birey ile birlikte netleştirilir.
3- Gereksinimleri kimin karşılayacağına karar verir: Bireyin gereksinimlerini hemşire
karşılayabilir ya da başka bir görevli tarafından karşılanması gerekiyorsa da bireyi ilgili kişiye
yönlendirir ve sonuçları değerlendirir.
4- Hemşirelik girişimlerine karar verilir: Hemşirenin, bireyin içinde bulunduğu durumu
anlayabilmesi; bilgi ve becerisini bireyin, sorunları ile başa çıkabilmek için gereksinim
duyduğu gücü kazanmasını sağlayacak şekilde kullanmasıdır. Yani hangi hemşirelik
girişimlerinin uygulanacağının belirlenmesidir.
5- Gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir: Uygulanan hemşirelik
girişimlerinin bireyin davranışında değişiklik oluşturup oluşturmadığı değerlendirilir. Sorun
oluşturan davranış değişmeden sürüyorsa gereksinim karşılanmamış demektir. Bu beş basamak,
planlı bir süreç olan hemşirelik bakım sürecinde izlenen basamaklardır. Travelbee’nin yanı sıra
Peplau ve King’in kuramlarında da etkileşim sürecinde bu basamaklar doğal olarak yer
almaktadır, çünkü sorun çözme, düşünme sürecinin önemli bir parçasıdır (Birol,2004;
Özcan,2006).
Bakım ilişkisinin geliştirilmesinde iletişim tekniklerinin kullanımının yanı sıra hasta
bireye ismi ile hitap etme, güç dağılımı, saygı, güven, girişkenlik, otonomi ve sorumluluk sahibi
olmak, gizlilik ve mahremiyete özen göstermek, birliktelik oluşturmak ve etik davranış
önemlidir (Brilowski ,Wendler,2005:Neal,2003:Potter ve Perry,2005).
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İsim ile hitap etme: İsim ile hitap etme, bireyin onuruna ve eşsizliğine saygı göstermeyi
ifade eder (Potter ve Perry,2005).
Güç dağılımı: Hemşire-hasta ilişkisi içerisinde güç dağılımı eşit değildir. Hasta bireyin
bakım, rehberlik ya da destek almaya gereksinimi vardır. Hemşire bu gücünü uygun bir şekilde
yönetemediğinde, bireyi destekleyen birliktelikten (partnership) çok, hemşirenin en iyiyi
bildiğini ifade eden paternalizm gelişir (Neal,2003).
Saygı: Saygının kapsamı sağlıklı/hasta bireyi bir birey olarak değerli bulmayı ve
saygınlığını korumayı içermektedir. Hemşirenin ve hasta bireyin birbirlerine karşılıklı saygı
duyması ile hasta bireyin katılımına ve otonomisine fırsat tanıyan aktiviteler gerçekleşir,
bireyin onurunu ve bütünlüğünü destekleyen fikir birliğine ulaşılması sağlanır
(Neal,2003:Potter ve Perry, 2005).
Güven: Hemşire-hasta ilişkisinde güven çok önemlidir; çünkü hasta birey sağlık
durumu ve genel fonksiyonlarındaki değişim nedeniyle incinebilir bir durumdadır. Hemşire
güven ilişkisi geliştirmek için, bilgi ve becerisini gösteren iyi bir hemşirelik bakımı sağlamalı;
sıcak bir şekilde iletişim kurmalı, tutarlılık, güvenilirlik, dürüstlük sergilemelidir (Brilowski ve
Wendler,2005:Neal,2003).
Girişkenlik: Girişkenlik, diğer bireylere ve kendine saygı duymayı, kendinin farkında
olmayı ve etkili, açık ve tutarlı bir iletişim kurmayı içermektedir. Girişkenlik için temel beceri
‘Empatik Düşünme’dir (Terakye,1998).
Otonomi ve sorumluluk: Otonomi, bireyin hedeflerine ulaşmak ve diğer bireyleri
desteklemek için bağımsız olabilmesi ve kendini yönetebilmesidir. Hemşire ve hasta bireyin
birbiri ile ilişki içerisinde olma sorumluluğu vardır.
Birey gereksinimi duyduğu bakımı almak için hemşireyi kendi durumu içerisine dahil
ederek bireysel sorumluluk almış olur. Hemşire, bakım verdiği bireyin iyilik halini sağlayacak
girişimlerden sorumludur. Bu yüzden hemşirenin uygulamaları olumlu hemşire- hasta
etkileşimi kapsamında bilinçli, güncel ve etik olmalıdır (Brilowski ve Wendler, 2005).
Gizlilik ve mahremiyet: Hemşirenin gizlilik içeren bilgiyi dikkatli bir şekilde saklayarak
bireyin gizlilik hakkını savunması gerekmektedir.Gizliliğin ihlali hastabireyin hemşireye güven
inşa etmesini olumsuz yönde etkiler ve kişilerarası ilişkilere zarar verir (Neal,2009:Potter ve
Perry,2005).
Birliktelik oluşturmak: Bakım ilişkisi, hasta bireyin ve hemşirenin birlikteliği ile
gerçekleşir. Hemşire bakım ve tedaviyi hasta birey ile birlikte gerçekleştirir ve sürdürür (Berg
vd.2007). Bu yüzden hemşire-hasta ilişkisi hem kişisel ahlak duygusunu hem de disipline ait
etik bilgiyi yansıtmaktadır.Hemşireliğin benimsediği etik kodlar hemşirenin karar vermesi ve
uygun bakımı sağlayabilmesi için bir çatı oluşturmaktadır (Brilowski ve Wendler, 2005).
Etik davranış: Hemşire-hasta birey arasındaki etkileşim sürecinde bireyin tüm
yeteneklerinin, entellektüel ilgilerinin, sosyo- kültürel birikimlerinin, değer yargılarının,
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becerilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisindeki davranışlarda hemşirenin ve bireyin
sahip olduğu değer, inanç ve tutumlar önemlidir (Acaroğlu,2003).

11.4. Hasta ve Diğer Sağlık Personeli İletişimi
Sağlık kurumlarında, hekim ile hemşire dışında hizmetin en üst düzeyde sürdürebilmesi
için başka sağlık personelleri de hizmet vermektedir. Ak tarafından diğer sağlık personelleri
şöyle sıralanmıştır: “Diğer sağlık personeli kapsamında ebeler, diş tabibi, diyetisyen, sosyal
hizmet teknisyeni, labaratuar teknisyeni, röntgen ve radyoterapi teknisyeni, fizik tedavi
teknisyeni, diş protez teknisyeni, ruh sağlığı teknisyeni, patoloji teknisyeni v.s. sıralanabilir.”
(Ak, 1990: 251).
Kurumlarında doğum işleriyle ilgilenen ebeler, kuruma başvuran gebelerin doğum
hazırlığı aşamasında görev sınırları içinde olan hazırlıkları yapmakta ve tedbirleri
almaktadırlar. Gebenin herhangi bir komplikasyonu varsa bu durumu kadın doğum uzmanına
haber vermektedirler. Yaşanan tüm bu süreçte ebeler, gebe ile iletişim halindedir. Gebelere
gebeliğin ve doğum olayının bir hastalık değil, fizyolojik bir olay olduğunu anne adaylarına
anlatmaktadır. Anne adayları sağlık kurumuna gebeliğin ve doğum olayının verdiği kaygı ve
korku haliyle gelmişlerdir. Karşılaştığı ebelerden ilgi ve şefkat beklemektedirler. Onlara güven
uymaya ihtiyaçları vardır. Ebeler onları en iyi anlayabilecek sağlık çalışanlarıdır. Onlara
doğumun hakkında bilgi vermeli, doğumun hastalık olmadığını, fizyolojik bir durum olduğunu
ve artık teknolojik gelişmeler sayesinde doğum risklerinin en aza indirildiğini anlatmalıdırlar
(Çelik, 2008: 37-38).
Tıbbi teknisyenler alanlarında çalışabilmeleri için gerekli bilgi ve beceri ile donanmış
kişilerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetlerinde başarıya ulaşmak için toplumla olumlu ilişkiler
kurmak gerekmektedir. Sağlık personeli çalıştığı yerdeki kişilerin genel eğilimlerini tanımakta
çok iyi olabilmelidir. Sağlık kurumlarında da mesleki ve sosyal yönden sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bunlar yönetim sisteminden, sağlık politikalarından, çalışma koşulları ve
karşılığında aldıkları ücretlerden, çalışma ortamındaki kişisel ilişkilerden kaynaklanmaktadır.
Sağlık kadar önemli bir alanda çalışan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmeye çalışılması
ve psikolojik olarak rahat ve huzurlu olmaları sağlanmalıdır. Sağlık çalışanları böylelikle stres
altında olmadan hasta ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir (Çelik, 2008: 37-38).
Hastanelerde diğer önemli bir personel grubu ambulans elemanlarıdır. Ambulans
elemanları, acil hastaların naklinde önemli bir yer tutmaktadır ve acil durumlarda hastalara
müdahale ederek, hasta yakınlarına bilgi vermekle sorumludurlar. Bu kapsamda ambulans
personeli sağlık bilgisi açısından yeterli, iletişim açısından gelişkin yeteneklere sahip olan
personel olmalıdır ve hasta yakınlarına kolay ve işlevsel bilgi vermelidir. Hastaların genel
olarak diğer sağlık personeli ile kurdukları iletişimin kısa ve amaca yönelik olmasına rağmen,
hastalar hastane yönetimi ile problemler yaşamakta ve yoğun olarak şikayetler yüzünden
iletişim kurmaktadırlar (Şengün, 2014: 81).
Sağlık sunucularından olan eczacının da bazı hasta ve hasta yakını ile iletişiminde nasıl
bir yol izleyeceğini bilmesi gerekmektedir. Kişilerin yaşı ilerledikçe anlama, görme, duyma ve
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algılama gibi fonksiyonlarında işlev kaybı görülmektedir. Bu gibi durumlar göz önünde
bulundurularak gerekirse kişileri yazılı olarak ya da tane tane konuşarak bilgilendirmek
gerekmektedir. Anladıklarını ölçmek için ise, geri bildirimde bulunmaları istenmektedir. Etkili
bir iletişim için eczacı kadar hastanın da sorumlulukları vardır. Hastanın kendisine anlatılan
tedavi yöntemlerini iyi algılaması ve bire bir özenli bir biçimde uygulaması gerekmektedir.
Yapılan araştırmalarda, hastalardan alınan geri bildirimlerde, sağlık çalışanı ile hasta arasındaki
söz konusu ilişkinin içten ve pozitif olması hasta bireylerin hastalıkları ile daha kolay başa
çıkabilmelerini sağlamaktadır. Tedavi sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliğine giren hasta,
tedavi sürecine daha iyi uyum sağlamaktadır. Bu araştırmalar da, hastaların büyük bir
çoğunluğunun sağlık hizmet sunucuları ile olan iletişim biçimlerinden memnun olmadığını
göstermektedir. Bunun sebebi sağlık görevlilerinin yetersizliği olabildiği gibi pek çoğu yetersiz
iletişim becerilerinden kaynaklanmaktadır (Çağırcı ve Yeğenoğlu, 2007: 31-46).

11.5. Hasta ve Hastane Yönetimi İletişimi
Yöneticilik, idarecilik olmasının yanında aynı zamanda bir karar verme sürecidir. Koçel
tarafından bu durum şu şekilde yorumlanmıştır: “Yöneticilik bir karar verme sürecidir. Karar
vermek bir bakıma bilgiyi işlemektir. Yönetici kendisine gelen bilgiyi inceleyecek analiz
edecek, derleyecek bunun sonucu bazı sorunlar görerek sorun tanımlayacak ve çözüm yoluna
gidecektir.” (Koçel, 1995: 49).
Hastane yönetimi; başhekim ve başhekim yardımcıları hastane başmüdürü, hastane
müdürü, hastane müdür yardımcısı ile başhemşireden oluşan yönetici grubudur. Hastane
yöneticilerinin amacı, hastane kaynaklarını ve hastane personelinin bilgi, beceri ve tecrübelerini
maksimum düzeyde hastane amaçlarına yönlendirerek, örgütsel amacı etkin, verimli ve
ekonomik olarak gerçekleştirmektir. Bu nedenle hastane yöneticilerinin görevlerini çok iyi
başarmaları gereklidir (Ak, 1990: 30).
Sağlık kuruluşlarında yöneticiler öncelikle kurum içinde çalışan personelin sorunlarını
ele alarak bu sorunları çözmeli ve personeli tatminkar etmelidir. Kurum dışında bulunan
hastaların sorunlarını çözebilmek için belirli zaman aralıklarıyla hasta ve hasta yakınlarına
anketler düzenlemesi ve anketlerin sonuçları değerlendirilip incelenmelidir. Anket sonuçlarına
göre, gerekirse kurum içi personele iletişim ve sorunlu olan konularda eğitim proğramları
düzenlenmelidir. Yapılacak anket çalışmaları ve eğitim proğramları için ayrı birimler kurularak
bu çalışmanın devamlılığı sürdürülmelidir (Eğritaş, 2014: 76).

11.6. Hasta İle Sağlık Personeli İletişiminde Davranışlar
Sağlık personeli ile hasta iletişiminde ön plana çıkan bazı davranışlar bulunmaktadır.
Bu konuda ön plana sunulan özelliklerin büyük bir çoğunluğu bu konu hakkında araştırma
yapan kişiler tarafından ortak kavramlar olarak kabul edilmekte ve paylaşılabilir bir kapsamda
bulunmaktadır (Osmenllari, 2014: 78):
-İlgili Olma: Hizmet alan bütün insanlar ilgi duyulma beklentisindedirler. İlgili bir
hastane personelinin hasta üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.
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Hastaneye hizmet almak için gelen bireyler hastaneye ilk geldikleri anda psikolojik olarak
ürkeklik, korku ve tedirginlik yaşamaktadırlar. Bu gibi olumsuz düşüncelerden sıyrılmak için
ilgiye ihtiyaçları vardır. Hastane personelinin hasta bireylere karşı gösterecekleri ilgi onları
rahatlamakta ve tedirginliklerini giderebilmektedir (Polat, 2014: 80).
Hastalar hekimlerin verdikleri hizmetin kalitesini değerlendirirken, hekimin uzmanlık
bilgisinden daha çok dinleme, duyarlı olma, yeterli zaman ayırrma, nezaket ve saygı gösterme
gibi davranışların göz önünde tutmaktadırlar (Cromartly,1996: 525).
Hastalara karşı ilgili olmak, mevcut problemin anlaşılmasında ve analizinde, bu analize
bağlı olarak verilecek hizmetin kalitesinin oluşturulmasında önemli bir davranış modelidir.
Hastalara karşı ilgili olma, verilen hizmetin kalitesini olgunlaştırdığı gibi, hastanın tüm iyileşme
sürecini etkileyen bir faktördür (Şengün, 2014: 83).
-Sabırlı Olma: Hasta yakınları hastaların sahip olduğu psikolojik duruma yakın
duygular içerisindedir. Eğer onların duygularını anlamak için çaba gösterilmez, sabırlı
olunmazsa ve önemsenmezlerse sinirli ve endişeli olacaklardır. Kendilerini ihmal edilmiş
hisseden aileler sağlık personeline tehdit etmeye kadar varan düşmanca davranışlar
gösterebilmektedirler (Akkaş, 1993: 26-27).
Sabırlı davranışın en önemli öğelerinin başında karşıdaki bireyi dinlemek gelmektedir.
Hasta ve hasta yakınları olası bir hastalık durumunda özellikle acil ve ölümlü durumlarda fazla
sinirli ve saldırgan olabilmektedirler. Hastane personelinin bu gibi durumlarda hem hastalara
karşı hem de hasta yakınlarına karşı sabırlı olması, hasta ve yakınlarıyla yaşanabilecek
olumsuzlukları engelleyebilmek adına önemli bir adım olmaktadır. Bu nedenle hastane
personeli hasta ve hasta yakınlarına karşı sabırlı olmaları gerekmektedir (Polat, 2014: 80-81).
-Güleryüzlü ve Hoşgörülü Olma: “Gülümseme ve hoşgörü gerçekte çok önemli bir
eğitim ve öğretim sonucu oluşabilecek kavramlardan değildir. Bunlar her insanın az bir çabayla
gerçekleştirebileceği sorun çözme yöntemlerinin en kolaylarındandır. Gülümseme insanda
hiçbir bir şey eksiltmez, aksine karşı tarafa güven ve yakınlaşma hissi vermektedir. Herkes bir
yerde bir şekilde buna ihtiyaç duyabilmektedir. Yapılan gülümsemenin elbette sahici ve içten
yapılması gereklidir. Çünkü maskelerin kullanıldığı sahte bir gülümsemenin kimseye yararı
olmayacağını herkes kabul etmektedir.”(Uludağ, 2001: 46).
-Saygılı Olma: Saygı, hizmet alan insanların hak ettikleri bir beklentidir. Saygı, bireyin
kendini tanınmaya, ilgiye ve onura layık görmesini hissettiren önemli bir duygudur. Her birey
sağlam ya da hasta olsun, daima başka bireylerin kendisine saygı duyulmasını istemektedir.
Saygı duyulan birey kendisini değerli hissedebilmektedir. Hastaneye tedavi ve sağlık hizmeti
alan bireylere saygılı davranmak hastaların daha az problem yaratmasına neden olabilmektedir.
“Hastalara saygılı davranmak, hizmeti alan bireylerin daha az sorunlar çıkartmasına neden
olacaktır. Bu ise sağlık personeli ile işbirliği yapar hale getirerek sağlanabilecektir. Bu nedenle
sağlık personelinin, hizmeti sunduğu kişilere saygılı davranması sağlanmalıdır.” (Uludağ,
2004: 119). Hastanelerde hizmet alan bireylerin hizmet sunanlar tarafında saygı görmeleri
sunulan hizmet kalitesini yükselterek hasta memnuniyetini sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı

299

hastane personeli hizmet sundukları bireylere karşı nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri
gerekmektedir. Hastanın saygı görmesi ve ilgiyle karşılanması tedavi hizmetinin daha rahat bir
ortamda sunulmasına zemin hazırlamaktadır (Polat, 2014: 79).
-Herkese Eşit Davranma: Tek hedefi sağlık hizmeti sunmak olan hastanelerde bu denli
önemli görevleri yapan hastane personelinin söz konusu sağlık olunca din, dil, ırk, milliyet,
renk, yaş, cinsiyet ve sosyal statü ayrımı yapılmaksızın her bireye eşit davranmaları
gerekmektedir. Hastane personeli insan kayırmaksızın her bireye eşit şekilde davranarak tedavi
ve sağlık hizmeti sunması en temel görevlerinin başında gelmektedir. “Bu önemli konuda
hekimler için görüş belirten insanlar ister zengin olsun ister fakir, ister makam sahibi, ister
sıradan bir insan olsun hepsine eşit muamele etmek kesin kural olması gerektiğini
söylemektedir.” (Şehsuvaroğlu, 1986: 40). Ayrıca, hekimler vicdan, inanç ve değerlerinin de
sağlık hizmetlerini olumlu bir şekilde etkileyerek sundukları hizmeti her bireye eşit ve adil bir
şekilde ulaştırmaları gerekmektedir (Polat, 2014: 80).
- Hastanın Güven Duymasını Sağlama: Bir bireyin başka bir bireye güven duyması,
karşılıklı beklentilerin bireyler arasında tatmin edici şekilde gerçekleşmesini gerektirir.
Kurumsal bir süreçte hastanın sağlık personeline güveni verilen hizmetin mevcut problemi
çözüp çözmemesi ile ilgili olup, hastanın kaybedilen sağlık durumuna dönüş süresi ile yakından
ilgilidir. Ayrıca hastanın sağlık personeline güvenini temel olan en önemli hasta doktor
yaklaşım modeli paylaşımcı ve bilgilendirici sağlık modelidir. Bu model kapsamında hasta
giderek artan bir miktarda sağlık kurumuna olan güveni pekişmektedir. Hastanın güven
duymasını sağlamak uzun bir süreç gerektirdiği gibi referans kaynakların sağlık personeli
hakkında verdikleri bilgilerle de sağlanmaktadır (Şengün, 2014: 86).
-Yardım Edici İletişim: Hastanın yararına yardım edici iletişim becerisi; bireysel
özelliklerden, iletişimi kolaylaştıran yöntemleri kullanabilmeden, tepkiye hazır oluşumuzdan,
hasta ile ilişkide karşılaşılan sorunlardan, iletişimi başlatma - sürdürme - sonlama şeklinden
etkilenir. Bu nedenle hasta yararına iletişim kurabilmek için; bireyin kendi değerlerini
duygularını, sorumluluklarını tanıması, iletişimi kolaylaştıran teknikleri ve problem çözme
yöntemlerini bilmesi, güven oluşturabilmesi, empati yapabilmesi, iletişimi başlatma, sürdürme,
sonlamadaki sorumluluklarını bilmesi, ilişkideki sonuçları değerlendirebilmesi gerekmektedir
(Terakye, 1998: 34).
-Stres: “Hastaneye tedavi hizmeti almak için gelen bireyde stres oluşumunda etkili bir
neden de, hastanın hastane personelinin kendinden neler beklediklerini bilmemesidir. Bu durum
hasta da korku meydana getirmektedir. Bu nedenle hastaya, hastane personeli tarafından
yapılacak sağlık ile ilgili işlemler hakkında bilgi verilmelidir. Hastanın bilgi düzeyi düşük
olduğu düşünülerek ona açıklama yapılmaması yanlış bir tutumdur.” (Eren ve Uyer, 1993: 106).
-Otorite: “Sağlık personeli ve hastadan meydana gelen iletişimde hekim alıcı ve kaynak
durumunda bulunmaktadır. Hekim ne durumda olursa olsun, hasta tarafından otoriter ve yetkili
bir insan olarak değerlendirilmektedir. Bu güç otoritesinin varlığından dolayı hastada endişe,
kaygı ve korku olabilmektedir.” (Köknel, 1989: 9). Bu nedenle hekimle hasta arasında sağlıklı
iletişim kurulması zorlaşmaktadır. Eğer hekim kendini güç otoritesi kullanmakta haklı görürse
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hastadaki endişe kaygı ve korkuyu arttırmaktadır. Bunun tam tersi olursa da hekim aşırı
hoşgörülü, sevecen ve yumuşak davranırsa, bu durumda da hasta hekimin önerilerinin dikkate
almama davranışı gösterebilmektedir (Uludağ, 2001: 105).
- Empati Kurma: Terim olarak empati, başkalarının düşünce ve duygularının ve
bunların muhtemel anlamlarının objektif bir şekilde farkında olma; karşısındaki kişinin duygu
ve düşüncelerini temsili olarak yaşama anlamına gelmektedir (Budak, 2005: 258).
Empatik yaklaşım karşımızdakinin duygusal alanına girebilmeyi gerektirir. Kendini
tanıyan ve empati becerisini bilinçli kullanmayı öğrenen kişiler etkili empatiyi
gerçekleştirebilirler. Yani, sorunun anlatan kişinin sorununa eğilir, sorunu anlatanı destekler,
ifadelendirilen ifadelendirilemeyen derin duyguları doğru olarak algılayabilirler. "Ne
hissettiğini biliyorum", "Hissettiğini hissediyorum" şeklinde bilişsel ve duyuşsal beceriler
ancak öğrenilirse kullanılabilir (Terakye, 1998: 114).
-Önyargı Durumu: Gerçekler hakkında bir inceleme yapmadan ve düşünmeden
oluşturulmuş olgunlaşmamış veya peşin hüküm bir yargıdır (Harlak, 2001: 7). Hem sağlık
personelinin hem de hastanın birbirlerine karşı önyargılarının olması sağlıksız bir iletişimin alt
yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle her iki tarafında, birbirlerine ait önyargılarla iletişim
sürecine girmemeleri gereklidir. Bunun sağlanması içinde herkesin peşin hükümlü davranışları
mümkün olduğunca terk etmesi gerekmektedir (Uludağ, 2001: 113).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sağlık iletişiminin kişilerarası iletişim perspektifi üzerinde
durulmuştur. Sağlık iletişiminin bu yapısı hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişimin
niteliğini ve kalitesini gözler önüne sermektedir.
Sağlık iletişimin kişilerarası iletişim boyutunda daha çok önem atfedilen ilişkinin
“hasta-hekim” ve “hasta-hemşire” iletişimi olduğu görülmektedir. Hasta-hekim iletişiminde
hastanın kişilik yapısı, hastalığı hakkındaki endişesi vb. unsurlar iletişimin seyrini
etkilemektedir. Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için hekim bu unsurları, hasta ile
iletişimin evrelerinde (görüşmeye başlama, görüşme esnasında ve görüşmenin sonlandırılması)
göz önünde bulundurmalıdır.
Hasta-hemşire iletişiminde ise isim ile hitap etme, güç dağılımı, saygı, güven,
girişkenlik, otonomi ve sorumluluk, gizlilik ve mahremiyet, birliktelik oluşturmak ve etik
davranış gibi önemli etkenler ortaya çıkmaktadır.
Hasta ve diğer sağlık personeli iletişimi başlığı altında ebeler, diş hekimi, diyetisyen,
sosyal hizmet teknisyeni, labaratuar teknisyeni, röntgen ve radyoterapi teknisyeni vb. sağlık
personelleri ve onların hasta ile iletişimi ele alınmıştır. Hasta ve hastane yönetimi arasındaki
iletişimde; başhekim ve başhekim yardımcıları hastane başmüdürü, hastane müdürü, hastane
müdür yardımcısı ile başhemşireden oluşan yönetici grubunun sağlık iletişimindeki rolü konu
edinmiştir.
Sağlık iletişimin kişilerarası iletişim perspektifi bağlamında bir diğer önemli konu hasta
ile sağlık personeli iletişiminde davranışlardır. Bu davranışlardan ön plana çıkanlar; ilgili olma,
sabırlı olma, güleryüzlü ve hoşgörülü olma, saygılı olma, herkese eşit davranma, hastanın güven
duymasını sağlama, yardım edici iletişim, stres, otorite, empati kurma ve önyargı durumudur.
Bu davranışlar hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişimin kalitesini gözler önüne
sermektedir.
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Uygulamalar
Hastane santralinin telefonu çaldı. Arayan yaşklı bir büyükanne idi. Çekingen bir sesle
sordu:
- Bir hastanın durumu hakkında bilgi verebilecek biriyle görüşmem mümkün mü?
- Ben size yardımcı olayım teyzecim. Hastanın adı ve oda numarası nedir?
- Halime Kaya. Oda numarası 302.
- Siz birkaç dakika hatta kalın, ben hemşiresinden durumunu öğreneyim.
Birkaç dakika sonra operatör telefona gelerek:
- Haberler iyi teyzecim. Hemşire bana Halime Hanımın durumunun gayet iyi olduğunu
söyledi. Tansiyonu ve kalbi çok iyiymiş ve doktoru Sami Bey onu salı günü taburcu etmeyi
düşünüyormuş.
- Sağolun, ne güzel haberler verdiniz. Öyle endişeleniyordum ki! Allah razı olsun
evladım.
- Bir şey değil teyzecim. Halime Hanım kızınız mı?
- Yok evladım, Halime Kaya benim... Hiç kimse bana bir şey söylemedi de ...
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Uygulama Soruları
1) Yukarıdaki örnek olayı, hasta ile sağlık personeli (hekim ve hemşire) iletişimi
bağlamında değerlendiriniz.
2) Siz bu hastanenin yöneticisi olsaydınız, hasta ve sağlık personeli iletişimindeki
davranışın kaliteli olması adına neler yapardınız?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişim kavramının özelliklerinden biri
değildir?
a) Genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir.
b) Kişilerin rolleri esnektir.
c) Formel ve informel olabilir.
d) Her durumda geribildirim gerçekleşmemektedir.
e) Çift taraflı etkileşim söz konusudur.
2)

I. Bilinçdışı
II. Kültürel faktörler
III. Sosyal ve fiziki çevre
IV. İletişim becerisi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kişilerarası iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a) I, II
b) I, III
c) I, II, IV
d) I, III, IV
e) I, II, III, IV
3) Aşağıdakilerden hangisi hasta ile hekimin iletişimi engelleyen sebeplerden biri
değildir?
a) Hekimin diyolaga kapalı olması
b) Hekimin hasta ile konuşurken tıbbi dil kullanması
c) Hasta ve hekim arasındaki simetrik iletişimin olması
d) Hekimin empatik yaklaşım eksikliği
e) Hekimlerin,
bulundurmaması

hastaların

sosyal

ve

kültürel

farklılıklarını

göz

önünde
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4) Aşağıdakilerden hangisi hastalarının kişilik yapılarından biri değildir ?
a) Öfkeli hastalar
b) Sevecan hastalar
c) Analitik hastalar
d) Yönlendirici hastalar
e) Dışavurumcu hastalar
5) Hekim hasta ile görüşme esnasında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Anlamı pozitif olan kelimeler seçmelidir.
b) Kısa kelimeler ve kısa cümleler kullanmalıdır.
c) Mecaz, istiare ve teşbihten uzak durmalıdır.
d) Hastanın sağlığı için yargılama içeren bir dil kullanmalıdır.
e) Beden dilini kullanmalıdır.
6) Travelbee’ye göre, hemşirenin bireyin bakım gereksinimlerini karşılama süreci kaç
basamaktan oluşmaktadır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
7) Bireyin hedeflerine ulaşmak ve diğer bireyleri desteklemek için bağımsız
olabilmesi ve kendini yönetebilmesine ne ad verilmektedir?
a) Otonomi
b) Sorumluluk
c) Girişkenlik
d) Etik davranış
e) Güven
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8) Aşağıdakilerden hangisi hasta ile sağlık personeli iletişimindeki davranışlardan biri
değildir?
a) İlgili olma
b) Girişken olma
c) Saygılı olma
d) Güleryüzlü olma
e) Herkese eşit davranma
9) Hastada sağlık personelinin kendinden neler beklediklerini bilmemesi durumu
hangi davranışa neden olmaktadır?
a) Stres
b) Sabırlı olma
c) Otonomi
d) Etik davranış
e) Empati
10) Gerçekler hakkında bir inceleme yapmadan ve düşünmeden oluşturulmuş,
olgunlaşmamış hükümlere ne ad verilir?
a) Otonomi
b) Stres
c) Önyargı
d) Öfke
e) Dışavurum

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) c, 4) a, 5) d, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) c
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12. MEDYA, SAĞLIK VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
Bölüm Yazarı
Prof. Dr. Şebnem ÇAĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Teknolojinin ilerlemesiyle sağlık bilgisine erişimin kolaylaştığı günümüzde bireyler,
sağlık hizmeti sunanlar, eczacılar, medya ve internet tarafından sağlıkla ilgili bilgi yağmuruna
tutulmaktadır. Bu bilgilerin anlaşılır ve uygulanabilirliği, bireylerin sağlık okuryazarlığı ile
bağlantılıdır. Medyanın olumlu sağlık davranışına yöneltebilecek mesajların yanı sıra, kamu
sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek mesajların da iletildiği bir ortam olması paradoksu ve
ayrıca kamu sağlığının sosyal değişimi sağlama çabalarına karşılık medyanın statükoyu
sürdürmeye yönelik tutumu; ‘sağlık okuryazarlığı’nın ya da ‘sağlık bilinci’ ile birlikte ‘medya
okuryazarlığı’nın da gerekliliğini kaçınılmaz olarak ortaya koymaktadır.
Bu bölümde medya ve sağlık ilişkisi ile, sağlık okur yazarlığı kavramı üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medya ile sağlık arasındaki ilişki nasıl işlemektedir?
2) ‘Sağlık’ kavramı neyi ifade etmektedir?
3) Sağlık okuryazarlığı ne demektir?
4) Sağlık haberciliği ile ilgili etik düzenlemeler nasıl yapılabilir?
5) Sağlık okuryazarlığı tarihsel olarak hangi süreçlerden geçmiştir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık kavramının sadece
tıbbi bir tanım değil aynı Ulusal
ve
uluslararası
Sağlık kavramının niteliği
zamanda
bir
hak tanımlamalar ve örneklerle konu
ve tanımlanması
olduğunun
vurgusu açıklanabilir.
yapılacaktır
Sağlık
Haberciliği
kavramının pekiştirilmesi Sağlık haberciliğinde etik Literatür okumalarının yanında,
ve bu habercilik türünün unsurların
öneminin medyadaki sağlık metinleri
etik
kodlarının farkedilmesi
incelenebilir
belirlenmesi
Okuryazarlık,
medya
Metinleri
doğru
okuryazarlığı ve sağlık
Kavramsal
boyuttaki
okuyabilme
ve
okuryazarlığı terimlerinin
karşılaştırmaların yanı sıra örnek
yorumlayabilme yetilerinin
birbiri ile bağlantısının
metin okumaları yapılabilir
kazanılması
kurulması
Gerek medya yolu ile
Sağlık okuryazarlığının,
gerekse tıbbi iletişimde
bireysel ve toplumsal
Bu konu ile ilgili yapılmış
(sağlık personeli ve tıbbi
sağlık için gerekliliğinin
araştırmaların incelenmesi
belgeler)ki başarının sağlık
kavranması
için öneminin kavranması
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Anahtar Kavramlar
•
metinler.

Sağlık haberciliği: Medya organlarında sağlık ile ilgili yapılan bütün haber ve

• Okuryazarlık: Okuryazarlık, bireyin bilgi ve potansiyelini geliştirmede,
amaçlarına ulaşmada, sosyal ve iş yaşamındaki fonksiyonlarını sürdürmede, problemlerini
çözmede yeterli düzeyde okuma, yazma, konuşma, bilgiyi işleme yeteneği olarak tanımlanır
• Sağlık Okuryazarlığı: Sağlık okuryazarlığı, bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek
ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu
belirleyen bilişsel ve sosyal becerileri temsil eder. Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını ve
yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete
geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılması anlamına gelir.
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Giriş
Medya, yeniliklerin duyurulmasında ve yaygınlaşmasında kullanılan en etkili araçların
başında yer alır. Bununla ilişkili olarak medya, etkin ve hızlı bir şekilde sağlıkla ilgili
yeniliklerin ve bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını sağlamaktadır. Medyada yer alan sağlık temalı
yayın içeriklerinin hedef kitle açısından medyadaki diğer içeriklerden daha farklı bir algılaya
neden olduğuna dair araştırma sonuçları bulunmaktadır. Buna göre halkın medyada yer alan
sağlıkla ilgili yayınlara diğer yayınlara nazaran daha çok güven duyduğu sonucuna ulaşılmıştır
(Kaya vd., 2011: 51).
Sağlık iletişimi ve kullanılan medya açısından baktığımızda sağlıkla ilgili konuların
yazılı medya, görsel medya veya dijital medya aracılığıyla hedef kitlelere ulaştığı, hangi
medyanın bu alanda daha etkili olduğu konusunda ise farklı durumsal yaklaşımların olduğu
ifade edilebilir.
Son dönemlerde dünya genelinde sağlıkla ilgili televizyon ve radyo programlarının
sayısı ve haber bültenlerinde sağlıkla ilgili haberlere verilen yer belirgin olarak artmıştır. Yerel
ve ulusal ölçekteki televizyon kanallarının pek çoğunda sağlık programları bulunmakta, bu
programlarda daha çok sağlık profesyonelleri aracılığıyla sağlıklı ve düzenli yaşamla ilgili
bilgiler sunulmaktadır. Hatta yayın içeriğini yalnızca sağlığın oluşturduğu televizyon
kanallarının sayısının giderek arttığı görülür. Yine benzer olarak yazılı medyada; gazete ve
dergilerde sağlıkla ilgili haberler önemli bir yer tutar. Bunların yanında internet de sağlık
alanında dikkate değer bir araçtır.
21. yy’da medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra toplumun yönünü belirleyen
dördüncü kuvvet olarak değerlendirilmektedir. Enformasyonun büyük bir güç haline geldiği ve
bu enformasyonu kitlelere en etkili ve hızlı biçimde yayan kitle iletişim araçları şüphesiz
kendine verilen bu önemi hak etmişlerdir. Bu bilgiyi Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı
araştırmalar da kanıtlar niteliktedir. Örgüt, Amerika’da halkın AIDS konusunda bilgi sahibi
olmak için televizyon ve gazeteleri, doktor ve bilim adamlarına tercih ettiğini göstermektedir.
Kitle iletişim araçlarının bu önemli gücü sayesinde halk sağlığı için önemli olan enformasyonlar
hızla kitlelere ulaştırılabilir bir hal almıştır. Diğer taraftan ise bu durum bir risk olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çünkü dikkatsiz davranılarak sunulan bir enformasyon aynı zaman geniş halk
kitlelerinin yanlış sağlık davranışına yönlendirilmesine sebep olabilmektedir. Sağlık konusunda
yapılan yanlışların sonuçları ise hayati olabilmektedir. Bu anlamda sağlık konusunda hazırlanan
haberlerin diğer haber çeşitlerinden daha farklı bir yerde olduğunu söylemek mümkündür. Bir
politika haberinde hatta bir spor haberinden haber atlatmak habercinin kariyerde oldukça
önemli olsa da sağlık haberlerinde haberin bütün sonuçları düşünülerek hareket edilmesi
gereklidir.
Sağlık haberleri yaşam ve ölüm, umut ve korku, sağlık ve hastalık, güven ve riskleri
içinde barındırır. Sağlık habercisi, basın kuruluşlarında kamuoyunu sağlık alanıyla ilgili her
türlü gelişme konusunda bilgilendirmek amacıyla görev yapan, konusunda uzman basın
mensuplarıdır (Çağlar, 2005: 111)
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Medyanın olumlu sağlık davranışına yöneltebilecek mesajların yanısıra, kamu sağlığını
olumsuz yönde etkileyebilecek mesajların da iletildiği bir ortam olması paradoksu ve ayrıca
kamu sağlığının sosyal değişimi sağlama çabalarına karşılık medyanın status quo’yu
sürdürmeye yönelik tutumu; “sağlık okuryazarlığı”nın ya da “sağlık bilinci”nin (health
literacy) yanısıra “medya okuryazarlığı”nın (media literacy) da gerekliliğini kaçınılmaz olarak
ortaya koymaktadır. (Çınarlı ve Yılmaz, 2006: 160)
Anti-aging, detoks, botoks, depresyon ilaçları gibi çağımızın ‘yaşam biçimi
söylemleri’nin eski çağların dinsel ritüellerinin yerini aldığı, tıbbileştirilmiş sağlık anlayışının
bir uzantısı olan ‘metalaştırılmış’ sağlık anlayışının bize yansıtıldığı medyada söz konusu
yaşam biçimlerini destekleyen, manipüle eden mesajlar televizyon dizilerinde, reklamlarda,
sponsorluk faaliyetlerinde, event organizasyonlarında, sinema filmlerinde, ürün ambalajlarında,
haber bültenlerinde, afişlerde, internette vs. karşımıza çıkarak günlük yaşamımızı
kuşatmaktadır. (Çınarlı ve Yılmaz, 2006: 161)
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12.1. Sağlık Kavramı
Sağlık kavramı insan ve toplum hayatı için her zaman önemli bir kavram olmuştur.
Sağlık denince ilk akla gelen kavramlar sağlığın tıbbi yönü olmaktadır. Bu anlam Türkçe’deki
köküne bakıldığında da sağlık kelimesinin ‘sağ’ olmak veya hayatta olmak gibi bir köke
dayandığı görülmektedir (Baltaş, 2000:34).
İngilizcede ise sağlık (health) kelimesi, eski İngilizce heal kökünden gelmektedir ve
whole (bütün) anlamındadır. Sağlığın bir bütün olarak kişiyi ve onun sağlamlığını, sıhhatli
oluşunu ve iyilik halini işaret eder (Çınarlı, 2008: 8).
Sağlık kavramı içinde tıbbi yaklaşım önemli olduğu gibi sağlık özellikle günümüz
dünyasında daha çok bir hak olarak ele alınmaktadır.
Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık kavramına getirdiği yorum oldukça
belirleyici olmuştur. 1946 yılında kabul ettiği bir yasa ile Örgüt sağlık kavramını temel insan
hakları kapsamında değerlendirmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. Maddesinde
ise sağlık kavramının “yaşama hakkı” ile aynı çerçevede değerlendirildiği görülmektedir.
Toplumdaki bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşması ise devletin öne çıktığı bir durumu
oluşturmaktadır. Bakıldığında sağlığa ilişkin hizmetler devlet tarafında üretilmekte ve
desteklenmektedir. Sağlıklı toplumların inşaa edilmesi konusunda bireylerin devletin desteğine
ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Zira sağlık sadece kişinin sadece kendisi değil çevresinin de etki
alanına giren bir durumdur. Sağlık koşullarda yaşamak durumunda kalan bireyler devlet
tarafından desteklenmediğinde birey sağlığını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilmektedir.
Sağlık kavramı hakkında getirilen tanımlardan önce sağlığın bir hak olarak ele alınması
gerektiğini vurgulamakta fayda var. İnsana dair bütün sosyal ve fiziksel hakların
uygulanabilmesi açısından sağlık hakkı öncelikli gelmektedir. Sağlık hakkı 2. Kuşak haklar
(ekonomik ve sosyal haklar) listesine giren bir insan hakkıdır. Bu kuşaktaki haklar, birinci
kuşaktan farklı olarak ‘kişilerin tek başına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan haklardandır
ve devletin olumlu bir edimde bulunarak, hakkın gerçekleşmesine aktif olarak katılma
gerekliliği açısından medeni ve siyasi haklardan ayrılırlar.
Sağlıkla ilgili tanımlara bakıldığında sağlıklı olmanın ne demek olduğu, sağlığı
korumanın kimin sorumluluğu olduğu ve rahatsızlığın nasıl yorumlanması gerektiğine dair
karmaşık fikirler barındırdığı görülmektedir. Her toplum kültürel mirası doğrultusunda sağlık
ve hastalık kavramlarını ele alır. Örneğin Ashanti Kabilesi’nde hastalıklar insani ya da doğa
üstü kötücül etkilerden kaynaklanır. Teşhis, kimin bunlardan etkilendiğini bulma meselesidir.
Tedavide ise bu ruhları barındıranlar için tören yapılır. Geleneksel Çin tıbbı ise ‘Yin ve Yang’
dikotomisi üzerine kurulmuştur; erkek ve kadın, sıcak ve soğuk gibi. Bunlar semptomlara,
diyete ve tedavilere uygulanır.
Sağlık konusunda yapılmış ve en bilinen tanım Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında
yapmış olduğu tanımdır. ‘Sağlık, sadece hasta ve sakat olmama durumu değil, aynı zamanda
bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tamamen rahat, iyilik içerisinde olma halidir’. Bu tanım, daha
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sonra birçok yönden durağan bir tanım olması ve ütopik bir yapı içermesi nedeniyle
eleştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı ilk tanımlamadan neredeyse 40 yıl sonra 1986
Ottowa’da yapılan bir toplantıda tanımı sağlığın desteklenmesi, geliştirilmesi yönünde
geliştirlmiştir.1986 Ottowa Şartı ile sağlığı geliştirmek yalnız sağlık sektörüne ait bir
sorumluluk olmaktan çıkarılmış, sağlık için ön koşullar ve sağlığı geliştirme amaçlı politik
araçlar belirlenmiştir. Sağlık kimi zaman negatif bir biçimde hastalık ve yaralanma durumunda
olmama hali olarak kimi zaman da pek çok insanın ortak görüşüne dayanan normatif bir
düşünce olarak, bazen de olumlu bir sağlıklı olma kavramı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık
kavramı konusunda çok sayıda görüş olduğu için, sosyo-kültürel ve tarihi etkiler değişiklikler
yüzünden temel olarak 3 sağlık tanımlaması ayırt edilmektedir:
1-Sınırlandırma Konsepti olarak sağlık; ki burada kavram sıkı bir biçimde hastalıkla
ilgili tıbbi belirleme ve teşhis ile bağlantılıdır ve bio tıbbi bir paradigmaya dayanmaktadır. Bu
bağlamda sağlık, ‘hastalık durumunda olmaması’ veya henüz hasta olmamak’ olarak tarif
edilmektedir.
2-Bir fonksiyon olarak sağlık; bu kategoriye tüm bedensel ruhsal dengeye uygun düşen
sağlık düşünceleri veya bedenin ve kişinin kendisinin değişen çevre koşullarına esnek bir
biçimde uyum sağlaması dahil olmaktadır.
3-Sahip olunan en yüksek değer olarak sağlık, buraya Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948
yılında yaptığı tanım uygun düşmektedir (Karagöz, 2012:1-9).
Günümüzde sağlık iletişimi sadece hasta-doktor-hemşire ilişkisi olmaktan çıkmış daha
geniş bir alanı kapsamıştır. Öyle ki tıp biliminin sağlıkla ilgili konulara artık tek başına
yetişemediği görülmektedir. Bu durum ise bir disiplinlerarası iletişim kavramını gündeme
getirmiştir. İşte sağlık iletişimi kavramı da bu noktada devreye girmektedir. İletişimde geçen
halkla ilişkiler, medya kullanım araçları ve yöntemleri sağlık alanına uygulanarak tıp bilimine
katkı sağlamaktadır. Özellikle de günümüzde ‘stratejik iletişim yöntemi’ olarak tanımlanan
halkla ilişkiler, sağlık iletişiminde kullanılan bir yöntem olarak elindeki gücü “kamu yararı”na
yönelik kullanabilmektedir (Çınarlı, 2008:39).

12.1.1. Sağlık Haberciliği
Basın, işlevini yerine getirirken “insan” malzemesini kullanır. Haberin konusu insandır,
insanın içinde yer aldığı onunla ilişkili kurumlardır ya da toplumsal olaylardır. Diğer bir
deyişle, basının temel malı olan “haber” insan üzerine kuruludur. Bu durumda ise basının
“insan” malzemesini nasıl kullandığı, kullanması gerektiği önem kazanır. Hangi insanı ne
zaman, nasıl, neden, ne kadar süre ile haber konusu olarak kullanması gerekir? Tüm bu
soruların yanıtı ise gazetecilik olgu ve sürecini oluşturur. Haber alma, bilgilenme, aydınlanma
işlevlerini yerine getirirken basının “insan” malzemesini nasıl kullandığı çok önemli bir etik
sorundur. Basın özgürlüğüne karşı insan özgürlüğünü karşılaştırırken iki özgürlük arasında
sınırın nerede bitip başladığı önemli bir sorundur (Aziz, 1992, S.52-54).
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Medyada sağlıkla ilgili etik olmayan haberleri, habercinin yaptığı haberler ve
hekimlerin ya da sağlık kuruluşlarının yarattığı haberler olarak iki kategoride
değerlendirebiliriz. İlkinde dış ya da iç kaynaklı bazı tıbbi çalışmaların çok önemli tıbbi
sonuçlara ulaşılmış gibi sunulduğu haberler dikkat çekerken, ikincisinde kendi reklamını,
tanıtımını yapmak isteyen hekimlerin ya da sağlık kuruluşlarının oluşturduğu haberler söz
konusu olmaktadır. Her iki koşulda da tıbbi etik açısından yanlış haberler yaratılmaktadır.
Gerçekte teknik olarak düzgün bir araştırma yapmamış olan hekim, haberde yeni bir teknik
bulduğunu ve çok başarılı olduğunu söylemektedir. Sonuçlarını bilimsel hakemli dergilerde
yayınlamamış, hatta bu yeni yöntemi insanlar üzerine uygulamak için yerel etik komitelerden
izin almamıştır. Kök hücrenin çeşitli santral sinir sistemi hastalıklarına şifa getirdiğini söyleyen
haberler buna iyi bir örnektir. Bu haberlerin bazısının belli bir ücret karşılığı yayınlandığı da
bilinmektedir. Yani bazı gazete ve televizyonlar reklamı yapılacak kişi ile ilgili bir haberi
yüksek ücretler karşılığı bir senaryo yazarak yayınlamaktadırlar. Hatta böyle haberleri ana
haber bültenlerine bile görebilmekteyiz. Bu durum hem tıbbi etik açısından hem de basın ve
yayın etiği açısından da büyük sorun oluşturmaktadır (Zileli, 2015).
Domuz gribi, deli dana, Kırım Kongo kanamalı ateşi ya da kene ısırması olaylarını son
dönemlerde dikkat çeken en önemli sağlık haberleri olarak özetleyen Kaya, Yüksel ve Öğüt
(2011: 53) RTÜK’ün domuz gribi haberleriyle ilgili olarak yayın kuruluşlarını uyardığını
belirtirler. 8 Mayıs 2009 tarihinde yapılan RTÜK açıklamasına göre halkın zamanında ve doğru
bilgilendirilmesi ve gereksiz panik havası oluşturmamak ve sağduyulu davranmak açısından
medyanın sorumlu olduğuna dikkat çekilmektedir. Konuyla ilgili olarak tüm dünyada büyük
bir panik oluşturan domuz gribi salgını konusunda RTÜK’ün yayın kuruluşlarının
sorumluluklarını hatırlattığı yazısının ayrıntıları aşağıdaki gibidir;
- Konu ile ilgili yapılan tüm haber ve yayınlarda, Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alınmasına
dikkat edilmesi,
- Konu hakkında kamuoyunu bilgilendiren kimselerin alanlarında güvenilir uzman
kimseler olmasına dikkat edilmesi,
- Hastalıkla ilgili haberler yapılırken arşiv görüntüleri yayınlandığında bunun kesinlikle
belirtilmesi ve kamuoyunu paniğe sevk edecek ifade ve görüntülere yer verilmemesi,
- Kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı ilgili kurumların hazırlayacakları spot filmlere
5727 sayılı Kanun'un 7. maddesinde belirtilen 'Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal,
bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika
tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici
mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri
arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır' hükmü gereğince yer verilmesi ve
ilgili kurumların uyarılarının kamuoyuna doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için gerekli
işbirliğine açık olunması,
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- Bu konunun bahane edilerek sosyal, kültürel, ekonomi ve turizm gibi alanlarda bir
takım yanlış beklenti ve hedefleri olanlara fırsat verilmemesi ve ülkemizin uluslararası camiada
yanlış tanıtılmamasına dikkat edilmesi (Sabah, 2009).
Özetle sağlıkla ilgili gerçekleştirilen her türlü haberin gerçek bilgiye ve uzman görüşüne
dayandırılması, yapılan haberlerin hedef kitle üzerinde paniğe neden olmaması, gerçeği
yansıtmayan ya da abartarak aktaran haberler nedeniyle toplumsal, kültürel, ekonomik ve
turistik açıdan ülkenin uluslararası alanda zarara uğrayacağı hesaplanmalıdır. Sağlıkla ilgili
olumsuz bir yaklaşımın kişinin kendisinden uluslararası boyutlara kadar geniş kapsamlı etkilere
neden olabileceği göz ardı edilmemelidir (Hülür, 2016: 166-167).
Basın ve yayın organlarında çıkan haberler toplumun sağlık alanında ve yeni tedaviler
hakkında bilgi edinmede önemli kaynaklardan biridir. Bilimsel süreli yayınlarda, otoriteler
tarafından yapılan bilinçli ve doğru bilgilendirmeler yanında halkı sağlık ile ilgili davranışlarda
çok yanlış yönlendirebilecek basılı ve sözel yayınlara da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durum
dünyanın farklı ülkelerinde zaman zaman gündeme getirilmiştir. Buna rağmen kesin, yaygın,
uygulanabilir bir kontrol sistemi oluşturulamadığı görülmektedir. Konu ile ilgili yapılmış
çalışmalar, yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili sorunların, doğru olmayan, eksik ya da
yanlış bilgi içerebildiklerini, alıntı yapılan kaynaklardaki bilgiyi tam olarak içermediklerini,
tedavi riskleri veya yan etkileri abarttıklarını ve sansasyonel haber yapma niteliği taşıdıklarını
göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 28-30 Mayıs 1998’de Moskova’da düzenlediği
“Sağlık İçin İletişim” konulu toplantıda bu konular görüşülmüş ve sonuç bildirisinde sağlık
muhabirleri için haber yaparken dikkat etmeleri gereken prensipler
9 madde halinde özetlenmiş ve duyurulmuştur. Bu maddelerin içeriğine aşağıda yer
verilmiştir:
1.

Önce zarar verme,

2.

Araştır, doğruyu bul,

3. Umut verme (özellikle mucizevi tedaviden bahsetme),
4. Kendine “bu haberden kim yararlanır” sorusunu sor,
5. Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
6. Vereceğiniz haberler hasta, sakat ve çocuklara aitse bir kez daha düşün,
7. Özel hayatı ve acıları haber yapma,
8. Acıyı duygu sömürüsü için asla kullanma,
9. Kararsız kalırsan haberden vazgeç.
Türkiye’de sağlık haberciliğinin doğru bilgilendirme ve etik kurallara uyması ile ilgili
faaliyet gösteren önemli iki sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1991 yılında
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kurulmuş olan Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM), ikincisi ise 2010 yılında
kurulmuş olan Sağlık Muhabirleri Derneği’dir. Konu ile ilgili ESAM 18-20 Haziran 1999
tarihleri arasında ESAM, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Sağlık Bilinci ve Medya konulu
toplantısında, Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bu bildirgenin
konu ile ilgili seçilmiş maddeleri aşağıdaki gibidir:
Madde 1. Sağlık haberciliği alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye'de haber
oluşturma kararı, haberin kaynağı, medyada yer alması ve halkın haberden yararlanmasında
sorunlar vardır. Ajans, dergi, TV ve gazetelerde çalışan haberciler sağlık haberlerini yaparken
farklı sorunlar yaşamaktadır.
Madde 2. Sağlıkta uzmanlaşma desteklenmelidir. Sansasyondan uzak doğru sağlık
haberciliği için tüm yayın kuruluşlarında alanında uzman sağlık muhabiri istihdam edilmelidir.
Sağlık haberlerinin yer aldığı sayfaların editörleri de sağlık haberleri konusunda ilgili meslek
kuruluşları tarafından bilgilendirilmelidir.
Madde 3. Sağlık habercisinin haber yapma özgürlüğüne yönelik hiçbir baskıya izin
verilmemelidir. Hangi konunun haber yapılacağına sağlık muhabiri karar vermektedir. Bu
konuda habercinin bağımsızlığını etkileyecek hiçbir girişime olanak verilmemelidir. Ancak
haberin önceliği konusunda haber kaynağının da görüşü önemsenmelidir. Halkla ilişkiler
firmaları da sağlık habercileriyle olan ilişkilerinde hem gazetecilik hem de halkla ilişkiler etik
kurallarına saygılı davranmalıdır.
Madde 6. Sağlık habercileri için bir bilimsel danışma havuzu oluşturulmalıdır. Haberin
oluşturulması hazırlayanın sorumluluğu altındadır. Ancak bu aşamada haberci-bilim adamıhekim işbirliğini sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir. Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık
derneklerinde sağlık muhabirlerinin danışabileceği birimler oluşturmalıdır.
Madde 7. Sağlık alanındaki haber kaynakları da eğitilmelidir. Haber kaynağı olabilecek
bilim adamları ve hekimler de bu haberi oluşturacak kişilere en doğru, en yetkin şekilde katkıda
bulunmak üzere eğitilmelidir. Bu eğitim mezuniyet öncesi dönemde verilmeli, mezuniyet
sonrası için sürekli eğitim olanakları TTB (ESAM ve İletişim Fakülteleri işbirliği ile) tarafından
sağlanmalıdır.
Madde 10. Tıbbi dergilerdeki araştırmaların haber kaynağı olarak kullanılması
sağlanmalıdır.
Haber kaynağı olarak yöneticiler, hekimler, bilimsel dergiler ve çoğunluğu dış basından
olmak üzere çeviri yayınlarla internet kullanılmaktadır. Yazıları denetlenmiş tıbbi dergiler en
doğru haber kaynağı olabilir. Bu amaçla Türkiye’de çıkan pek çok tıbbi dergideki bilimsel
yayınların halkın yararına kullanılması için basın bültenleri hazırlanması (TTB, TÜBİTAK
tarafından) sağlanmalıdır. Bu bültenler halk sağlığı açısından öncelikli, gerçekten güncel ve en
fazla sayıda kişiyi ilgilendirecek konular hakkında olmalıdır.
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Madde 11. Sanayi Bakanlığı Tüketiciyi Koruma ve Reklam Kurulu’nun etik ilkelerine
uymayanlara verilen cezalarla ilgili yapılacak haberler caydırıcılık taşıyabilir.
Madde 12. Sağlık habercisi ile haber kaynağı, alanlarındaki etik kuralları düzenleyen
bildirgeleri dikkate almakla yükümlüdürler. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi, TTB Tıp Meslek Ahlak Kuralları ve Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM)
Etik İlkeleri sağlık haberlerindeki etik sorunların önlenmesi için önemli belgelerdir. Bunların
uygulanması herkesin sorumluluğu ve ödevidir.

12.1.2. Sağlık Haberciliğinin Türleri
Şebnem Soygüder 11-17 Ekim 2010 tarihleri arasında yayınlanan beş gazete ekleri ile
birlikte taranmasıyla yaptığı inceleme neticesinde sağlık ile ilgili yazılan haberleri beş
kategoriye ayırmaktadır:
1. Sağlık haberleri: Sağlık muhabirinin çabasıyla elde edilen çoğu zaman sıcak
haberdir. Bunlar hasta, hastalık, tıpta yeni gelişmeler, doktora şiddet, doktora /hastaneye övgü,
yeni cihazlar, ilaçlar, aşılar, hastane odalarında yatan hastalar kısaca sağlıkla ilgili gelişen
olayları anında yakalayıp bunun haberleştiği gelişme ve olaylardır. Genellikle gazetenin vitrin
sayfalarında, son sayfalarında, iç sayfalarında yer alır. Gazetecinin etiğe aykırı sağlık
haberlerine en çok bu türde rastlanmaktadır.
2. Magazin niteliğinde sağlık haberi: Magazin “depo haber” demektir. Bugün
yayınlanmazsa üç gün sonra da yayınlanabilir, haber bayatlamaz. Gerektiğinde sayfa
doldurmaya yarar. Sağlık reçeteleri, beslenme önerileri bu tür haberlerdir. En çok zayıflama,
estetik, cilt güzelliği, gençlik, mutluluk, cinsel hayatın konuları; buna bağlı olarak genellikle
kanser, şeker hastalığı, psikiyatri, kadın hastalıkları ve kalp sağlığının işlendiği görülmektedir.
Biz okurlara ne yersek ne içersek hangi hastalığa iyi geleceği anlatılıyor. Bu tarz haberler
genellikle gazetelerin son sayfalarında, içte bunun için özel ayrılmış sağlık sayfasında ve gazete
eklerinin sağlık sayfalarında yer almaktadır. Hafta sonları gazetelerin bu tarz haberlere daha
ağırlık verdiği görülmektedir.
3. Okur mektupları: Genellikle sağlık sayfalarının içinde bir köşe yazısıdır. Bazı
gazetelerde her gün değişen uzman doktorlar uzmanlık alanlarına dair okurun sorduğu soruları
yanıtlamakta bazılarında ise sabit bir doktorun köşesi (Osman Müftüoğlu gibi) olarak yer
almaktadır.
4. Köşe yazıları: Gazeteci-yazarların (köşe yazarları) köşelerinden sağlık hakkında
fikir ve görüşlerini bildirdiği yazılardır. Onların gelişen sosyal, siyasi ve ekonomik durumlar
ve olaylar hakkında yazmaları için köşeleri vardır ki iletişim literatüründe köşe yazarlarına eşik
bekçisi (fikir önderi) denir. Sözgelimi spor sayfalarında da gelişen spor haberlerini
değerlendiren köşe yazarları vardır ki zaman zaman onların da sporcuların sakatlıkları hakkında
bir doktor edasıyla yazdıklarını görülmektedir. Bunun gibi günümüzde köşe yazarlarının
köşelerinde sağlık, beslenme, güzellik, anti-aging formülleri hakkında magazinel tarzda
yazılara sıkça rastlanmaktadır.
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5. Reklâm, İlan ve reklâm-haber (örtülü reklâm): Sağlık sektörü hakkında basında
pek çok reklâm, ilân ve reklâm-haber (örtülü reklâm) yer almaktadır. İlaç, krem, hastane,
poliklinik, muayenehane, estetik ve güzellik merkezleri, ılıca ve kaplıcalar, işitme cihazları,
tabanlıklar vs. Ancak bir de aslında amacı reklâm olan ama bunu haber şeklinde sunan
reklâmlar var ki en çok etik ihlâller bu alanda yapılmaktadır. Kesinlikle yasak olmasına rağmen
bu tarz örtülü reklâmın hemen hemen her gün basında yer aldığını görülmektedir. (Soygüder:
2)

12.1.3. Sağlık Haberlerinde Etik İhlaller
Soygüder ayrıca Gazeteler üzerinden yaptığı aynı çalışmada sağlık haberleri mercek
altına alınarak sağlık haberlerinde ne gibi etik ihlâllerin yapıldığını saptamaktadır. Buna göre;
a- Özel hayata müdahale (doktorun veya hastanın).
b- Kişilik haklarına saldırı (doktorun veya hastanın).
c- Halkı yersiz umutlandıran ya da paniğe kapılmalarına sebep olan haberler
(dezenformasyon, mezenformasyon). Örnek kene sokması, sars gribi, kuş gribi, domuz gribi,
keçi gribi gibi.
d- Gazetecinin konuya vakıf olmadan sağlık haberi yapması (kaynak doğrulatmadan).
e- Reklâm-haber ayrımının yapılmaması- örtülü reklâm- (özel hastane, estetik
merkezi, klinik, ilâç reklâmı, medikal cihaz vb.).
f-

Medyatik doktorların engellenemez yükselişi.

g- Doktorların hasta yakınları tarafından psikolojik ve fiziksel saldırıya uğramasına
sebep olan hedef gösteren haberler.

12.2. Okuryazarlık, Medya Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlığı
İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, tıp alanında ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli
gelişmeler yaşanmıştır. Birçok hastalığın tedavisi bulunmuş, birçoğunun ilerleyişinin önüne
geçilmiş, ya da ilerleyişi yavaşlatılmıştır. Bireylerin, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için
hasta olduklarında uygun şekilde sağlık bilgisine ulaşmaları, anlamaları ve bu bilgiye uygun
davranabilmeleri önem kazanmış, bu alanda yapılan çalışmalarla da Sağlık Okuryazarlığı
(SOY) kavramı ortaya çıkmıştır.
Literatürde yer almaya başlaması 1970'li yıllarda olmasına rağmen, önemi son yıllarda
artan bu kavram, en basit ifadeyle; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu
bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. SOY,
bireyin sadece eline verilen bir broşürü okuması ve anlaması ile sınırlı olmayıp, kendi sağlığını
tanımlayabilmesi, hastalığını bilmesi, sağlığı ile ilgili uygun kararlar alabilmesi, sağlık
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sistemini nasıl kullanabileceğini ve bu sistemden nasıl yararlanacağını da bilmesini gerektiren
geniş bir alan olarak görülmektedir.

12.2.1. Okuryazarlık
Okuryazarlık, bireyin bilgi ve potansiyelini geliştirmede, amaçlarına ulaşmada, sosyal
ve iş yaşamındaki fonksiyonlarını sürdürmede, problemlerini çözmede yeterli düzeyde okuma,
yazma, konuşma, bilgiyi işleme yeteneği olarak tanımlanır (http://www.nifl.gov.tr). Okuryazar
olan bireyin temel okuma yazma, bilgiyi işleme, kültürü, mevcut şartları ve dili anlama yeteneği
genişlemiştir (Mancusa 2008). UNESCO’ ya göre ise okuryazarlık; değişik türdeki yazılı
kaynakları bir araya getirme, tanımlama, anlama, yorumlama, iletişim kurma ve hesap yapma
yeteneğidir (http://unesdoc.unesco.org.tr).

12.2.1.1. Okuryazarlıkta yeterliliğin boyutları
Literatürde, okuryazarlıkta yeterliliğin altı boyutu tanımlanmıştır:
(1) Operasyonel (fonksiyonel) yeterlilik, günlük temel sağlık ihtiyaçlarını etkili
karşılamak için gerekli fonksiyonel becerileri ve stratejileri ifade eder. Stratejiler, okuma,
yazma, konuşma ve aritmetikte gerekli olan bilginin iletişimde yer almasıdır. Beceriler ise
sağlık profesyonelleri tarafından verilen yazılı ve sözlü bilgiye dayalı eylemleri okuma ve
anlama yeteneğini içerir (Nutbeam 2000; Akt. Sezer 2012, s. 7)).
(2) Interaktif (etkileşim) yeterliliği, bireyin öz-yönetiminin geliştirilmesi ve
cesaretlendirilmesi için başkaları ile işbirliğidir. Birey, sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde
sorunların öz-yönetiminde yer almaktadır. Öz yönetim, sağlığın geliştirilmesi için birey
tarafından alınan kararları ve eylemleri içerir (Nutbeam 2000; Akt. Sezer 2012, s. 7).
(3) Otonomi yeterliliği, kişisel güçtür. Güç, sağlıkla ilgili kararlarda sorumluluğu etkili
şekilde üstlenmede bireyin kendi yardımının farkında olmasıdır. Bireyin kendi sağlığı üzerinde
daha fazla kontrol sağlamak için kendi sağlığı için önerilen bilgiyi analiz etme ve yönetmedeki
kişisel bilgi ve becerilerinin düzeyini ifade etmektedir.
(4) Bilgisel yeterlilik, sağlık bilgisinin geçerliliğini ve otoritesini belirleme yeteneğidir.
Otorite ve geçerliliğin, sağlık bilgisinin ve güncel bilginin doğruluğunun vurgulanmasında
önemli bir nokta olarak belirtilmektedir. Bilgisel yeterlilik, sağlık bilgisi ihtiyacı konusunda
farkındalığı, ilgili bilgiyi elde etmeyi ve kullanmayı, olası bilgi kaynaklarını tanımlama
stratejilerini, bilginin kalitesini ve özel durumlarda uygunluğunu değerlendirme becerisini,
analiz etme, anlama ve sağlık ile ilgili kararlarda bu bilgiyi kullanma yeterliliğini gerektirir.
(5) Ortama dayalı yeterlilik, çevre konusunda uzmanlıktır. Bazı kişiler sağlık bakım
ortamlarında rahat değil iken bazı kişiler rahattır. Bireylerin rahat olması istenen bir durumdur.
Bu bireyler rahat oldukları tanıdık ortamlardaki durumları yorumladıkları ve etkileşimde
bulunduklarında öğrenme daha iyi gerçekleşebilecektir.
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(6) Kültürel yeterlilik, sosyal sistem uygulamalarının anlamını yorumlama yeteneğidir.
Bu bireysel beceri, sağlık bilgisine ulaşmak, yorumlamak için sosyal kimliğinin, ortak inanç,
gelenek, dünya görüşünün kullanılması ve farkına varılmasıdır. (Sezer, 2012: 7-10)

12.2.2. Medya Okuryazarlığı
Sağlık iletişimi konusunda önemli adımlardan biri de yayılan mesajların doğru okuması
yani algılanması adına çalışmalar yapmaktır. Sağlık enformasyonunun ne önemli yaygınlaştıran
araçlarından biri olan medya, her zamankinden daha fazla öne çıkmaktadır. Zira daha önce
bahsedilen araştırmalar da gösteriyor ki, insanlar sağlık hakkındaki enformasyonları en çok
medyadan takip etmektedir. Bu anlamda medyada çıkan haberlerin doğru okunması sağlıklı bir
iletişim adına hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda son yıllar giderek öne çıkan, hatta
Avrupa’da ders olarak okutulan ve Türkiye’de de müfredata giren medya okur yazarlığı
kavramı öne çıkmaktadır.
Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı Formatlardaki (televizyon, video,
sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere erişim, onları çözümleme değerlendirme ve iletme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Center for Media Literacy’nin (Medya okur yazarlığı
merkezi) kurucusu ve Başkanı Elizabeth Thoman; medya okuryazarlığının, öğrencilerin
yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil, aynı zamanda onu yaratma sürecinde de
etkin rol almalarını gerektiren bir hareket olduğunu vurgular. Bu konudaki ilk sistematik
tanımlamayı
Finli araştırmacı Sirkka Minkkien 1978’de yapmıştır. Minkkinen’e göre medya
okuryazarlığı, bilişsel, etik, felsefi ve estetik konulardaki becerileri geliştirmeyi
hedeflemektedir. Kuzey Amerika’daki ilk kitle iletişim araştırmaları, kitle iletişim araçlarının
etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. 1930’lar ve 1940’ların başlarındaki bu çalışmalar Kanadalı
araştırmacı Harold Laswell’in ortaya attığı ‘hipodermik iğne’ teorisinin egemenliği altında
sürdürülmektedir. Bu teoriye göre insanlar medyanın sürekli bir biçimde enjekte ettiği
savunmasız bireyler olarak görülmüştür.
Daha sonraları etki araştırmalarından farklı olarak ilgi ‘medya takipçileri’ olarak
görülen hedef kitle üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
bağlamında; ‘kitle iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı,
medyayı hangi amaçlar için kullandığı’ araştırılmaya çalışılmıştır. Madem ki medya çocuklar
ve gençler için etkili ve kötü bir silah olarak kabul edilmekteydi, o zaman medya okuryazarlığı
onları medyanın kötü etkilerinden korumalıydı. Medya okur yazarlığı, demokratik toplumlarda
katılımın sağlanması açısından önemli olduğu kadar, sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş
olmanın gereklerinden birini de oluşturmaktadır. İskandinav ülkelerine göz atıldığında;
Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç’te medya okuryazarlığı dersinin 1970’lerden itibaren
okul müfredatına girdiği görülmektedir. 1991’de Fransa’nın Toulouse kentinde yapılan
uluslararası sempozyumda Afrika, Asya ve güney Amerika’dan gelen katılımcıların önerdiği
alternatif tanımlardan en çok kabul göreni şudur; ‘Medya okuryazarlığı, gerek iletişimin
demokratikleşmesi, gerek toplumun ve teknolojik geleneksel medyanın gelişimi ve
özgürlüğünün kullanımında topluluğun üyelerinin yaratıcı ve eleştirel olarak katılımını
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sağlayan eğitsel bir süreçtir’. Sonuç olarak şu söylenebilir, Dünyada küreselleşme,
deregülasyon ve medyanın özelleştirilmesi, yeni bir eğitim biçimi olan ‘medya okur yazarlığı’
gereksinimini beraberinde getirmiştir.

12.2.3. Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye
erişme, bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal
becerileri temsil eder. Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını ve yaşam koşullarını
değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir
bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılması anlamına gelir. Bundan dolayı sağlık
okuryazarlığı, broşürleri okuyabilme ve söylenenleri yapabilmekten daha fazlasıdır. İnsanların
sağlık bilgisine erişimini ve bunu etkili bir şekilde kullanma kapasitesini iyileştiren sağlık
okuryazarlığı yetkilendirme için çok önemlidir. Sağlık okuryazarlığının kendisi okuryazarlığın
daha genel düzeylerine bağımlıdır. Okuryazarlık durumunun zayıf olması insanların kişisel,
sosyal ve kültürel gelişimini sınırlandırarak ve sağlık okuryazarlığına engel olarak kişilerin
sağlığını doğrudan etkileyebilir.
Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsani Hizmetler Bölümü’nün 2000 yılında
yayınladığı Healthy People 2010 çalışmasında sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık hakkında
doğru kararlar alabilmek için gerekli temel sağlık bilgi ve hizmetlerini edinme, işleme ve
anlama kapasitesinin derecesi’ olarak tanımlanmıştır. WHO’nun daha geniş kapsamlı
tanımında ise sağlık okuryazarlığı ‘iyi sağlığı geliştirecek ve koruyacak enformasyona ulaşma,
anlama ve kullanma güdüsü ve yeteneğini belirleyen bilişsel ve sosyal yetiler’ olarak
tanımlanmaktadır.
Medya okur yazarlığı, kendimizi medya karşısında nasıl konumlandırdığımıza ve maruz
kaldığımız mesajların anlamlarını yorumladığımıza dair bakış açısıdır. Yüksek medya okur
yazarlığına sahip olanlar, medya hakkında güçlü ve geniş bakış açısına sahiptirler. Düşük
medya okur yazarlığına sahip olanlar ise güçsüz ve sınırlı bakış açısına sahiptirler ve mesajın
yalnızca yüzeysel yorumlamasını yapabilirler. Medya okuryazarlığı sağlık okuryazarlığı için
çok önemlidir. Düşük medya okuryazarlığına sahip olanlar, doğru olmayan ya da sağlıksız
medya betimlemelerine ve mesajlarına daha az direnebilirler; bu da doğru olmayan
enformasyona inanmalarına ve sağlıksız davranışları benimsemelerine neden olur.
Sağlık hizmetlerinin amacına ulaşması, yani, hastaların gerek sağlığına kavuşması,
gerek aldıkları hizmetten memnun kalmalarının ön şartlarından biri yapılan işleri kavramaları
ve sonuçlarını öngörebilmeleridir. Hekimlerin zaman darlığı nedeniyle hastalarını
bilgilendirememesi ayrı bir konudur ve mevcut sistemde çözümü mümkün görülememektedir.
Bunun dışında ülkemizde hemen hemen her hasta önerilen tedaviyi anlamakta zorlanmakta,
risklerini kavrayamamaktadır.
Hekim, gerek hastaya, gerek her defasında değişen hasta yakınlarına tekrar tekrar
hastalığı ve yapılması gerekenleri anlattığı, riskleri ve alternatif yolları açıkladığı halde hasta
karar vermekte zorlanmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan bir sorunda ise “ben bunu
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bilmiyordum, bana anlatılmalı” diyebilmektedir. Yazılı aydınlatılmış onam alınmasına rağmen
“bir kağıt parçası imzalattılar, ne olduğunu bilmiyorum” diyen çok sayıda hasta ile
karşılaşılmaktadır. Sonuçta olay dava konusu olduğunda hekimler zor durumda kalmakta, bu
ise tüm hekimleri defansif hekimliğe yönlendirmekte yani sonuçta yine hastalar zarar
görmektedir. Ancak bu arada sağlık çalışanlarına şiddet artmakta, hekimlere açılan soruşturma
ve davalar hekimleri ne yapacaklarını bilemez hale getirirken sigorta şirketleri ve avukatlar
kazanmakta, sağlık harcamaları artmaktadır.
Bir diğer sorun da günümüz medyası ile sayısız tıbbi bilgi, öneri bombardımanına
yaratılmasıdır. Türk halkı, bu bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğini değerlendirememektedir.
Zayıflama, kilo alma, kolesterol düşürme, yüksek tansiyon, diyabet, kanser, kellik vb yüzlerce
konuda hekim veya hekim dışı kişilerden tıbbi olan veya olmayan görüş ve tavsiyeler pek çok
kişi tarafından uygulanmaktadır ve zarar görenlerin sayısı tahminlerden fazladır. (Karagöz,
2012: 74-78)

12.2.3.1. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri
Nutbeam tarafından sağlık okuryazarlığı 3 düzeyde ele alınmıştır (Nielsen-Bohlmanet
al. 2004, Aktaran Sezer, 2012:12).
1.Temel (fonksiyonel) sağlık okuryazarlığı
2.İnteraktif sağlık okuryazarlığı
3.Kritik (eleştirel) sağlık okuryazarlığı
Temel (Fonksiyonel) sağlık okuryazarlığı: Temel sağlık bilgilerini (egzersiz,
beslenme, ilkyardım vs.), sağlık hizmetlerini nasıl kullanacağını bilme, sözlü ve yazılı sağlık
mesajlarını anlama, ilaç dozunu doğru hesaplayabilme becerilerini içerir.
İnteraktif sağlık okuryazarlığı: Mevcut sağlık bilgileri ile kendi sağlığını koruyucu
aktiviteleri yapma, besin etiketlerini okuma, doğru besinleri seçme, egzersiz yapma, sağlık
ihtiyaçlarında yardım alacağı soysal destekleri bilme becerilerini içerir.
Kritik (Eleştirel) sağlık okuryazarlığı: Kendi sağlığı ve toplum sağlığı için var olan
sağlık risklerini, sağlık sorunlarını tanımlayıp analiz etme (örneğin; çocuklar için güvenli oyun
alanı, temiz gıda ve su temini), çözüm için politika geliştirme süreçlerine katılma, medyada
çıkan sağlık haberlerini yorumlama becerilerini içerir.

12.2.3.2. Sağlık Okuryazarlığı Tanımının Gelişimi
Sağlığı geliştirme alanında, ilk kez 1986 yılında Ottawa şehrinde “Uluslararası Sağlığı
Geliştirme Konferansı” yapılmıştır. Bu konferansta, sağlıkla ilgili bilgilerin anlaşılabilir bir
şekilde düzenlenmesi gerektiği ve toplumun buna uygun davranış geliştirmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Bunun içinde sadece sağlık sektörü çabasının yetersiz olduğu, diğer sektörlerin
de desteğinin önemi vurgulanmış ve “Sağlık Okuryazarlığı” kavramı öne çıkmıştır. Sağlık
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okuryazarlığı tanımı, ilk kez 1974 yılında Simonds tarafından yapılmış olup, bu tanım şimdiki
tanımından farklılıklar göstermektedir.
Konunun önem kazanmaya başladığı ilk dönemde en yalın halde "sağlığı için bireyin
yetenekleri" tanımlaması yapılırken, 1993 yılında Nutbeam ve Wise tarafından bilgiye ulaşım,
anlamlandırma ve davranış üzerinde durularak, "Bireyin sağlığı için sağlık bilgisine ulaşması,
anlaması ve bu bilgiye uygun davranış geliştirmesi" tanımlaması yapılmış ve bugünkü
tanımlamaların temeli oluşturulmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, 1998 yılında Nutbeam’in
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) adına hazırladığı “Sağlığın Geliştirilmesi Sözlüğü”nde (Health
Promotion Glossary) SOY tanımı daha da genişletilerek, "Bir bireyin sağlıkla ilgili bilgiye
ulaşması, anlaması ve sağlığını geliştirici yönde bu bilgiyi kullanması için motivasyonunu ve
yeteneğini belirleyen sosyal ve bilişsel beceriler" şeklinde yerini almıştır
Türkçe'de ise bu tanım, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü’nde "Bireylerin,
iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma
becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal becerileri temsil eder" şeklinde ifade
edilmektedir.
Sonraki yıllarda yapılan tanımlamalarda, örneğin Amerikan Tıp Derneği 1999’da,
SOY'u ilaç üzerindeki etiketleri anlama düzeyi ile ilişkilendirirken, Tıp Enstitüsü (Institute of
Medicine) ise 2004 yılında, "SOY düzeyi; bir bireyin bir sağlık bilgisini edinebilme,
değerlendirebilme, anlama ve doğru sağlık kararını verebilmek için uygun hizmetleri
kullanabilme düzeyidir" şeklinde tanımlamıştır. 2012 yılında, Sorensen ve ark.'ları, o güne
kadar yapılan tüm tanımları analiz ederek "SOY; okuryazarlıkla bağlantılı, insanların
sağlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında karar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve
sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıklarını önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine
erişme, anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterliliktir"
şeklinde tanımlamışlardır.

12.2.3.3. Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Gelişimi
İlk tanımlandığı günden, 2000’li yıllara kadar SOY’un kavramsal modeliyle ilgili birçok
öneri ortaya atılmıştır ve bunların çoğu, tanım ile örtüşmemektedir. Nutbeam 2000 yılında, 3
düzeyli bir model geliştirmiş ve sağlık okuryazarlığını; fonksiyonel okuryazarlık, interaktif
okuryazarlık ve kritik okuryazarlık olarak derecelendirmiştir. Fonksiyonel okuryazarlık;
bireyin sağlıkla ilgili temel okuma-yazma becerilerini içerir. İnteraktif okuryazarlık; gelişmiş
bilişsel okuryazarlık ve sosyal yetenekleri kapsamaktadır. Kritik okuryazarlık ise; üst gelişmiş
bilişsel ve sosyal yetenekleri içine alır. Şekil 1’de 2012 yılında Masstricht Üniversitesi’nden
Sorenson ve ark.'larının yaptığı matriks modeli görülmektedir. Bu modele göre, merkezde bilgi,
yeterlilik ve motivasyon yer almakta ve matriksin halkalarını erişim-anlama-yorumlamauygulama, sağlık bakımı, hastalıkları önleme ve sağlığın geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bir
bütün olarak matriks değerlendirildiğinde, SOY’un 4 içeriğinin (sağlık bilgisine ulaşma,
ulaşılan bilgiyi anlama, bilgiyi yorumlama, bilgiye uygun davranış geliştirme), 3 ayrı sağlık
etkinlik alanına (sağlık bakımı, hastalıkları önleme, sağlığın geliştirilmesi) uygulandığı
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görülmektedir. Buna ek olarak, bireysel düzey ile toplumsal düzeyin birbiriyle etkileşim halinde
olduğu da gösterilmektedir.

Şekil 1: Entegre sağlık okuryazarlığı modeli

12.2.3.4. Sağlık Okuryazarlığının Önemi
SOY, tanımlanmasından yola çıkarak bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararları doğru
alabilmesi için sağlık mesajlarını doğru anlaması için önemlidir. Yetersiz ve sınırlı SOY düzeyi
olan bireylerin, yeterli SOY düzeyine sahip bireylere göre değerlendirildiğinde, gereksiz
hastane masraflarının arttığı, hastane yatış sürelerinin uzadığı, gereksiz tetkik yaptırma
oranlarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bu bireylerin gereksiz acil servis
kullanımlarının da arttığı görülmektedir. Tüm bu nedenler, gereksiz işgücü kayıplarına ve
bununla birlikte artmış sağlık harcamalarına neden olmaktadır.
Diğer bir açıdan, bireylerin SOY düzeyi ile sağlık yönetimleri arasındaki ilişkiye
bakıldığı zaman, yetersiz veya sınırlı SOY düzeyi olan bireylerin, yeterli SOY düzeyi olan
bireylere göre koruyucu sağlık hizmetlerini daha az kullandıkları ve kronik hastalık
yönetimlerinin daha kötü olduğu görülmektedir. Bu bireylerin, mortalite ve morbidite oranları
da daha yüksektir. Kronik hastalıklarla SOY ilişkisi irdelendiğinde, böbrek hastalıkları, astım
ve KOAH, Tip 2 Diyabet, romatoid artrit ve depresyon nedeniyle izlenen bireylerde, düşük
SOY nedeniyle bariyerlerin oluştuğu ve bunların aşılmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri yönünden SOY ilişkisi değerlendiğinde, düşük SOY
düzeyinin tarama testlerinin uygulanması açısından önemli bir engel olduğu görülmektedir.
Örneğin, İngiltere'de kolon kanseri tarama programında, bireylerle ilk iletişim yolu olarak
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evlerine tarama hakkında bilgi içeren yazılı bir materyal gönderilmektedir. Buna karşın
bireylerin bazılarının yine de tarama yaptırmaması, sınırlı sağlık okuryazarlık düzeyine
bağlanmaktadır. Bunun gibi, meme kanseri tarama davranışlarından kendi kendine meme
muayenesi ve mamografi yaptırmamanın da düşük sağlık okuryazarlık düzeyi ile ilişkili olduğu
bildirilmektedir.
Düşük SOY düzeyi, bireylerin yazılı materyali okuyup, anlayıp, buna uygun davranış
oluşturmasını engellemektedir. Bu noktada hazırlanan yazılı materyallerin, bireylerin SOY
düzeyine göre düzenlenmesi veya toplumun SOY düzeyini yükseltecek girişimlerin yapılması
gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları, SOY düzeyinin bireylerin cinsiyet, yaş,
eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterdiğine işaret
etmektedir. Taiwan'da, 3491 katılımcıyla yapılan bir çalışmada erkek ve kadın hastaların sağlık
okur-yazarlık düzeyi, kendi beyanlarına göre geliştirilen bir ölçekle değerlendirilmiştir.
Yetersiz SOY düzeyine sahip kadınların, kendi beyanlarının ölçek sonuçlarıyla korelasyon
gösterirken, düşük SOY düzeyine sahip erkeklerin, abartılı cevaplar verdiği ve kendi
beyanlarında SOY düzeyinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Avusturalya’da yapılan
çalışmada da, düşük eğitim seviyesine sahip olan bireylerin, göçmen bireylerin ve özel sağlık
sigortası olan bireylerin SOY düzeylerinin, diğer bireylere göre daha düşük olduğu
bulunmuştur. İngiltere’de, von Vagner ve ark.’larının yaptığı çalışmada da, yaşlı bireylerin
SOY düzeyleri genç bireylere göre daha düşük bulunmuştur.

12.2.3.5. Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı konusuna, son yıllarda ülkemizde de ilgi artmıştır ve çeşitli
faaliyetler yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık
2012 tarihinde “Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenlemiştir. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bazı
üniversiteler tarafından sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
2009-2012 yılları arasında, 12 bölge 23 farklı il’de 4924 kişide, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası desteğiyle, Tanrıöver ve ark.’ları tarafından Türkiye’de Sağlık
Okuryazarlığı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, Türkiye’nin genel sağlık okuryazarlık
indeksi 30.4 olarak bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda, toplumun %24. ’nin yetersiz,
%40.1’inin sınırlı sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Yani, yaklaşık 3
milyon birey yetersiz ve sorunlu sağlık okuryazarlık düzeyindedir.
Bireylerin SOY düzeyini ölçmek için, Sezer ve ark.’ları tarafından geliştirilmiş
“Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” Türkçe literatürde tek örnek olarak ifade edilebilir
(Çopurlar, Kartal, 2015: 43-45).
Sonuç Yerine: Sağlık Okuryazarlığı Bir Çözüm mü?
Kesin çözüm bulunmasa bile kişilerin kendi sağlıklarıyla ilgili bilgili ve karar
verebilecek özellikte olmaları hem kendi hem de devletin sorumluluğudur. Sağlık okuryazarlığı (health literacy) son yıllarda konuşulmaya başlanılan yeni bir kavramdır. 1980-
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90’larda konuşulmaya başlanmış ise de gelişmesi son 8-10 yılda olmuştur. Sağlık okuryazarlığı, kişinin, temel sağlık bilgilerini elde etmesi, yorumlayabilmesi ve anlaması sonrası
doğru kararı verebilmesi kapasitesinin olmasıdır. Reçete edilen ilacın kutularındaki yazıları
(prospektüs), tıbbi eğitim, broşürleri, hekim talimatları ve aydınlatılmış hasta rızası (hasta
onam) formunu anlayabilmeli, sağlık hizmeti sistemindeki kompleksliği aşabilmelidir. Sağlık
okuryazarlığı sadece okuma kabiliyeti olmayıp okuma, dinleme, analiz etme, karar verme ve
sağlık durumuna uygun olan hizmeti alabilme becerisidir. Ayrıca medya metinlerini iyi analiz
ederek, kendisine uygun sonuçlara ulaşabilme yetisidir.
Hastalar sıklıkla karmaşık bilgiler ve tedavi önerileri ile karşılaşmaktadır. Hastalar
bunların;
a) Güvenirliği ve kalitesi, b) Risk ve yararları, c) ilaç dozları d) test sonuçlarının
algılanması e) verilen bilgiyi özümseme ve vücudunun neresiyle ilgili olduğu konusunu
değerlendirebilmelidir.
Sağlık okur-yazarlığı, kişilerin sağlık durumlarını etkileyen yaş, gelir, iş durumu, eğitim
seviyesi gibi faktörlerden daha önemlidir. Hasta güvenliği için kişilerin kendi sağlıklarına karşı
sorumlu olmaları beklenmektedir. Hastalığıyla ilgili sorumluluk alabilmeleri için, kişilerin
sağlık okur-yazarlığı yeterli düzeyde olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Medyadaki sağlık metinlerinin hangi kriterlerle oluşturulduğu incelenerek,
medya metinlerinin çatısı altında bulundukları kurumların yayın politikalarından, ayrıca
metinde yer alan kişilerin kişisel bağlantılarından bağımsız olamayacakları vurgulanmıştır.
Okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlıkları kavramlarının tarihsel geçmişleri
de incelenerek, kavramların bugün kazandıkları anlamlar üzerinde durulmuştur. Sağlık
okuryazarlığı, bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi
anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal becerileri temsil
ettiği belirtilerek, sağlıklı bir toplum için öncelikle bu becerilerin kazanılması gerektiği
vurgulanmıştır.
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Uygulamalar
Medyadaki sağlık metinleri oluşturulurken iki tip hata yapılmaktadır: İlkinde dış ya da
iç kaynaklı bazı tıbbi çalışmaların çok önemli tıbbi sonuçlara ulaşılmış gibi sunulduğu haberler
dikkat çekerken, ikincisinde kendi reklamını, tanıtımını yapmak isteyen hekimlerin ya da sağlık
kuruluşlarının oluşturduğu haberler söz konusu olmaktadır. Her iki koşulda da tıbbi etik
açısından yanlış haberler yaratılmaktadır. Seçilecek bir medya organizasyonunda sağlık
metinleri incelenerek haberlerin yukarıda bahsedilen yanlışlara düşüp düşmedikleri tespit edilir.
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Uygulama Soruları
1) Medyadaki sağlık metinleri, basın etiği açısından nasıl değerlendirilmelidir?
2) Sağlık okuryazarlığı ile medya okuryazarlığı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
3) Sağlık okuryazarlığının kişiye ve topluma kazanımları nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) “1946 yılında kabul ettiği bir yasa ile Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını
……………… kapsamında değerlendirmiştir”.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişilerarası iletişim
b) Bireysel özgürlükler
c) Temel insan hakları
d) Tıbbi terimler
e) Hiçbiri
2) “Sağlık hakkı 2. Kuşak haklar (ekonomik ve sosyal haklar) listesine giren bir insan
hakkıdır.”
Yukarıda belirtilen “2. Kuşak haklar” ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kastedilmektedir?
a) İkinci derecede önemli olan haklar
b) Kişilerin tek başına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan, devletin olumlu bir
edimde bulunarak, hakkın gerçekleşmesine aktif olarak katılma gerekliliği olan haklardır.
c) Kişilerin tek başına gerçekleştirebilecekleri, desteğin gerekmediği haklar.
d) Sonradan kazanılmış haklar
e) Bir başkası tarafından verilen haklar.
3) “Sağlığı geliştirmek yalnız sağlık sektörüne ait bir sorumluluk olmaktan çıkarılmış,
sağlık için ön koşullar ve sağlığı geliştirme amaçlı politik araçlar belirlenmiştir.”
Yukarıdaki ifade ile ‘sağlık’ ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu ifade
hangi toplantı sonucunda edinilen bir kazanımdır?
a) Ottowa Şartı
b) Paris Görüşmesi
c) Moskova Anlaşması
d) İstanbul Şartı
e) Boston Toplantısı
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4) Dünya Sağlık Örgütü’nün 28-30 Mayıs 1998’de Moskova’da düzenlediği “Sağlık
İçin İletişim” konulu toplantıda bu konular görüşülmüş ve sonuç bildirisinde sağlık muhabirleri
için haber yaparken dikkat etmeleri gereken prensipler 9 madde halinde özetlenmiş ve
duyurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biri değildir?
a) Umut verme (özellikle mucizevi tedaviden bahsetme),
b) Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
c) Araştır, doğruyu bul,
d) Kararsız kalırsan haberden vazgeç,
e) Her ne olursa olsun haberi yayınlamaktan vazgeçme,
5) Sağlık okuryazarlığı tanımını 1974 yılında ilk defa yapan yazar kimdir?
a) Adorno
b) Weber
c) Simonds
d) Harris
e) Gerbner
6) 2009 yılında “domuz gribi” haberleriyle ortaya çıkan kaosa müdahale etmek için,
yayın kuruluşlarına sorumluluklarının hatırlatıldığı açıklama yayınlayan kurumun
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazeteciler Çemiyeti
b) Türkiye Gazeteciler Sendikası
c) RTÜK
d) ESAM
e) TRT
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7) Bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp,
yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilecek kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okuryazarlık
b) Sağlık okuryazarlığı
c) Medya okuryazarlığı
d) Dezenformasyon
e) Mezenformasyon
8) Türkiye’de sağlık haberciliğinin doğru bilgilendirme ve etik kurallara uyması ile
ilgili faaliyet gösteren önemli iki sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) TOGEV ve Yeşilay
b) LÖSEV VE TOGEV
c) Türk Kalp Vakfı ve Kızılay
d) RTÜK ve TGC
e) ESAM ve TBB
9) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık haberciliği türü olmamalıdır?
a) Magazin niteliğinde sağlık haberleri
b) ilaç ve hekim gizli reklamları
c) Köşe Yazıları
d) Okur mektupları
e) Sağlıkla ilgili haberler
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10) Etkin bir sağlık okuryazarlığının sağlanması için aşağıdakilerden hangi yetinin
kazanılması önemli değildir?
a) Sağlık personeli ile etkin bir iletişim kurmak
b) Medya Okuryazarlığı
c) Akıllı Telefona kullanabiliyor olmak
d) Okuryazarlığa sahip olmak
e) Reçete okuyabilme yetisine sahip olmak

Cevaplar
1)c, 2) b, 3) a, 4) e, 5) c, 6) c, 7) b, 8) e, 9) b, 10) c
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13. SAĞLIK HABERLERİNİN NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL
ANALİZLERİ
Bölüm Yazarı
Prof. Dr. Şebnem ÇAĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en temel hak olarak tanımlanan yaşam
hakkının bileşenlerinden birisi de sağlık hakkıdır. Medya; sağlık iletişim sürecinde
bilgilendirme, tanıtma, anlayış geliştirme (kamuoyu oluşturma), hatırlatma, yenilikleri yayma,
hizmet sunanlara yardımcı olma ve hizmetten yararlananları/uygulayanları destekleme, onlara
güven verme gibi işlevler yüklenmelidir. Kitle iletişimin temel işlevi kitlelerdeki yanlış sağlık
bilgisini veya davranışını ortadan kaldıracak doğru enformasyonu sunmak ve kitlelere yol
göstermektir. Kitle iletişimi kitleye yol gösterme, yön verme etkisine sahiptir. Bu nedenle de
toplumda gerekli sağlık bilincinin oluşması medyadaki sağlık metinleri ile ilişkilidir.
Bu bölümde medyadaki sağlık yayınları ile ilgili literatürde yapılmış analizlere ve
sorunlar için önerilere yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medya sağlık yayınlarını hangi kriterlerle yapmaktadır?
2) Medyadaki sağlık yayınları ile tüketim kültürü arasında ilişki nasıldır?
3) Sağlık yayınlarının
karşılaşılmaktadır?

akademik

analizleri

yapıldığında nasıl

bir

sonuçla

4) Medya metinlerinin sağlık bilincine etkisi nedir?
5) Medya metinlerinin daha iyi bir sağlık bilinci için geliştirilmesi nasıl olmalıdır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Medyadaki
yayınları

Kazanım

sağlık Medyanın sağlık bilincinin
oluşturulmasındaki
öneminin farkedilmesi
Medya ve Tüketim Medya
metinlerinin
Kültürü İlişkisi
oluşturulmasında
etkin
olan
tüketim
kültürü
etkilerinin,
sağlık
yayınlarındaki yansımaları
karamsallaştırılacak
Sağlık programları ve Özellikle televizyonda yer
uzmanlaşma
alan sağlık programlarının
bilgilendirici ve eğitici
olmak
için
yeterli
olamayacağı nedenleri ile
açıklanacak
Sağlık
ve
medya Medyadaki
sağlık
ilişkisinin
metinlerinin incelenirken,
kavramsallaştırılması
akademik
kavramsallaştırmanın
sağlanması

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Literatürün yanı sıra medyada takip
edilecek sağlık yayınlarının kişisel
analizi ile.
Literatür okumalarının yanında,
medyadaki
sağlık
metinleri
incelenebilir

Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların
incelenmesi, medya metinleri ile
karşılaştırılması

Bu konuda yapılmış araştırmaların
incelenmesi, literatür okumalarının
yapılması
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Anahtar Kavramlar
•
metinler.

Sağlık haberciliği: Medya organlarında sağlık ile ilgili yapılan bütün haber ve

• Sağlık programları: Medya organlarında hazırlanan sağlık konulu programlar,
özellikle televizyonda yer alan bu programlar, gerek sürelerinin uzunluğu, gerekse konu
çeşitliliği açısından tüketiciler açısından önemli olmaktadır.
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Giriş
Kitle iletişim araçları, kamu sağlığına yönelik iletişim faaliyetlerinin geniş kitleleri
etkilemesi hedefini gerçekleştirebilecek önemli bir güçtür. Toplum sağlığının geliştirilmesine
yönelik sağlık iletişim faaliyetlerinin ve çeşitli sağlık kampanyalarının geniş kitlelere
ulaşabilmesi kitle iletişim kanallarıyla mümkündür.
Günümüzde sağlıkla ilgili konularda kitle iletişim araçları en sık başvurulan bilgi
kaynağı haline dönüşmüştür. Kamuoyunun sağlıkla ilgili bilgi eksikliklerini giderme ve
sorunların çözümü noktasında kitle iletişim araçlarından ciddi bir beklenti içine girmiştir
(Tabak, 2006:58).
Medya; sağlık iletişim sürecinde bilgilendirme, tanıtma, anlayış geliştirme (kamuoyu
oluşturma), hatırlatma, yenilikleri yayma, hizmet sunanlara yardımcı olma ve hizmetten
yararlananları/uygulayanları destekleme, onlara güven verme gibi işlevler yüklenmelidir
(Tabak, 2006:81). Kitle iletişimin temel işlevi kitlelerdeki yanlış sağlık bilgisini veya
davranışını ortadan kaldıracak doğru enformasyonu sunmak ve kitlelere yol göstermektir. Kitle
iletişimi kitleye yol gösterme, yön verme etkisine sahiptir. Ancak kitle iletişim araçlarının
sağlık iletişim sürecinde birtakım sınırlılıkları vardır.
Medya aracılığıyla yayılan mesajların tutum değişikliği kazandırma etkisi, bireyin ait
olduğu grup veya kültürel normlara bağlı olarak sınırlı kalabilmektedir. Kitle iletişim aracından
gelen mesajın bir etki yaratabilmesi için önce bireyin grup bağlılıkları ve normları süzgecinden
geçmelidir. Bu süreçte mesaja karşı direnç ve tepkiler gelişebilecektir. Bu noktada mesajın
iletişim engellerini aşması ve beklenen etkiyi gerçekleştirmesi için toplum liderleri gibi
yardımcı unsurlara ihtiyaç duyulabilmektedir (Tabak, 2006:58-60).
Kitle iletişim kanalları, doğru sağlık enformasyonunu taşıyan kanallar olabileceği gibi,
yanlış veya kurgulanmış enformasyon taşıyıcısı da olabilmektedirler. Bu açıdan, kitle iletişim
araçlarının sağlık alanındaki işlevsel gücünün bireylerde olumlu tutum geliştirebildiği gibi
olumsuz tutum da geliştirdiği bilinmektedir.
Türkiye’de film ve dizilerdeki hastane sahnelerinde sunulan bir takım yanlış bilgilere
göre, gerçek hayatta bireylerin tutum ve davranış geliştirdiği görülmektedir. Tıbben yanlış olan
pek çok bilgi ve eylemin, (örnek: hastanın acil servise alınması sırasında hasta yakınlarının da
sedyenin ucundan tutarak koşması) hemen hemen bütün film ve dizilerde dramatik bir ortam
oluşturma veya başka türlü dış nedenlerle kullanıldığı görülmektedir. Kitle iletişim araçları bu
durumda enformasyon taşıyıcısı değil, dezenformasyona neden olan araç haline dönüşmektedir.
Medyadan yayılan sağlık mesajlarının yoğun olarak kitleleri olumsuz sağlık davranışına
yönelten nitelikte olması, medyanın sağlık endüstrisi ile ilişkileri bağlamında ele alındığında
olağan bir durumdur. Medya, sağlıkla ilgili kitlelere olumlu tutum kazandırmada çok önemli
bir araçtır. Buna rağmen haber ve yayınlarının çerçevesini belirleyen güç odaklarının
kontrolündeki medya, kamu sağlığına zarar vermektedir (Kalem, 2010: 34-36).
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Sağlık alanındaki her gelişmeyi, yeniliği, aktüel olayları ve sonuçları kesinlik kazanmış
bilimsel çalışmaları topluma ileterek halkın sağlık eğitiminde önemli rol oynayan basının en
önemli görevi aktüel ve bilimsel gelişmeleri ileterek, toplumda sağlık bilinci uyandırmak ve
böylelikle sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Tıp konusunda verilen haberler şüphesiz iki ucu kesin bıçak gibidir. Çok önemli
konularda kamuoyunu aydınlatmak ve eğitmek mümkün olabileceği gibi verilen bilgiler eksik,
yanlış yorumlanmaya uygun ise, tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Basında yeni çalışmalar ve
buluşlar ya çok abartılmakta ya da saptırılmaktadır.
Sağlık, son yılların giderek artan öneme sahip konuları arasında neredeyse ilk sırada
gelmektedir. Ülkenin genel sağlık hizmetleri sistemindeki köklü yapısal değişiklikler bir yana,
toplumun sağlık konusundaki beklentilerinin de giderek artan bir ivme kazandığı söylenebilir.
Bununla bağlantılı olarak medya içeriklerinde de sağlık konusu giderek daha fazla oranda
işlenmeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yılların ortalarından başlayarak gerek yayın
sayısındaki ve gerekse medya içeriklerindeki sağlık konulu içerik çok daha fazla dikkati çeker
boyutlara ulaşmıştır.
İnsanların “sağlık” ve “sağlıklı olma” haline ilişkin algı ve anlayışları da artık giderek
değişmektedir. İnsanlar daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürdürmek ve sağlıklı bir çevrede
yaşamak arzularını her geçen gün daha fazla dile getirmekte ve bunun için çaba sarf
etmektedirler. Öte yandan küresel aktörlerin de “sağlık”, “sağlığı koruma”, “sağlığı geliştirme”
ve “sağlıkta dönüşüm” gibi kavramlarla tanımlanabilecek konuya ilişkin anlayışlarında da
değişim dikkati çekmektedir. Türkiye’de son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen
sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde atılan adımların bu bağlamdaki yapısal çalışmaların bir
parçası olduğu söylenebilir.
Madalyonun arka yüzünde ise söz konusu değişime yönelik tartışmalar görülmektedir.
Bunlar ise en genel anlamda dünya çapındaki “küreselleşme”, “sağlığın ticarileşmesi” ve
“tüketim kültürü” bağlamında dikkati çeken kapitalist ideolojinin eleştirisinden başlayarak daha
özel ve kişisel sorunlara kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu tartışmaların medya
içeriklerinde yansımasının ayrıca sağlık konulu yayın içeriklerine yönelik eleştirilerle birleştiği
görülmektedir. Başka bir deyişle medyadan yansıyan sağlık konulu eleştirilerin bir kısmı genel
sağlık sistemine yönelik iken bir kısmı da medyadaki sağlık konulu içeriklere yöneliktir.
Sağlık konulu içeriklere yönelik eleştiriler daha çok bu içeriklerdeki konu ve konuk
seçimine, bu yayınların toplum üzerindeki ve insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine,
hak ve etik anlayışlarındaki ihlallere ve konunun ekonomi-politik temelli bağlantı ve
sorgulamalarına dayanmaktadır.

13.1. Medyada Sağlık Yayıncılığı Gelişimine Genel Bakış
Ülkemizde 1980 sonrası yaşanan yeni liberal politikalar çerçevesinde, sağlık alanında
da önemli değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. AR-GE çalışmaları içinde ilk sıralarda yer
alan ve dünyada en çok bilimsel yayının yapıldığı alan olarak tıp, hemen herkesin ilgi alanına
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giren bir konudur. Son yıllarda tıp belirgin bir şekilde, ticari bir yatırım sektörü haline de
gelmiştir. Buna bağlı olarak, tıp alanında üretilen teknolojinin satılabilmesi reklam ve halkla
ilişkiler faaliyetlerinin artışını da beraberinde getirmiştir. Big Pharma diye de adlandırılan
uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli, tüm tıbbi ürünlerinin nasıl üretileceğini ve pazarlanacağını
bir sisteme bağlamış (Yılmaz 2012:237) ve hatta tıp alanındaki bilimsel dergileri bile bir
pazarlama aracına dönüştürmüştür. Tıp ve pazarlama alanlarının iş birliği bağlamında medya,
son yıllarda sağlık ve hastalık konularına giderek artan oranda yer vermeye başlamıştır. Gazete
ve dergilerde sağlık/ hastalık konusu geniş bir şekilde ele alınmaya başlamıştır. Televizyonlarda
ana haber bültenlerinde sağlık konulu haberlere yer verme oranındaki artışa paralel olarak
sağlık programlarının da giderek artması dikkat çekicidir. Özellikle sabahları yayınlanan ve
yayın süreleri günde 1-2 saate kadar ulaşabilen sağlık programlarında canlı yayına telefon
aracılığı ile bağlanan izleyicilerin şikâyetlerini anlatıp çözüm önerisi bekledikleri bu
programlar çoğu kez, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının reklamı haline de dönüşebilmektedir.
Yayın akışı içinde kapladıkları süre bakımından daha çok ana akım kanalların yayıncılık
anlayışıyla örtüşen bu programlarda doktorlar, yeni teknolojilerle tetkik ve tanı konusunu ele
alırken olası komplikasyonlara yer vermemekte ve sonucun hep başarılı olacağına ilişkin
olumlu bir hava yaratılmaktadır. Buna paralel olarak, yazılı ve görsel medyada sağlık
programlarının artışı, toplumdaki hastalık endişesini arttırmış, daha çok doktora gitme, yanlış
ve gereksiz ilaç kullanımı da buna paralel olarak artmaya başlamıştır (Atabek vd, 14-15).
ABD’de 1950’li yıllardan itibaren doktorları konu alan televizyon programları
yayınlanmaktadır, 1952 yılında yayınlanan City Hospital adlı program bu alandaki ilk program
olarak kabul edilmektedir. Dünyada bir televizyon programı türü olarak tıp-sağlık konulu şov
programları ise daha çok 2000’li yıllarda yaygınlaşmıştır. 2008 yılında Amerika’daki CBS
kanalında yayınlanan The Doctors programı bu tür programların en bilinenlerindendir.
Programın yapımcılığını bir başka şov programında konuk olduğu sırada dikkat çeken Dr. Phil
üstlenmiştir. Oprah Winfrey’in programına konuk olduğu dönemlerde ünlenen kalp cerrahı Dr.
Mehmet Öz’ün sunduğu ve 2009 yılından itibaren NBC kanalında yayınlanan The Dr. Oz Show
ise bir diğer çok bilinen programdır (Atabek vd, 14-15).
Türkiye’de sağlık konulu yayıncılığın miladı olarak 1980’li yıllar ve daha özelinde ise
1988 yılında TRT ekranlarına en önemli haber olarak yansıyan “Mucize ilaç: Zakkum” haberi
gösterilmektedir (Öğüt, 2013:134-138). Bu haber üzerine sağlık konulu yayıncılığın toplum
üzerindeki olumsuz etkileri tartışmaya açılmış ve pek çok kesim hem haberin veriliş biçimini
hem de içeriğini eleştirmiştir. Daha sonra da sağlık konulu yayıncılığın nasıl olması ve
olmaması gerektiği üzerine kimi toplantılar ve bu alana yönelik örgütlenme çalışmaları
gündeme gelmiştir. Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği’nin (ESAM-DER) kurulması ve bu
alanın bir uzmanlık dalı olarak görülmeye başlanması ise 1991 yılına rastlamaktadır. Ardından
dernek tarafından düzenlenen yedi farklı toplantıyla sağlık muhabirlerine alanla ilgili uzmanlık
kazandırılması ve bu uzmanlığa yönelik belli başlı görüş ve ilkelerin ortaya konulması adına
çalışmalar yürütülmüştür. Bu arada yalnızca sağlık konularına bakan muhabirlerin giderek bu
alanın uzmanları haline geldikleri, sağlık konulu içeriklerin sayısının giderek daha fazla
yayımlanmaya başladığı, yeni sağlık konulu yayınların ortaya çıktığı, radyo ve televizyonlarda
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sağlık konulu programların yapılmaya başlandığı ve İnternette açılan sağlık konulu sayfaların
sayısının hızla arttığı görülmüştür.
İstanbul merkezli ESAM-DER’in üyesi sayısı 2000’li yıllarda 40 olarak tanımlanırken,
2011 yılında Ankara’da Sağlık Muhabirleri Derneği (SAMUDER) kurulmuştur. 2012 yılında
da yine Ankara’da Sağlık İletişim Derneği faaliyete geçirilmiştir.
1990’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’deki televizyon kanallarının sabah
kuşaklarında yer alan “kadın” programlarında, sağlık konusu sıklıkla ele alınan bir içerik haline
gelmiştir. Söz konusu programlara konuk olarak davet edilen doktorlar, programlarda önceden
belirlenen sağlık konusuyla ilgili bilgiyi “halkın anlayacağı dilden” izleyicilere aktarmaya
başladılar. Kadın programlarının çok yönlü içeriklilerinde kendisine tanınan kısıtlı sürede tıbbi
bilgisini aktarmaya çalışan doktorların bir kısmı bu programlara konuk olmaktan kaçındı.
Kadın programlarına konuk olmayı tercih eden doktorlar ise bu tür programlarda sıklıkla
görünür olmanın başarılı olmakla eş değer olduğu kanısına vararak bir kadın programından
diğerine geçerek “medyatik doktorlar” olarak anılmaya başladılar. Öyle ki bu programlarda
konuk koltuğunda oturan uzman doktorlar bir yemek tarifi ile bir türkü arasındaki kısa sürede
önemli bir hastalıkla ilgili bilgi vermek durumunda kaldılar.
Hem araştırmacılar hem de uygulamacılar genel olarak medyada sağlıkla ilgili içerik
hakkında çeşitli sorunlara dikkat çekmektedirler. Literatürde genellikle sağlıkla ilgili medya
içeriğinin yanlış ve hatalı olabileceği, sansasyonel içerik nedeniyle konunun özünün
kaybolduğu, yanıltıcı içerik nedeniyle sağlık alanının giderek daha fazla ticarileştirilmesine yol
açabileceği ve benzeri endişeler dile getirilmektedir. Sağlık konusunda sorunlu medya içeriğine
ilişkin birçok araştırma bulgusu sunulmuştur. Medyada doğru olmayan sağlık enformasyonu
konusunda uzunca bir liste sunan araştırmacılar, “tıbbi soap-opera” olarak adlandırılan ve
doktorların bir kahraman olarak sunulduğu televizyon programlarındaki sihirli sonuçlar veren
ilaçlara dikkat çekmektedir. Tapper (2010), ABD’deki televizyon programlardaki doktor
imajının başlangıçta kahraman, yakışıklı ve kusursuz doktordan, giderek ilaç bağımlısı, cinsel
takıntıları olan bir anti-kahramana dönüştüğünü ve bunun toplumda doktorlara karşı gelişen
güvensizlikle ilişkilendirilebileceğini belirtiyor.

13.2. Medyada Sağlık Konulu Yayınlara Yönelik Akademik
Araştırmalar
Medyada yer verilen sağlık konulu içeriğe insanların büyük önem verdiğine ve güven
duyduğuna ilişkin araştırma bulguları da mevcuttur. Örneğin 1997 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nden 2 bin 256 denekli bir araştırmada elde edilen bulgular, katılımcıların yüzde
50’sinin “orta” ve yüzde 25’inin de “önemli” derecede medyada yer alan tıbbi yayınlara
güvendiğini, aynı zamanda televizyondan bilgi edinme oranının yüzde 40 düzeyinde olduğunu
ortaya koymuştur. Katılımcılar sağlık konulu bilgileri “hekimlerden çok televizyonlardan”
edindiklerini belirtirken, hekimlerden alınan bilginin oranı yüzde 36’da kalmıştır. Medyadan
edinilen bilgiler çerçevesinde “önlem alma” konusunda ise deneklerin yüzde 58’i “davranış
değiştirdiklerini” ve yüzde 42’si ise daha çok bilgi alabilmek için doktora başvurduklarını ifade
etmişlerdir.
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Ülkemizde de medyada sağlık konulu içeriğin sorunlu yönlerine ilişkin araştırmalar
bulunmaktadır. Örneğin 11 gazetede yayımlanan 344 haberi inceleyen Hayran ve Özdemir
(2012), gazetelerde yer alan sağlık haberlerinin başlıklarıyla içeriklerinin büyük ölçüde
uyumsuz olduğunu ve haber içerisinde hekim adı geçen haberlerin %58’inde içerik tıbbi açıdan
doğru iken, hekim adı geçmeyen haberlerin doğruluk oranının %32’ye düştüğünü
saptamışlardır. Hürriyet Gazetesi ve eklerindeki sağlık konulu haber ve yazıları inceleyen
Sezgin (2011), bu içeriklerin “gündelik yaşamın tıbbileştirilmesi” ve “sağlık sorunsalının
bireyselleştirilmesi” yönünde işlev gördüklerini; sağlık alanı ile kozmetik alan arasındaki sınırı
da muğlaklaştırdıklarını belirtmektedir.
3 gazetedeki tıpla ilgili 1034 haberi inceleyen Yaşar (2006) ise bu haberlerin
%95.6’sında bir ürünün kullanımı ya da beslenme/diyet ile ilgili maddelerin promosyonunun
yapıldığını saptamıştır. Yaşlıların televizyonda yayınlanan sağlık programlarını izleme
motivasyonlarını ele alan çalışmada Koçak ve Bulduklu (2010), bu programları oldukça sık
izleyen yaşlıların temel izleme motivasyonunun enformasyon edinme olduğunu saptamışlardır.
2009 yılında RTÜK İletişim Merkezi hattına yapılan sağlık konulu bildirimlerin
neredeyse tamamına yakınının şikâyet ve eleştiri niteliğinde olduğunu bulgulayan Yüksel vd.
(2012), şikâyetlerin sigara yasağından ürün reklamı yapılmasına, tıp doktoru olmayan kişilerin
konuşmasından hastaların, yakınlarının veya sağlık çalışanlarının rencide edilmesine kadar
geniş bir yelpazede olduğunu saptamışlardır.
Günlük gazetelerdeki sağlıkla ilgili haberlerin bir başka incelemesi de Dr.Erkan
Pehlivan, Dr.Metin Genç, Dr.Leyla Karaoğlu tarafından İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 1993 yılı Mayıs ayı içinde 3 günlük gazetede (Posta,
Hürriyet, Zaman) çıkan sağlıkla ilgili 410 haberin incelendiği bu araştırmada, haberlerin
%25,6’sında haber kaynağı hekim ve diğer sağlık personeli olup haberlerin % 52.9’unda
kaynak belirsizdir. Haber konuları içinde ilk sırada sistemik hastalıklar ile ilgili olanlar (%26.2)
yer almakta, bunu %20.9 ile beden sağlığına ilişkin haberler izlemektedir. Haberlerin
%53.9’unun bilime uygun, %22.7’sinin ise içeriğinin yetersiz olduğu görülmüştür. Haberlerin
%17.8’i sansasyonel ve %3.9’u ise gerçek dışı haber niteliğindedir.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Dr.
Öğr. Üyesi A.Oğuzhan Kavaklı’nın danışmanlığında Müge Demir tarafından doktora tezinde
kullanılmak üzere gerçekleştirilen araştırmada; özellikle kadınlar tarafından estetik görünme
kaygısıyla zayıflama amacıyla önerilen diyetlerin bilimsel temelli olmadığı, buna rağmen
kadınlar tarafından ilgiyle izlenerek uygulandığı görülmüştür.
Bu konuda yürütülen araştırmanın sonuçları şöyledir:
“Tirajı en yüksek 7 gazetede yayınlanan 194 adet beslenme ile ilgili haberin tipi
değerlendirildiğinde; güncel ağırlıklı haberlerin %69.5 ile en fazla olduğu görülmektedir.
Haberlerin niteliğine bakıldığında ise %36.7’sinin olumlu bilgi verici, %59.3’ünün bilgi
vermeye yönelik olmadığı ve %3.1’inin de yanıltıcı bilgi verici olduğu saptanmıştır.
Gazetelerde beslenme ile ilgili haberlerin konularına göre dağılımı çeşitlilik göstermektedir.
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İnsan sağlığının korunmasında genel beslenmenin önemini vurgulayan konular %17, diyet
konuları %12.8, sebze ve meyvelerle ilgili konular %11.3 olup bunu diğer konular izlemektedir.
Gazetelerde yer alan beslenme ile ilgili haberlerin sadece %18.5’inde haber kaynağı bilim
adamı ve sağlık personelidir. Haberlerin %55.2’sinde haber kaynağı belirsiz olup bunlar
muhtemelen ansiklopedik kaynaklardan elde edilen bilgilerdir. Gazetelerdeki haberlerin
konularında, genel beslenme, diyet, sebze-meyve ve yağlar ilk sıralarda yer almaktadır.
Yiyecek grupları, alkol, vitamin-mineraller ve ekmek gibi konulara daha az değinildiği
saptanmıştır.”
Gazetelerde beslenme ile ilgili yazılar büyük oranda güncel haber olma özelliğindedir.
Bilindiği gibi özellikle haber türü yazıların işlevi bilgilendirmedir. Gazetelerde verilen
beslenme ile ilgili haberlerin okuyucu tarafından yorumlanmaksızın geçerli bilgi olarak
algılanması olasılığı bulunduğundan, bu tip haberlerin uzman görüşüne ve gazeteci işbirliğine
dayanan bir yanı olmalıdır.
Bir başka çalışma da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri
Anabilim Dalı Genel Gazetecilik Bilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Doç.Dr.Atilla Girgin’in
danışmanlığında Yüksek lisans öğrencisi Banu Kumbasar tarafından 1 Şubat-31 Mart 2005
tarihleri arasında “İstanbul’da Yayımlanan Gazetelerde Sağlık Haberleri” konulu çalışmada
Takvim (720), Posta (453), Zaman (182), Milliyet (126), Vatan (120),Sabah (117), Hürriyet
(76) sağlık haberi bulunmuştur. Gazetelerdeki sağlık haberlerinin türlerine bakıldığında; aktüel
haber (%52.2), araştırma (%17.1), yazı dizisi (%14.9), köşe yazısı (%8.5), tanıtım (%7.3) olarak
sınıflandırılmıştır. Görüldüğü gibi gazeteler sağlık haberlerinde çoğunlukla aktüel haberlere
yer vermiştir. Gazeteler sağlık haberlerine ilk ve son sayfalarda fazla yer vermemekte, 1,2,3 ve
son sayfa dışındaki diğer sayfalarda daha çok yer ayırmışlardır. Gazetelerde kaynak belirtilmiş
sağlık haberlerinin sıralaması ise; Posta (%75.1), Hürriyet (%51.3), Zaman (%48.9), Vatan
(%47.5), Milliyet (%46), Sabah (%35), Takvim (%29.4) belirlenmiştir. Belirtilmiş haber
kaynaklarına bakıldığında ise; Sabah, Vatan, Milliyet gazetesinde çoğunlukla haber kaynağı
olarak yetkili kurum isminin verildiği görülmektedir. Diğer gazetelerde ise haber kaynağı
olarak uzmanlara yer verildiği saptanmıştır.
Haziran 2004 tarihinde ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde yer alan sağlık
haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) yazılı basında 567 haberle en çok
engellilerle ilgili sağlık haberlerine yer verildiğini tespit etti. Onu 524 haberle hastane, 395
haberle ilaç, 297 haberle beslenme, 242 haberle kanser, 239 haberle ana çocuk sağlığı, 215
haberle göz, 214 haberle cinsel sağlık, 152 haberle ruh sağlığı, 120 haberle ağız ve diş sağlığı,
76 haberle madde bağımlılığı konuları takip etti. Sağlık haberlerinin %87’si ulusal gazete ve
dergilerde yayımlanırken, %13’ü yerel ve bölgesel gazete/dergilerde yer aldı. 155 yazar
köşelerinde toplam 406 kez sağlık konusunu işlerken, yazılı basına verilen 231 ilaç ve hastane
reklamı dikkat çekti. En yüksek tiraja sahip Posta gazetesi, 247 haberle sağlık haberlerine en
çok yer veren yazılı basın organı oldu. Tıpta yaşanan yeni gelişmeler ve buluşlar, toplam sağlık
haberlerinin %1’ini oluşturdu. Televizyonda haberler en çok hastaneler hakkında olurken, en
fazla süre ruh sağlığı haberlerine ayrıldı. MTM, toplumun geniş bir kesimine hitap eden sağlık
haberlerini 20 ayrı televizyon kanalında da inceledi. 875 haberin tespit edildiği görsel basında,
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konuyla ilgili yaklaşık 112 saat yayın yapıldı. Bu haberlerin büyük bir kısmını, kısa sürelerle
hastane haberleri oluştururken, en uzun süreyle işlenen konu ise ruh sağlığı oldu.
Sağlıkla ilgili haberlerin bir başka değerlendirilmesini de Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “Medya ve Sağlık:
Türk Basınında Sağlık İçerikli Haberlerin Bilgilendirme Potansiyeli” konulu çalışma
oluşturmuştur. Yüksek lisans öğrencisi Hülya Yıldız tarafından Prof.Dr.Nurettin Güz
başkanlığında yürütülen çalışmanın araştırma evrenini 2004 yılında yayınlanan Ekim, Kasım,
Aralık aylarına ait toplam 507 sağlık haberinin (Hürriyet, Posta, Zaman) günlük olarak
incelenmesi oluşturmuştur. Çalışmada sağlık haberlerinin yayınlandığı günler arasında önemli
bir farklılığın olmadığı, sağlık haberlerinin haftanın her günü aynı oranda gazetelerde yer aldığı
görülmektedir.
Araştırmaya konu olan gazetelerde yer alan sağlık ile ilgili metinlerin büyük oranda
haber özelliği taşıdığı (%81.1), buna karşılık ilan özelliği taşıyan sağlık metinlerinin oranının
ise oldukça düşük (%1.4) olduğu görülmektedir. Sağlık haberlerinin yayınlanmasında herhangi
bir sayfa tercih edilmemekle birlikte, büyük oranlarda 1,4,7,15,17,19 ve 22 ile arka sayfalarda
yayınlandığı görülmüştür. Sağlık haberlerinin yayınlanmasında esas olarak uzman görüşü ile
kurum yetkililerinin yapmış oldukları açıklamalara başvurulduğu görülmektedir. Buna rağmen
metin yazarlarının konunun uzmanı olmadığı (%87.4) saptanmıştır. Bu durum gazetelerde
sağlık haberciliği konusunda yeterli uzmanlaşmanın sağlanamadığının bir göstergesi olarak
düşünülebilir.
Yazılan metinlerde ağırlıklı olarak yorum yapılmadığı (%40.4), metnin kısmen ve
tamamen dikkat çekici olduğu (%40.4), metnin kışkırtıcı olmadığı (%58.6), metinde
okuyucunun belirli bir konuda ikna edilmeye çalışıldığı (%52.5) ve metinlerin toplumsal ilgiyle
karşılanabilecek niteliklerde olduğu (%71.2) şeklinde sonuçlar gözlenmiştir.
Yine benzer bir çalışma Tük Tabipleri Birliği (TTB) tarafından gerçekleştirilmiştir.
TTB, 1995 yılında en yüksek tirajlı 5 gazeteyi (Milliyet, Türkiye, Sabah, Hürriyet ve Akşam)
her ayın ilk haftasındaki çıkan haberler açısından kütüphane kanalıyla izlemiş ve 772 tane
sağlık yazısı bulmuştur. Bunları doğruluk derecesi, konusu, türü, gazetede kapladığı yeri ve
fotoğraf içeriği açısından değerlendirmişlerdir. Beş büyük gazetede içerik açısından, haber
dağılımı açısından önemli bir fark yoktur. Ama yazıların %64’ü doğru, %6’sı tamamen yanlış,
%26.6’sı da tartışmalı çıkmıştır. Yaklaşık üçte biri tartışmalı ya da yanlış olarak kabul
edilmiştir.

13.3. Medyada Sağlık Konulu Yayınların Kavramsal Olarak
Sınıflandırılması (Sezgin, 2010: 64-74)
Yine başka bir çalışmada Deniz Sezgin (2010) , 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri
arasında Hürriyet gazetesi, Kelebek, Hürriyet Cuma Hürriyet Cumartesi ve Hürriyet Pazar
eklerinde çıkan, sağlık ve sağlıklı yaşam tarzı vaadlerinin yer aldığı tüm haber, köşe yazısı ve
spotlar incelemiştir. Bu incelemeyi bazı temel kavramlar çerçevesinde yapmış ve bu kavramlar
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çerçevesinde gazetetenin sağlık ve sağlıklı yaşam vaadleri incelenmiştir. Sezgin’in incelediği
kavramlar ve değerlendirmeleri aşağıdaki gibi olmuştur (Sezgin, 2010:64)

13.3.1. Tıbbileştirme
Çalışmanın amaçlarından biri olan kavramların işlemselleştirilmesinde gündelik
yaşamın tıbbileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sadece daha önce hastalık olarak kabul
edilmeyen durumların hastalık olarak kabul edilmesi değil; gündelik yaşamın gün geçtikçe
artan alanının tıbbileştirilmeye çalışmasının önemi açısından haberde/yazıda tıbbileştirmenin
varlığı analiz (Bkz.Yaşam Tarzı Önerileri).

13.3.2. Bireyselleştirme
İşlevselleştirilen kavramlardan diğeri ise bireyselleştirmedir. Sağlık sorunsalı
bireyselleştirilmekte; bireyin sorumluluğu olarak gösterilmektedir. Günlük ödevlerle sağlığını
korumak ve geliştirmek durumunda bırakılan bireye yönelik haber/yazıların oranı, tüm
haberlerin oranı %31,9’dur (3008/961).
Bilgi edinmek, edindiği bilgileri değerlendirmek, seçmek ve kullanmak; hastalıklardan
korunmak; tedavi yol ve yöntemlerini bilmek ve uygulamak ve farklı başlıklarda sağlık konuları
bireyin sorumluluğu olarak gündeme getirilmektedir. Bireye, tıpla bağlantılandırılmış,
beslenme, egzersiz, estetik gibi konularda bireyselleştirilmiş bilgiler sunulmaktadır. Bireyin bu
bilgi bombardımanı içinde tüm bilgilerden gerektiği şekilde yararlanması neredeyse
olanaksızdır.
Bireye sunulan tüm sağlık bilgilerine rağmen, sağlık sorunsalının sadece bireyin
sorumluluğunda olmadığı gerçeği görünmez kılınmaktadır. Sağlık sadece bireyin sorumluluğu
değildir. Bireylerin yaşadıkları toplumlarda, ilgili makamlar, bireylerin sağlıklı koşullarda
yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak durumundadır.
Örneğin, bireyleri kansere karşı bilinçlendirmek amacıyla “kanserden koruyucu etkisi
nedeniyle nar tüketmesi gerekliliği” bilgisi verilirken, yüksek radyasyon yayan verici, anten ve
benzerlerinin varlığının sağlığa etkileri sorgulanmamaktadır. Aynı şekilde sağlıklı besinlerden
söz edilmesine rağmen hormonlu, genetiği değiştirilmiş besinler rafları doldurmaktadır. Bireyin
bahsedilen konularla bireysel olarak mücadele etmesi çok güçtür. Birey kendine verilen “yap,
yapma” listelerinin altında yok olmakta; gerçekleştiremediği durumlarda hayal kırıklığına
uğrayabilmektedir.
Tıbbileştirme ile ilgili örneklerde olduğu gibi, Hürriyet gazetesi ve eklerinde yayınlanan
haber/yazılardaki Hürriyet gazetesi ve eklerinde yayınlanan haber/yazılarda bireyselleştirilmiş
yaşam tarzı önerileri bir sonraki bölümde ele alınacaktır (Bkz.Yaşam Tarzı Önerileri).

13.3.3. Yaşam Tarzı Önerileri
Beslenme, Diyet, Vitamin ve Besin Takviyeleri
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Sağlıklı beslenme, yaşam tarzı sunumlarında önemli bir yere sahiptir ve beslenme
önerilerinde her geçen gün artış yaşanmaktadır. Yayınlanan haber/yazıların %33,1’inde
beslenme, diyet ve diğer beslenme önerilerinin yer aldığı görülmektedir (3008/996).
Medyada görülen, iyi ve faydalı olduğu söylenilen hemen her ürün, hızla aktar ve
benzeri yerlerden temin edilmekte ve tüketilmektedir. Zaman zaman, ne olduğunun bile
bilinmediği, egzotik meyve veya yemişler, onlarca hastalığa iyi geldiği yazıldığından ötürü,
satış rekorları kırmaktadır. Bu “her derde deva” ürünler, özellikle medyada, ünlü kişiler
tarafından tavsiye edildiği veya kullanıldığı takdirde, pazar paylarını ve kârlılıklarını
artırmaktadır.
Beslenme giderek tıbbileştirilmiş bir alan haline getirilerek, gündelik yaşam alanlarının
denetimi artırılmıştır. Tıbbi sosyal kontrol, daha fazla alanın tıbbileştirilmesi ile daha kolay
gerçekleşebilmektedir. Beslenme gibi temel bir ihtiyaç üzerinden tıbbi sosyal kontrolün varlığı,
görünmezliğini de korumasına olanak sağlayacaktır.
Beslenme önerileri içinde “diyet yapmak”, gündelik yaşamın bir parçası haline
getirildiğinden, gündelik yaşam içinde ve haber/yazılarda “beden kitle indeksi”, “metabolizma
hızı”, “yağ oranı”, “kalori hesabı” ve benzeri kavram ve terimlerin kullanım sıklığı artmaktadır.
Ayrıca, “gözde” diyet listeleri, çeşitli yollarla bireyden bireye ulaşırken; diyet isimleri
de liste başı olmak için adeta yarışmaya başlamıştır. Sağlık, formda olmak, zindelik ve gençlik
sunumları, genellikle yiyecek ürünlerinin reklamlarıyla birleştirilmektedir. Yiyecek
reklamlarında, son yıllarda, katkı maddesi olmadığı, kolesterol düşürdüğü, kalp sağlığına iyi
geldiği mesajlarının ve diyet ürünlerin reklamları artmıştır. Aynı zamanda, çocukların
tüketimine sunulan birçok ürüne özellikle annelerin itirazı olabileceği düşüncesiyle, “vitaminli”
mesajlarının eklenmesi dikkat çekicidir.
Bunların yanı sıra, modern tıbba duyulan şüphe ve ilaçların vereceği zarar
düşünceleriyle, alternatif tıbba ve doğal yaşama özlem ve dönüş yaşanmaktadır. Burada aynı
zamanda, organik ve doğal ürünlerin daha güçlü bir iyileştirici olduğuna dair inancın da
yükseldiği eklenmelidir. Bununla beraber, geçmişin doğal yolları, “kocakarı ilaçları”,
günümüzde yeni keşiflermiş gibi tekrar ambalajlanarak sunulmakta ve önemli bir alternatif yol
olarak gösterilmektedir.
Beslenme konusu, tıbbileştirilmesinin yanı sıra bireyselleştirilmektedir. Bu nedenle
beslenme ve bireyselleştirme haber/yazıları arasındaki ilişkinin ortaya konması anlamlıdır.
Hürriyet gazetesi ve eklerinde yayınlanan beslenme önerileri ile ilgili haber/yazıların
%52,9’unun bireyselleştirilmiş beslenme önerileri olduğu tespit edilmiştir.
Sağlıklı beslenme önerileri bireyselleştirilip, “yiyin”, “özen gösterin” veya “kaçının”
gibi ifadelerle zenginleştirilirken; metin karşıda cinsiyeti, yaşı, kilosu belli bir kişiye hitap
ediyormuş gibi bir dille sunulmaktadır.
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Bireysel bir pratik olan beslenmenin tıbbileştirilip bireyselleştirilmesi, sağlıklı beslenme
önerilerini yerine getirmemenin sonuçlarının sorumluluğunun bireye verilmesi; bedenlerin
denetimini sağlayarak tıbbi sosyal kontrolün varlığının hissedilmesini engellemektedir.

13.3.4. Estetik Operasyon, Kozmetik Girişim, Gençlik, Güzellik
“Sağlıklı yaşam endüstrisi” içinde estetik ve kozmetik alanı önemli bir paya sahiptir.
Sağlık tanımı içinde daha çok “ruhsal sağlığın iyiliği”ne hizmet eden estetik ve kozmetik
sektörü hızla büyümekte ve karlılığını artırmaktadır. Tüm dünya genelinde yapılan estetik
operasyonların maliyetleri ve kozmetik pazarı ile ilgili ekonomi sayfalarında yer alan
haberlerde pazarın büyüklüğü görülmektedir (Dünyada kadın erkek estetiğine yılda 66 milyar
dolar gidiyor, Hürriyet, 12.07.08, s.10; Kozmetiğe 250, anti-aging’e 70 milyar dolar ödeniyor,
Hürriyet, 12.07.08, s.10).
Estetik ve kozmetik pazarının büyüklüğü ve kârlılığı medyada bu tür haber/yazı veya
programların sayılarının artmasına neden olmaktadır. Hürriyet gazetesi ve eklerinde
haber/yazıların %12’si estetik operasyon, kozmetik girişim, gençlik, güzellik konuları ile
ilgilidir (3008/362). Bu alan, karlılığı yüksek, gelişmeye açık bir pazar olduğundan, medyadaki
yeri her geçen gün genişlemektedir.
Günümüzde doğuştan gelen özellikleriyle değil; hayal ettikleri, özendikleri,
beğendikleri ya da daha farklı bir ifadeyle, kendilerine sunulduğu şekilde yaşamak isteyerek,
estetik ameliyatlara, plastik cerrahlara başvuran bireylerin sayısı artmaktadır. Estetik
operasyonların yanı sıra botoks, dolgu ve benzerleri gibi cerrahi ve cerrahi olmayan
girişimlerle, birbirinden çok da farklı olmayan, “altın oran”ı yakalamış görüntülerle
karşılaşılmaktadır. Bununla beraber, haber/yazılarda “çok ince olmak”, “küçük burun”, “dolgun
dudaklar” gibi klişeleşmiş fikirler, küçük değişimlerden geçirilerek tekrar sunulmaktadır.
Her geçen gün yaratılan estetik “trend”leriyle estetik ve kozmetik girişimleri yaptırma
yaşı aşağıya çekilmekte; genç bedenler sağlık değil estetik kaygılarla denetim altına
alınmaktadır. Böylelikle estetik ve kozmetik sektörü uzun yıllar bu tür işlemleri yapacakları
yeni “müşteriler” kazanmış olmaktadır.
Uç vakalarda ise, bireyin, gerçekçi olmayan bir güzelliğe ulaşma çabası içerisinde,
geçirdiği estetik ameliyatlar sonucu, operasyon olan bölgede, şekil bozukluğu (dismorfoz)
ortaya çıkabilir. “Karın yağlarını aldırdıktan kısa süre sonra öldü.”, “Göz kapakları düştü!” gibi
estetik operasyon sonrası yaşanan sıkıntılar ve “Doktorunu mahkemeye verdi” gibi başlıklı
haberler, estetik operasyonlarla ilgili gazetede iç sayfalarda yer alan haberlerden bazılarıdır.
Geçmiş yıllarda, ünlü ya da zengin kadınların daha çok tercih ettiği operasyonlar;
günümüzde farklı gelir düzeyindeki kişiler tarafından yaptırılmakta; aynı zamanda, erkekler de
son yıllarda estetik operasyonları tercih etmektedir. Pazarın büyüklüğü göz önünde
bulundurulduğunda, kadının yanında erkeğin de pazara dahil edilmesi, alanın genişlemesini ve
karlılığın artmasına katkı sağlamaktadır.
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Bu amaçla, genç, dinamik, kendine bakan, erkek figürü medya tarafından
desteklenmekte; erkeklere yönelik kozmetik ürünler, erkek bakım rehberleri, erkeklerin tercih
ettikleri estetik operasyonlar ve saç ekimleri haberlerinin sayısı artmaktadır. Medyada
öncelikle, kadınların tercihi gibi düşünülen estetik ve kozmetik bakımlarla ilgili olarak,
erkekleri yeni bir yaşam tarzına alıştırma süreci de yaşanmaktadır:
Kozmetik ve tıp, birbirine uygulama, yöntem ve teknolojilerle giderek iç içe geçmiştir.
Hem tıpta kullanılan teknoloji ve yöntemler hem de kozmetikte uygulanan yöntemlere verilen
tıbbi adlarla kozmetik tıbbileştirilmekte, tıp da kozmetikleştirilmektedir. Özellikle, anti-aging
ve zayıflama konusunda geliştirilen cihazlara, her gün bir yenisi eklenmekte; pazar bu alanda
hızla büyümektedir. Haber/yazılarda önerilen yöntemlerde cihazların ya da teknolojinin
isimleri kullanılmakta; isimlerinden hangi amaçla kullanılacakları anlaşılmamakta; kullanılan
tıbbi adlarla uygulamalara daha ciddi, daha etkili bir anlam kazandırılmaktadır.
Kozmetik ve estetikle ile ilgili konular, bireysel bir sorun olarak harekete geçilmesi,
müdahale edilmesi gereken durumlar olarak gösterilmektedir. Bireye “görüntünüzden memnun
musunuz?” başlıklı bir haber/yazıda memnun olmayanlar için onlarca öneri bulunmaktadır.
Bunun yanında bireyin bedeninden mutlu olmasının yolu kendisine sunulan “örnek” bedenler
gibi olmasından geçmektedir.

13.3.5. Bilinçlendirme, Bilgilendirme
Haberde/yazıda sağlığa ilişkin bilgilendirme veya bilinçlendirme amacı olup olmadığı
analiz edilen bir başka kategoridir. Bilgilendirme ile kastedilen herhangi bir hastalık, tedavi
veya sağlık ve sağlığa ilişkin konular iken; bilinçlendirme ile toplumu bazı sağlık konularında
bilinçlendirmeye yönelik sosyal sorumluluk nitelikli kampanya, toplumsal hareket ya da
uygulama ele alınmıştır.
Hürriyet gazetesi ve eklerinde yayınlanan haber/yazılarda bilinçlendirme, bilgi verme
oranı %35,2’dir (3008/1059). Bilgi verme bilinçlendirmeye yönelik haber/yazıların
tıbbileştirilmiş bilgilerle verilme oranı %21.8’dir. Tıbbileştirilmiş bilgiler özellikle, hastalık,
tedavi yöntemleri ve beslenme konularıdır.
Daha öncede belirtildiği gibi, bireyin sağlık konusundaki tüm sorumluluğun sahibi
olarak gösterilmesi; diğer sorumlu aktörlerin görünmemesine ve almaları gereken aktif rolün
bireye yansıtılmasına neden olmaktadır.

13.3.6. Egzersiz, Formda Olmak
Medyada sağlıklı yaşam tarzı önerileri arasında egzersiz, beslenmeyle bağlantılı olarak
yer almaktadır. Hareketsiz yaşam, düzensiz ve sağlıksız beslenme, modern yaşamın getirdiği
stres ve gerginlik sonucu, risk oluşturmaya başlayan yaşam tarzına alternatif olarak, egzersiz
önerileri artmaktadır. Hürriyet gazetesi ve eklerinde 12 aylık dönem içinde % 6.6’lık bir paya
sahiptir (3008/199).
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Medyada ünlülerin yaptığı egzersizler, hangi egzersizlerle zayıfladıkları, nasıl daha
sağlıklı göründükleri programlara, yazı dizilerine konu olmaktadır. Sağlık dergilerini
“Hollywood starlarının fitness sırları”, “Ünlüler formlarını suda yakaladı”, “Ünlülerin
(deneyin!) yaz sporları”, ünlüler ile ilgili haber başlıklarıdır. Egzersiz yaşam biçimi olarak
sunulmasının yanı sıra, “moda” olarak da sunulduğundan, yapılan egzersizin de modaya uygun
olması beklenmektedir. Son yıllarda büyük rağbet gören “Pilates” bu konudaki en yaygın örnek
olarak gösterilebilir.
Her geçen gün daha fazla bireyselleştirilen yaşamlarda, sağlıktan çok güzelliğe, estetiğe
önem verilip; spor yapmak “yapılan birşey olmaktan” daha çok, “satın alınıp, tüketilen birşey”
olarak ticarileştirilmektedir. Bunun yanı sıra, egzersiz yaparken giyilecek ve kullanılacak spor
malzemeleri, aksesuarlar, kozmetik ürünler, deodorantlar, gıda takviyeleri, içecekler de ayrı bir
pazar olarak genişlemektedir.
Egzersizle ilgili haber ve yazı dizilerinin hemen hemen hepsinde sağlık üzerindeki
olumlu etkilerinden çok estetiğe ağırlık verilmiştir. Egzersiz, medyada gündelik yaşam pratiği
olarak yaşamların içine dahil edilmesi gerekliliğinden daha çok zayıflamaya yardımcı araç gibi
gösterilmektedir. Özellikle yaz aylarına doğru, hızlı kilo verme ve forma girme önerileri
artmakta; hızlı egzersiz önerileri plajlarda boy gösterebilmek için bir “kurtarıcı” gibi
gösterilmektedir.
Sonuç olarak, egzersiz salonlarına gidenler, parklarda yürüyenler ya da evde kendi
kendilerine egzersiz yapanların ortak noktasının “güzel, estetik, güçlü ve bakımlı” olmak olarak
özetlenebilir. Sağlıklı olmak bunlarla beraber edinilebilecek bir hediye gibi kabul edilmektedir.
Her gün farklı egzersiz adı ya da farklı yöntemlerle de olsa, aynı kas grupları çalıştırılıp,
bedenler güçlenmektedir. Yöntemler değişse de, özel terletmeyen spor kıyafetleri ya da “ev
kıyafetleriyle” de yapılsa, amaç öncelikli olarak “sağlık” olmadığı sürece; “kaç kalori
harcandığı?”, “kaç cm. incelindiği?” soruları, egzersizlerin asıl hedefi olacaktır.

13.3.6.1. Yaşlanma - Yaşlılık
Yaşlanma, doğanın bir gereği olmaktan çıkarılıp, mücadele edilmesi, geciktirilmesi
gereken bir süreç, bir “hastalık” ya da mücadele edilmesi gereken bir süreç olarak
gösterildiğinde, bu süreci gerçekleştirebilmek için yeni pazarlar oluşturulurken, stratejiler de
sunulmaya başlanmıştır. Genç kalmak için sunulan önerilerin, sözde bir tür “yaşsızlık”
yaratacağı; her bireyin, her yaşta her şeyi yapabileceği; buna rağmen bu düşüncenin olanaksız
olduğu da her fırsatta vurgulanmaktadır. Beden yaşlanırken, piyasa ekonomisi koşulları da
yaşlanmanın olumsuz yanlarına dikkat çekmekte ve böylece “bedenin renovasyon” süreci de
başlatılmaktadır.
Yaşlanmayı geciktirmek cazip bir vaat olarak sunulurken, buna ulaşmanın bedeli ise çok
yüksektir. Kıyafet, besin takviyesi, vitamin, kozmetik ürünler ve cerrahi veya cerrahi olmayan
estetik girişimler, “anti aging” damgası ile çok daha pahalı fiyatlara satılmaktadır. Konu
yaşlanma, yaşlanan bedenin sorgulanarak yeniden tanımlanmaya çalışılması gibi görünse de,
Featherstone ve Hepworth’ün de belirttiği gibi, devam eden güç savaşlarıdır (1998: 153). Tüm
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bu “savaşa” karşın, yaşam süresi uzatılarak; bedenler denetlenerek, yeniden üretilse ve tüketilse
de; bedenin yaşlanacağı ve ölümle sonlanacağı, şüphe götürmez ve değiştirilemez bir gerçektir.
Hürriyet gazetesi ve eklerinde bu doğrultuda incelenen yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili
haberler, %3.5 oranındadır (3008/104). Hürriyet gazetesi ve eklerinde yer alan yaşlanma ve
yaşlılık ile ilgili haber/yazılarda, doğal bir süreç olan yaşlanma tıbbileştirildiği görülmüştür.
Böylece yaşlı bireylerin daha çok tıbbi desteğe, kontrole ve yaşına uygun vitamin ve besin
takviyelerine ihtiyaç duymaları sağlanmaktadır. Her bir konu ne kadar küçük parçalara
bölünerek tıbbileştirilirse, o kadar çok pazar yaratılabileceğinden; yaşlılık önemli bir konu
başlığı olarak “sağlıklı yaşam endüstrisi”sinin ilgi alanı içinde yer almaktadır.
Yaşlanma süreci yönetilebilecek bir süreç olarak sunulmakta; bu sürecin yönetilmesinde
beslenmeden egzersize, giyimden düşünce biçimine karşı öneriler sunulmaktadır.

13.3.6.2. Alternatif Tedavi
Bireyler hastalıkları uzun süre devam ettiği; modern tıbba olan inançları eksildiği;
tedavilerine destek gerektiğini düşündükleri ya da tedaviden vazgeçtikleri zaman, alternatif ya
da tamamlayıcı tıptan yararlanmak isteyebilir. Özellikle modern tıbbın hastayı birey olarak
değil, “hasta organ” olarak görmesi bireyleri bu alana doğru yönelmede etkili olmaktadır.
Kızılçelik’in de belirttiği gibi, alternatif veya tamamlayıcı tıp, modern tıbbın tedavi
yaklaşımlarının dışında kalan, her tür tedavi biçimini ifade eder (1995: 40).
Modern tıp uygulayıcıları, alternatif yaklaşımları “halkla ait”, “gayri resmi” ya da
“şarlatan tıp” olarak da ifade ederler. Geleneksel ve alternatif tıbbın arasındaki gerilimin
kaynağı, büyük ölçüde, tedavi edici iddiaların doğruluğu ve yanlışlığı arasında yer almaktadır.
Alternatif ya da tamamlayıcı tedaviler, geçtiğimiz yıllarda büyük oranda artmış ve bu tedavilere
başvuranların sayıları çoğalmıştır. Günümüzde modern tıbbın dışında kalan her tür tedavi ve
uygulamanın alternatif tıp olarak adlandırılması dikkat çekicidir.
Alternatif ya da tamamlayıcı tedavi önerileri ilgili haber/yazıların bir yıl içindeki
yayınlanma oranı %3,3’dür (3008/99). Haber/yazılarda “dinsel tema” alternatif bir yöntem
olarak sunulmaktadır. Dua etmek, içe dönüş ve kendine inanışın tedaviye destek olacağı,
iyileşmenin içeriden geldiği; haz, tatmin, hayattan zevk almak mesajları alternatif tedavi yolu
olarak sunulmaktadır.
Tıbbi sosyal kontrolün altındaki bireyler, modern yaşamın sıkıntılarından kurtulmak
için, “alternatif yollara” yönlendirilmektedir. Bu yollar, bireyin içinde bulunduğu “kıskaç”tan
kurtulma, kendine yardım olanağı gibi sunulsa da; sunulma ve uygulama biçimlerinden ötürü
sanal, kısa süreli bir kurtuluştan öteye gitmemektedir.

13.3.7. Cinsel Yaşam, Cinsel Hastalıklar
Hürriyet gazetesi ve eklerinde sağlığa ilişkin 3008 haber/yazı olmasına karşın, cinsel
davranışlar ve cinsel hastalıklar daha az yer (%3.2) bulmaktadır (3008/96).
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Medyada cinsel yolla bulaşabilecek birçok hastalık gündeme getirilmemekte; AIDS,
prezervatif kullanımı, doğum kontrolü, istenmeyen gebelik gibi konular yok sayılarak haberler
yapılmaktadır. Cinsel yaşam ile ilgili haberler diğer haberler kadar ilgi görmesine rağmen,
çoğunlukla kalp hastalıkları veya diyet haberleri kadar rahat okunmamakta; daha çok, gizli saklı
okunmaktadır. Cinsel yaşam ile ilgili bilgi yokluğunun karşıtı olarak, cinsellikle ilgili bilgilerin
dikkat çekici, abartılı veya mizahi bir dille anlatımı ile karşılaşılmaktadır.
AIDS konusunda yer alan haberler, Dünya AIDS günü nedeniyle yapılan birkaç
haberden ibarettir. Doğum kontrolü hakkında çıkan birkaç haber/yazı ise doğum kontrol
haplarının kilo aldırıp aldırmaması ile ilgilidir. Bununla beraber cinsel yaşam, beslenme,
egzersiz, sağlıkla bağlantılı olası faydaları ile haber olmaktadır: “Cinsel gücü artıran besinler”
(Kelebek, 30.04.2008, s.4) “Sizin için afrodizyak beslenme” (Hürriyet Cumartesi, 12.04.2008,
s.15), “Sabah 6 seksi 300 kalori yaktırıyor” (Hürriyet, 19.03.2008, s.5).
Cinsel yaşamla ilgili doğrudan haberler yerine, gündelik yaşam pratiklerinin cinsel
yaşam üzerinde etkileri, çarpıcı başlıklarla iç sayfalarda yerlerini bulmaktadır

13.4. Sonuç
Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en temel hak olarak tanımlanan yaşam
hakkının bileşenlerinden birisi de sağlık hakkıdır. 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin 25. maddesinde “Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır” denilmektedir. Benzer düzenlemelere 1965’de
yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı’nın 11. maddesinde ve Avrupa Birliği Temel Haklar
Bildirgesi’nde de yer verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 1961 ve 1982 Anayasaları’nda da
“yaşam hakkı” ile birlikte “beden ve ruh sağlığının korunması” hakkı tanınmış ve bu hakkın
korunması devletin sorumluluğuna verilmiştir. Anayasa ile her ne kadar devletin
sorumluluğuna verilmiş olsa da sağlığın korunmasında önemli araçlardan birisi de kitle iletişim
araçları ve burada yayınlanan programlardır. Geçmişte Türkiye, İtalya, Hindistan ve Afrika’nın
birçok ülkesinde kimi zaman UNESCO tarafından da desteklenen pek çok sağlık, çevre sağlığı,
beslenme ve okuma-yazma gibi farklı konularda radyo ve televizyonlar aracılığıyla verilen
eğitimlerden başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de de sağlıklı bir hayatın
sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve hastalıklardan korunmak için uygulanan
koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacı gidermek adına medyadan yararlanılması önerisi
geliştirilmiştir. Çünkü halka sağlığını koruma bilincinin aşılanmasında da medya en etkili
eğitim silahlarından biri olarak tanımlanmaktadır (Hoşgeçin ve Tozkoparan 1995).
Katılımcılar sağlık konulu bilgileri “hekimlerden çok televizyonlardan” edindiklerini
belirtirken, hekimlerden alınan bilginin oranı yüzde 36’da kalmıştır. Medyadan edinilen bilgiler
çerçevesinde “önlem alma” konusunda ise deneklerin yüzde 58’i “davranış değiştirdiklerini”
ve yüzde 42’si ise daha çok bilgi alabilmek için doktora başvurduklarını ifade etmişlerdir
(Aktaran: Demir 2008).
Öte yandan Türkiye’de medyadaki sağlık konulu içeriğe yönelik eleştirilerin son
zamanlarda arttığı da dikkati çekmektedir. Bir yandan medya içeriklerinde sağlık konusuna
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ayrılan yer artarken, diğer yandan da bu içeriklerle ilgili sorunlar ve bunun karşısında da
eleştiriler artmaktadır. Türkiye’deki sağlık konulu yayınların kaynak kişilerine yönelik 2010
yılında gerçekleştirilen görüşmeye dayalı çalışmada, görüşülen kişilerden sağlık konulu
yayınlarla ilgili değerlendirmeleri istenmiştir. Sağlık profesyonellerinin (doktor, diş hekimi,
hemşire, psikolog vb.) yarıya yakını (%42,67) sağlık konulu yayınları “olumsuz bulduğunu”,
belirtirken, sağlık yayınlarını olumlu bulan kişi sayısı yalnızca yüzde 6,67’dir. Sağlık konulu
yayınların arka planında yer alan ve bu yayınlardan sorumlu olan medya profesyonellerinin
aynı soruya verdikleri yanıtlar da sağlık profesyonellerinin yanıtlarıyla paralellik
göstermektedir. Görüşülen medya profesyonellerinden (muhabir, editör, sunucu, yapımcı vb.)
sağlık yayınlarını olumsuz bulanların oranı yüzde 34,78 iken olumlu bulanların oranı yüzde
19,57’dir (Yüksel vd, 2012:33).
İletişim alanında haber ne kadar önemliyse bunun alt katmanında yer alan sağlık
haberciliği de aynı derecede önemlidir. Çünkü sağlık ile ilgili haberler öğrenilip tartışıldıkça
bireyler sağlık alanında kendini daha güçlü kılabilirler. Sağlık haberleri dolayısıyla toplumun
dikkatini çekmekle kalmayıp, medyayı da konuya hakim olmayı zorunlu hale getirmektedir.
Örneğin yapılan bir kanser, kene ya da GDO’lu ürünlerin haberleri o hastalığa maruz kalmayan
bireylerin bile dikkatini çeker. Çünkü hasta olmayan ya da henüz kene ısırmasını yaşamayan
bireyler habere “ bir gün ben de kanser olabilirim”, “ beni de kene ısırabilir” mantığıyla
yaklaşmaktadırlar.
Sağlık muhabiri, tıp ve sağlıkla ilgili bir olayı haberleştirirken gazeteciliğin temel
kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelidir. Yanlış bilgi aktarmamalı, haberin
doğruluğundan emin olmadığı sürece olayı haberleştirmemelidir. Tıp biliminin sürekli değişken
ve gelişen bir alan olması dolayısıyla bu durum daha da zorlaşmaktadır. Buna rağmen sağlık
muhabirinin sağlık alanında eksik ya da yanlış bilgi verilmesinin bedeli bir insanın yaşamını
yitirmesi, sakat kalması veya daha sağlıksız bir hale gelmesi olabilir. Gazeteci, yetersiz bilginin
sorumluluğunu haber kaynağının üzerine yıkamaz. Bu nedenle sağlık muhabiri, tıpkı hekimlik
alanında olduğu gibi “önce zarar vermeme” ilkesini temel bir ilke olarak kabul etmelidir.
Gerçeklere dayalı ve doğru bir sağlık haberciliği için en önemli unsurlardan biri, haberin
okura sunulduğu andan sonraki denetim sürecidir. Etkin bir denetim süreci, konunun tüm
taraflarının ortak ve birlikte davranmasıyla en iyi şekilde gerçekleşecektir. Bilgili bir kaynak,
uzman bir sağlık- tıp habercisi, duyarlı bir yayıncılık politikası ve dikkatli bir okur eğer bu
konuda etkin bir işbirliği gerçekleştirebilirlerse daha nitelikli sağlık ve tıp haberlerine ulaşmak
mümkün olabilecektir (Yıldız, 2006:41).
Sağlık ve tıp alanının kurum ve örgütleri, gazetecilik ve habercilikle ilgili kurumlar ve
örgütlenmeler, okurun ve izleyicinin çeşitli biçimlerde oluşturdukları, hastalık, hasta ve diğer
hak temelli dernekler gibi gönüllü örgütlenmeler, nihayet adalet ve resmi görevleri kamu adına
denetim olan diğer kurumlar sağlık haberciliği üzerinde işbirliği gerçekleştirmelidirler.
Ülkemizde zaman zaman bu farklı kesimlerin örgüt ve kurumlarının yaptığı doğru ve etkin
denetim örneklerine rastlanmaktadır (Sütlaş, 2006).
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Son yıllarda sağlık ve hastalık kavram çiftinin gündelik yaşam içindeki ağırlığının arttığı
gözlemlenmektedir. Sağlık anlayışının odağı “hasta” olmaktan, “sağlıklı” olmaya doğru yön
değiştirmiştir. Sağlık konusundaki yasal düzenlemelerden “sağlıklı yaşam endüstrisinin”
alandaki yerini genişletmesine uzanan bir dizi gelişme, “sağlık” konusunu bilgi kirliliği içinde
karmaşık bir düzleme çekmektedir. Bu düzlemde “medyayı” sağlık ve hastalık söyleminin ana
mecrası olarak saptamak mümkündür.
Özellikle son on yıl içinde sağlık ve hastalık konularının beraberinde medyanın
kozmetize edilmiş sağlık konularına her geçen gün daha fazla yer verdiği gözlemlenmektedir.
Medyada haber bültenleri, özel sağlık programları, gazete ve dergilerin özel sağlık sayfaları,
yazı dizileri ve internetteki sağlık temalı sayfalardaki belirgin artış, sağlık konusundaki
söylemin ardına bakmayı gerekli kılmaktadır.
Bu söylemin ardında, tıbbi otoritenin -doktordan sonraki- yeni aktörleri olarak ifade
edilebilecek “sağlıklı yaşam endüstrisi”nin olduğu iddia edilebilir. İlaç endüstrisi, kozmetik
endüstrisi, tıbbi teknoloji üretenler, özel hastane ve klinikler, sağlık sigorta sektörü gibi geniş
bir alanda ele alınabilecek, ticari kaygılarla hareket eden bu “endüstri”, “sağlık” başlığında
bireylerin gündelik yaşamlarını, dolayısıyla bedenlerini denetim altına almaktadır.
Günümüzde sağlık önemli bir “değer” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sağlığın
korunmasını sağladığı iddia edilen alanların genişletilmesi, tıbbi sosyal kontrolü sağlamak
açısından önem taşımaktadır. Yaşam alanları tıbbileştirildikçe birey, kendine sunulan bilgi,
ürün ve hizmetleri tüketmekte ancak bunların kontrol aracı olduğunu fark edememektedir.
Foucault’nun (1993) da belirttiği gibi biyo-iktidarın devamlılığı için günümüzde bireyin
ölmesi değil yaşaması daha önemli hale gelmiştir. Medyada sağlıklı yaşam önerilerinin yanı
sıra bazı hastalıklarla ilgili tıbbi tedavi, buluş ve yöntemler “mucize” gibi sunulmakta; bu
sunumlara ilişkin olarak zaman zaman bireyler yüksek beklentileri nedeniyle hayal kırıklığı
yaşamaktadır.
Conrad’ın ifade ettiği gibi (2007: 146), “tıbbileştirme salgını” son yıllarda geniş bir
alana yayılmıştır ve yayılmaya devam edecek gibi görünmektedir. Özellikle de, tıbbın ilgi
alanına girmeyen konular ve gündelik yaşam pratiklerinin tıbbileştirilmesi, yakın gelecekte
daha fazla alanın tıbbi hale gelebileceğinin habercisi olarak kabul edilebilir.
Sağlıkla ilgili olan ve olmayan birçok konunun tıbbileştirilmesi, bireylerin sağlıklarıyla
ilgili olarak yaratılmış endişeye kapılmaları ve dolayısıyla çözüm arayışına girmeleri
bedenlerin denetiminden beklenen bir sonuçtur. Bireyin sorumluluğu olarak sunulan sağlığı
koruma ve geliştirme anlayışı, bireylerin kendilerine sunulan, “sağlık için” olduğu iddia edilen
vaat ve önerileri sorgulamadan tüketmelerine neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin
ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak sağlık sektöründeki rekabet, sağlık gibi hayati bir
konunun bulanıklaştırılmasına ve sağlıklı yaşam vaatlerinin ardındaki gelişmelerin
gizlenmesine neden olmaktadır.
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Sağlık, “genç”, “zayıf” ve “formda” olmak biçiminde yeniden tanımlanmakta, bireylere
bu tanıma uygun, “sağlıklı” bedene ulaşmanın yolları sunulmaktadır. “Ruhsal ve fiziksel tam
iyilik hali ”nin karşılığı bu koşullar altında yeniden oluşturulmaktadır. Tüm bu yaklaşımlara
rağmen sağlık sorunsalının toplumsal, ekonomik, politik makro bağlamı sorundan bağımsız
olarak gündeme bile gelmemektedir. Çok sayıda basit, çabuk çözüm öneren, nitelikli niteliksiz
sağlıklı yaşam sunumları, büyük ölçekli sağlık problemlerinin önemsizleşmesine ve görmezden
gelinmesine neden olmaktadır. Kısaca, medyanın, toplumsal boyutta ele alınabilecek sağlık
sorunlarını, bireyselleştirilmiş seviyedeki problemlere indirgediğini söylemek yerinde bir tespit
olacaktır. Medya sağlık sorunsalını kısıtlı olarak ele almakta; nedenler ve çözümler
üretilmesine ilişkin ortamın genişlemesine imkân sağlamamaktadır.
Bireyin sağlığı ile ilgili bir dizi sorumluluğunun yanı sıra medyanın sorumluluğu da
unutulmamalıdır. Biyo-etik konusu, mevcut uygulamalarından farklı olarak, medyanın yerine
getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Medyada yer alan sağlık bilgilerinin ve hemen her
türlü sağlık sorununu çözebilecekleri izlenimi veren haber, program veya yazı dizilerinin, etik
kaygılarla hazırlanması gerekliliği vurgulanmalıdır. Etik kaygılardan uzak bir sağlık söylemi,
sağlık gibi çok boyutlu bir konunun bireyin sorumluluğu olarak sınırlandırılmasına ve diğer
boyutlarının görmezden gelinmesine neden olabilmektedir.
Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamaya odaklanmış hale gelen bireyler, kendilerine sunulan
bu bilgi bolluğu içinde, ne yapacaklarını bilemez hale gelmiştir. Hangi önerinin doğru, hangi
mucizenin gerçek olduğunu bilmelerinin, olanaksız olduğu bu bilgi kirliliğinde bireyler, hem
maddi hem de manevi zarara uğrayabilir.
Burada vurgulanması gereken, birey ve dolayısıyla toplum sağlığı için yapılması
gerekenlerin başında, ülkelerin alması gereken politik kararlar olduğudur. Bozulan ve yok
olmakta olan çevre koşulları, insan ve tüm canlıların sağlığı açısından çok büyük önem
taşımaktadır. Bireye yüklenmiş bir sağlık sorumluluğu yerine, büyük çapta yapılması gereken
yasal düzenleme ve politikaların gerekliliği bir başka örtünün altında gizlenmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bireyin sağlığı ile ilgili bir dizi sorumluluğunun yanı sıra medyanın
sorumluluğu da unutulmaması gerektiği üzerinde duruldu. Biyo-etik konusu, mevcut
uygulamalarından farklı olarak, medyanın yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.
Medyada yer alan sağlık bilgilerinin ve hemen her türlü sağlık sorununu çözebilecekleri
izlenimi veren haber, program veya yazı dizilerinin, etik kaygılarla hazırlanması gerekliliği
vurgulanmalıdır. Etik kaygılardan uzak bir sağlık söylemi, sağlık gibi çok boyutlu bir konunun
bireyin sorumluluğu olarak sınırlandırılmasına ve diğer boyutlarının görmezden gelinmesine
neden olabilmektedir.
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Uygulamalar
Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamaya odaklanmış hale gelen bireyler, kendilerine sunulan
bu bilgi bolluğu içinde, ne yapacaklarını bilemez hale gelmiştir. Hangi önerinin doğru, hangi
mucizenin gerçek olduğunu bilmelerinin, olanaksız olduğu bu bilgi kirliliğinde bireyler, hem
maddi hem de manevi zarara uğrayabilir. Bu nedenle Medyadaki sağlık metinlerinin
okumalarının iyi yapılabilmesi gereklidir. Bunun için de etkin bir sağlık okuryazarlığının
geliştirilmesi gerekir. Bu bağlamda örnek çalışmalar büyük verim sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Medyadaki sağlık metinleri, tüketim kültürünü nasıl desteklemektedir?
2) Medyadaki sağlık yayınları, hangi kavramlarla açıklanabilir?
3) Nihai tüketici olan okuyucu/dinleyici/izleyici sağlık konulu medya metinlerini
tüketirken hangi konularda dikkatli olmalıdır?
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Bölüm Soruları
1) “Kitle iletişim kanalları, doğru sağlık enformasyonunu taşıyan kanallar olabileceği
gibi, yanlış veya …… ……… taşıyıcısı da olabilmektedirler. Bu açıdan, kitle iletişim
araçlarının sağlık alanındaki işlevsel gücünün bireylerde olumlu tutum geliştirebildiği gibi
olumsuz tutum da geliştirdiği bilinmektedir. “
Yukarıdaki boşluktaki alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) geleneksel düşüncenin
b) dedikonun
c) kurgulanmış enformasyon
d) kavramsal bilginin
e) olumlu iletilerin
2) Koçak ve Bulduklu (2010)’nun yaptıkları sağlık programları üzerine bir akademik
çalışmada, bu programları oldukça sık izleyen yaşlıların temel izleme motivasyonu
aşağıdakilerden hangisi olarak saptanmıştır?
a) enformasyon edinme
b) Zaman geçirme
c) Sohbet konusu üretebilme
d) Yanlışları belirleyebilme
e) Yalnızlıklarıyla başedebilme
3) Türkiye’de sağlık konulu yayıncılığın miladı olarak 1980’li yıllar ve daha özelinde
ise 1988 yılında TRT ekranlarına en önemli haber olarak yansıyan haber aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Laparoskopik cerrahi
b) Obezite ile mücadelede devrim
c) Hepatit salgını
d) Mucize İlaç: Zakkum
e) Tüp bebekte mucize çözümler
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4) 1991 yılında kurulan hangi dernek sağlık gazeteciliğinin bir uzmanlık dalı olarak
görülmesini sağlamıştır?
a) TOGEV
b) TGC
c) ÇGD
d) TGS
e) ESAM-DER
5) 1990’lı yıllarda Türkiye’de televizyonda hangi programlarla sağlık konusu sıklıkla
yer bulmaya başlamıştır?
a) Gece kuşaklarındaki tartışma programları
b) Sabah kuşaklarındaki kadın programları
c) Hafta sonu life style programları
d) Haberler
e) Çocuk programları
6) Ayağıdakilerden hangisi medyada sağlık konulu metinlerin sınıflandırılmasında
kullanılan kavramlardan biri değildir?
a) Tıbbileştirme
b) Bireyselleştirme
c) Yaşam tarzı önerileri
d) Dezenformasyon
e) Bilinçlendirme, bilgilendirme
7) “Gerçeklere dayalı ve doğru bir sağlık haberciliği için en önemli unsurlardan biri,
haberin okura sunulduğu andan sonraki ……. sürecidir. Etkin bir …… süreci, konunun tüm
taraflarının ortak ve birlikte davranmasıyla en iyi şekilde gerçekleşecektir.”
Yukarıdaki metindeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak
karşılamaktadır?
a) Denetim
b) Kucaklama
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c) Restorasyon
d) Enformasyon
e) Sağlık
8) Big Pharma nedir?
a) Panoptikte gözetleyen
b) Bürokratlar
c) Uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli
d) Sağlık programlarının ilk temsilcisi
e) Uluslararası bir sağlık kuruluşu
9) ABD’de 1950’li yıllardan itibaren doktorları konu alan televizyon programları
yayınlanmaktadır, 1952 yılında yayınlanan …….. adlı program bu alandaki ilk program olarak
kabul edilmektedir
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimdir?
a) City Hospital
b) Dr. Oz Show
c) Dr. House
d) The Doctors
e) Oprah Winfrey Show
10) Haziran 2004 tarihinde ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde yer alan sağlık
haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) yazılı basında 567 haberle en çok hangi
sağlık haberlerine yer verildiğini tespit etti?
a) Hastanelerle ilgili
b) Hastalarla İlgili
c) Engellilerle ilgili
d) İlaçlarla ilgili
e) Akıl hastalıklarıyla ilgili
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Cevaplar
1 c, 2 a, 3 d, 4 e, 5 b, 6 d, 7 a, 8 c, 9 a, 10 c

365

14. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE YENİ MEDYA KULLANIMI
Bölüm Yazarı
Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Teknolojik gelişmeler birçok alanı olduğu gibi sağlık alanını da etkilemekte, hem sağlık
uzmanlarının hem de hastaların medikal bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına imkân
sağlamaktadır. İnternet, mobil ve giyilebilir teknolojilerde ki ilerlemeler, bireyin daha hızlı
sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda daha fazla sosyal etkiye maruz kalmasına da sebep
olmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya,
gerek kişilerarası gerekse kitle iletişimine imkân sağlayan yapısı sayesinde bu çalışmalarda
kullanılan en etkili araçlardan birisi haline gelmiştir. Bu nedenle bu bölümde sağlık iletişiminde
yeni medya kullanımı konusu detaylı olarak açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnternet kullanımının sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?
2) Sosyal medya kategorileri nelerdir?
3) Sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın kullanımında dikkate alınması gereken
hususlar nelerdir?
4) Sosyal medya platformları sağlık sektörü tarafından hangi amaçlarla kullanılır?
5) Hastaları sağlıkla ilgili konularda sosyal medya kullanmaya motive eden sebepler
nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık konusunda daha derin
sosyal etkileşime, topluluk
oluşumuna
ve
işbirliği
projelerini başarmaya imkan
sağlayan
sosyal
medya
hakkında bilgiler edinilecek.

Sağlık İletişimi ve yeni medya ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek bu konular
geliştirilip pekiştirilebilir.

Sağlık
İletişiminde
Sosyal
Medya
Kullanımının Stratejik
Önemi

Sağlığın
geliştirilmesi
faaliyetleri
kapsamında
bireylerin doğru ve güvenilir
kaynaklara erişerek, sağlık
enformasyonunu
doğru
kullanması hakkında bilgiler
öğrenilecek.

Sağlık İletişimi, Sosyal Medya ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek bu konu
öğrenilebilir.

Sosyal
Medya
Kullanımının Hedef
Kitleler
Üzerindeki
Etkisi

Toplumun
ve
sağlık
sektörünün sosyal medyadan
nasıl etkilendiğine yönelik
bilgiler öğrenilecektir.

Sağlık Yönetimi ve İletişimi ile
Sosyal Medya Kullanımı ile ilgili
literatür taranarak bu bilgilere
ulaşılabilir.

Sağlığın Teşviki ve
Geliştirilmesinde Yeni
Medya Kullanımı

Sağlık
bilgisine
erişimi
iyileştirmeye devam eden
özellikle multi-medya ve yeni
bilgi
teknolojisindeki
ilerlemeler hakkında bilgiler
edinilecektir.

Sağlık İletişimi ve Yeni Medya ile
ilgili okumalar ışığında konuyla
ilgili detaylı bilgi edinilebilir.

Sağlık
İletişimi
Kampanyaları ve Yeni
Medya Kullanımı

İnsanların sağlıkla ilgili
konulara bakış açıları ve
davranış şekillerini değiştiren
sağlık iletişimi kampanyaları
hakkında ayrıntılı bilgiler
öğrenilecektir.

Sağlık İletişimi kampanyaları
konusunda
okumalar
ve
araştırmalarla konu anlaşılabilir.

Konu

Sağlık
İletişiminde
Yeni Medya Kullanımı
“Sosyal Medya”

369

Anahtar Kavramlar
• Sosyal medya: Katılımcılarının online ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime
geçme, gruplara katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma imkanı
sağlayan sosyal içerikli web siteleridir.
• Dünya Sağlık Örgütü’nce Sağlık: Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,
bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyi olma halidir.
• Hastalık: Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin
doğurduğu her türlü durumdur.
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Giriş
Teknolojik gelişmeler birçok alanı olduğu gibi sağlık alanını da etkilemekte, hem sağlık
uzmanlarının hem de hastaların medikal bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına imkân
sağlamaktadır. İnternet, mobil ve giyilebilir teknolojilerde ki ilerlemeler, bireyin daha hızlı
sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda daha fazla sosyal etkiye maruz kalmasına da sebep
olmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya,
gerek kişilerarası gerekse kitle iletişimine imkân sağlayan yapısı sayesinde bu çalışmalarda
kullanılan en etkili araçlardan birisi haline gelmiştir. Mesajlar, sosyal medya platformlarında
kullanıcılara kendi rızaları doğrultusunda, hızlı bir şekilde iletilmektedir. Mesajı alan kullanıcı
çoğu zaman alıcı konumundan çıkıp gönderici konumuna geçmekte, böylece sosyal medyayı
diğer iletişim ortamlarından ayıran en önemli özellik olan etkileşim ortamı yaratılarak mesaj
yoluyla oluşturulmak istenen sosyal etkinin daha hızlı ve kalıcı gerçekleşmesi
sağlanabilmektedir.
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14.1. Sosyal Medya
Sosyal medya; katılımcılarının online ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime
geçme, gruplara katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma imkanı
sağlayan sosyal içerikli web siteleri olarak tanımlanabilir. Akar (2010:17) ise sosyal medyayı
web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve
işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web siteleri olarak görmektedir. Sosyal medya,
internet tabanlı pekçok kanala sahiptir. Bloglar, video ve resim paylaşım siteleri, sosyal ağlar,
microbloglar, wikiler, podcastler ve e-mailing başlıca sosyal medya kanallarıdır. Bu kanallarda
maliyet içermeyen etkinliklerin yapılması, müşterilerle irtibat kurulması, onların fikir ve
önerilerine kısa yoldan ulaşılabilmesi küçük/büyük tüm işletmeler için büyük avantajlar
oluşturmaktadır.
Google’ın 1998 yılında kurulmasının ardından Web 2.0 çağındaki etkileşimsel
hareketlilik ve devamında da, 1999 yılında Blogger kurulmuş ve insanların içerik paylaşmaları,
hem bedava hem de daha kolay hale gelmiştir. Sosyal medyanın doğuşu Harvard’lı bir
üniversite öğrencisi olan Mark Zuckerberg’in 2004 yılında basit bir sanal okul yıllığı şeklinde
tasarlanan Facebook, sanal kimlikler yerine gerçek kimliklerin paylaşımlarda bulunmasına
dayanmaktadır. Sosyal medyanın oluşumunda katkısı oldukça büyük olan YouTube ilk sanal
ödeme sistemi PayPal’ın üç çalışanı tarafından 2005 yılında kurulmuştur. İlk defa bir web
sayfası tamamen kullanıcıların yüklediği içerikle var olmuştur. “Bu zamana kadar ‘we’ (biz)
olan internet, ilk defa ‘you’ (sen, siz) olmuştur” (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 15-16). Twitter ise
Facebook’tan daha basit şekilde çalışabilen ve mesaj atmak kadar kolay bir işleve sahip (140
karakter) yapısıyla 2006 yılında piyasaya girmiş ve hızla kendisini tüm dünyada
kabullendirmiştir.
Instagram ise, kurulduğu günden bu yana kullanıcı sayısında hızlı bir artış göstermiş,
2015 yılının sonu itibariyle dünya çapında 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bu sayı ile
Instagram, 284 milyon kullanıcısı olan Twitter’ı geçmiştir. Türkiye’de ise Instagram
12.242.850 kişi ve toplam internet kullanıcıları arasındaki %34’lük payı ile önemli bir sosyal
ağ konumundadır. Bu süreçte Instagram sadece bireylerin değil markaların, işletmelerin ve aynı
zamanda sağlık iletişimi çerçevesinde potansiyel müşterileriyle iletişim kurmak isteyen
hastanelerin de dikkatini çekmiştir (http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medyakullanici-istatistikleri-2017/).
Sosyal medya, karşılıklı etkileşime açık olması nedeniyle bilgiye ulaşmada ve onu
üretmede özgürlükler sunmaktadır. Kişilerin duygu ve düşüncelerini kolay ve ekonomik olarak
paylaşmalarına imkan tanıması nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemin büyük bir devrimi
olarak düşünülmektedir. Diğer taraftan yeni medya, özellikle toplumun davranışlarını
etkilemesi bakımından önemlidir. Öte yandan yeni medya diğer insanların davranışlarını
etkilemede birtakım avantajlara sahiptir. Özellikle kullanıcı için çok hızlı elde edilen geri
bildirimler buna örnek olarak gösterilebilir (Vural vd.2010). Bununla birlikte, sosyal medya
araçları farklı coğrafi konumlardaki çok sayıda insana kolay ve uygun maliyetli erişim olanağı
sunmaktadır.
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Etkileşimi ve ortak içerik paylaşım olanaklarını geliştiren “Web 2.0 sosyal medya”
araçları; (bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, bloglar, uygulamalar) gibi pek çok teknolojik
ürünle birlikte gündelik yaşamda bireyin hemen hemen her anında etkisini hissettirmeyi
başarmıştır. Geleneksel medya şeklinde tanımladığımız gazete, radyo ve televizyonun ardından
sosyal medya şeklinde tanımladığımız; sosyal paylaşım ağları başta olmak üzere bloglar,
forumlar, kişisel, ticari ve kurumsal web sayfaları medyanın yeni bir şekli olan sosyal medyayı
oluşturmaktadır.
WEB’in, 1.0’dan 2.0 versiyonuna geçişiyle birlikte daha fazla merkeze yaklaşan ve
etkileşim imkânına kavuşan birey, paylaşmak ve yorum yapmak konusunda artık daha özgür
bir görünüm sergilemektedir. Yalnızca bir şeyler paylaşmak değil, okumak konusunda da
eskisine göre (gazete, dergi) daha özgür ve daha çeşitli kaynaklara sahiptir. Tüm bu sıralanan
sonuçlar neticesinde bireyin yalnızca etkilenen değil etkin, yalnızca paylaşımları seyreden değil
içerik ve paylaşım üreten bir dönüşüme uğradığını söylemek mümkündür (Tosyalı ve Sütçü,
2016:10).
O halde, kullanıcının geliştirdiği içeriği paylaşmasına olanak sağlayan çevrimiçi
uygulamalar olarak tanımlanabilen sosyal medya beş kategori altında incelenebilir: (Aktaran:
Mendi, 2015:280).
(1) Ortak çalışmaya dayalı projeler (Wikipedia vb.)
(2) Blog ve mikrobloglar (Blogger, Twitter vb.)
(3) İçerik topluluğu (Youtube vb.)
(4) Sosyal ağ siteleri (Facebook vb.)
(5) Sanal oyunlar veya sosyal ortamlar
Ayrıca sosyal medyada hız, görsellik ve sunum ön plandadır ve bu medyayı
kullananların değişen okuma alışkanlıkları, çabuk sıkılmaları, görselliğe önem vermeleri ve
hızın belirlediği rekabet ortamının bir parçası olmaları nedeniyle sosyal medyada üretilen
içeriğin ve sunum biçiminin önemli olduğu söylenebilir (Bulunmaz, 2015:322). Yeni nesil
kullanıcıların, proaktif bir yapının parçası olmaları nedeniyle, yeni medyanın içerikleri hedef
kitlenin özelliklerine ve isteklerine uygun olacak şekilde hazırlanmalı ve sunulmalıdır
(Bulunmaz, 2015:331).
Dolayısıyla, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia gibi içeriğin kullanıcı tarafından
oluşturulduğu sosyal ağlar, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörünü de etkilemiştir.
Bu platformlarda hastalıklar tartışılmakta, ilaçlarla ilgili bilgiler paylaşılmakta, ilaç firmaları
ürünlerini ve faaliyetlerini direk hastalara ya da ilgililere anlatabilmekte ve hastalıkların farklı
tedavileriyle ilgili bilinçlenmeleri sağlanabilmektedir. Görüldüğü gibi, bu yeni mecralar tedavi
kararlarını etkilemekte, ortalama bir internet kullanıcısı bile doktor, ilaç, hastalık gibi konularda
tavsiye vermek almak için sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu bağlamda, sosyal medya
platformlarından mesajlar kullanıcılara kendi rızaları doğrultusunda, hızlı bir şekilde
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iletilmekte, ortak etkileşim ortamı yaratılarak oluşturulmak istenen sosyal etki daha hızlı ve
kalıcı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

14.2. Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi
Özellikle dünyada kronik hastalıkların artışı ile ve sağlığın çevresel ve sosyal
faktörlerden etkilenmesi konusundaki farkındalığın gelişmesi sonucu sağlığın geliştirilmesi
kavramı ortaya çıkmış ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmiştir. Sağlığın geliştirilmesi
faaliyetleri kapsamında bireylerin doğru ve güvenilir kaynaklara erişerek, sağlık
enformasyonunu doğru kullanması önemli bir faktördür. Bu nedenle günümüzde bilgi
okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı kavramları öne çıkmıştır. İnternetin kullanımı çoğu ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de giderek artmakta, bu durumun sağlık üzerinde hem olumlu hem
olumsuz etkileri görülebilmektedir. İnternette en çok ele alınan konulardan biri olan sağlık
konusunda çok sayıda kaynak yer almaktadır. Ancak bu kaynakların hepsinin güvenilir ve
nitelikli bilgi sunduğunu söylemek mümkün değildir.
Örneğin, ilaç firmalarının reklam ve tanıtım kampanyalarının yanlış algılanması
sonucunda milyonlarca insanın yanlış ilaç kullandığını, bunun sonucu olarak ölümlerin ortaya
çıktığı söylenebilir. Bunun en tipik örneklerinden biri Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
gerçekleşmiştir. Tamiflu ve Relenza ilaçları gribin süresini ve şiddetini azaltmak için üretilmiş
olmasına rağmen reklamlar bunu gribi önleyici ilaç olarak sunmuştur. ABD’de bu ilacı alan her
168 kişiden yalnızca 39’unun grip hastası olduğunu, medyanın yanlış tanıtımı sonucu bir yıl
içinde 18 kişinin öldüğünü göstermiştir. Benzer şekilde, bazı hastalıklarla ilgili internette
dolaşan bilgilerin toplum sağlığını etkileyecek yanlış yargılar içerdiği ve bu yanlış yargıların
silinmesinin zor olduğu bilinmektedir. Televizyonlarda sık sık antibakteriyel temizlik
malzemeleri reklamlarında genellikle korkutarak ikna yöntemi kullanılmaktadır. Tam hijyenin
sağlanması bilimsel olarak doğru olmamasına karşın bu yanlış algının toplumda benimsendiği
görülmektedir. Bu örnekte medyanın etkisini gösteren iki unsur vardır. Bunlardan birincisi
genellikle onbeş saniye ile otuz saniye arasında süren bir reklamın teknik yapısının etkisidir.
Hayali olarak tasarlanmış bir canavar bakteri olarak gösterilmektedir. İkincisi ise içeriği
ustalıkla kurgulanarak psikolojik korku yaratılarak deterjan alımına yönlendirilmektedir. Bu
olumsuz örneklerin yanında, medyanın gücünün farkına varan sivil toplum örgütleri, kamu ve
özel kurum yetkilileri reklam teknolojilerini kullanarak mesajlarını daha etkili hale
getirmektedir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığının sigaraya karşı geliştirdiği tanıtım spotları en iyi
örnekler arasında yer almaktadır.
(http://thsk.saglik.gov.tr/eDosya/04/cevre_saglik/Bilesen12.pdf)
Sağlık hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğu yıllarda hastane veya hekime ulaşma
imkânı olmayan insanlar ailelerinden, akrabalarından ve arkadaş gruplarından aldıkları
önerilere göre tedavilerini gerçekleştirirken günümüzde tedavi önerilerine; tavsiye siteleri,
bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi sosyal medya platformlarından ulaşılmaktadır. Sağlık
sektörü temsilcilerinin gazete, radyo ve televizyonda yapacakları reklam ve tanıtım
faaliyetlerinin de yasal düzenlemelerle oldukça sınırlandırılmış olması, sosyal medyayı sektör
temsilcileri için önemli bir tutundurma aracı haline getirmiştir.
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Ancak, sosyal medya ve sağlık ilişkisi ile ilgili olarak şu ana kadar yapılan çalışmalarda
çelişkili sonuçların ortaya çıktığı da dile getirilmektedir. Buna göre; bir tarafta, sosyal medya
çeşitli mekanizmalar aracılığıyla sağlık iletişimini geliştirmeye destek olmakta, diğer tarafta ise
istenmeyen etkilere sebep olabilmektedir. 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 medyadaki uyarlanmasında da başarılı sonuçlar
gözlemlenmektedir (Atkinson 2009:2).
Hastaların duygu durumlarını etkilemesi bakımından sosyal medya oldukça faydalı
olabilmektedir. Ameliyat gibi ağır klinik müdahaleler geçiren hastalar rehabilitasyon sürecinde
duygusal desteğe veya uzun vadeli sonuçlarla başa çıkma noktasında yardıma ihtiyaç
duyabilmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde oluşturulan topluluklar; sağlıklı yaşam önerileri,
klinik müdahale sonrası kaçınılması gereken davranışlar, tekrar zarar görmekten kaçınma ve
başarı hikâyelerinin paylaşılması gibi içeriklerle hastalara yardımcı olabilmektedir. Örneğin,
Livestrong Derneği tarafından oluşturulan ve kanser hastalarına günlük hayatta
karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili pratik çözüm önerilerinin sunulduğu “CANCERHACK”
topluluğu ile Amerikan Donanması mensuplarına ve ailelerine finansal destek ve eğitim
programları sağlayan “The U.S Navy-Marine Corps Relief Society” topluluğu, bünyelerinde
görev yapan gönüllü doktor ve hemşirelerin doğrudan katılımlarıyla hastalarla etkileşim
kurulması için bir fırsat oluşturmakta, hem yüz yüze hem de sosyal paylaşım ağları üzerinden
profesyonel destek sağlamaktadır. Bu sayede, olası riskli durumlara müdahale edilebilmekte,
duygusal çöküntü içinde olan hastaların veya yakınlarının intihar girişiminde bulunmaları
engellenebilmektedir (Hootsuite).
Diğer taraftan, yeni medya, geleneksel halk sağlığı kampanyaları üzerinde farkındalık
yaratabilme, yaygın etki ve davranış değişikliği yaratma gibi alanlarda etkisini göstermektedir
(Abroms vd. 2008:3). Öyle ki, günümüzde beslenmeden, tütün denetimine ya da kondom
kullanımının teşvikine kadar pek çok sağlık içerikli mesaj, sosyal ağ siteleri, pop-up reklamları,
bloglar, e-postalar aracılığıyla hedef kitlelere aktarılmakta ve davranış değişikliği yaratılmaya
çalışılmaktadır.
Bunlarla birlikte, sosyal medyanın sağlık iletişimcilerine, tüketicilerin sağlık
konularıyla ilgilenim düzeyini belirlemede ve tavsiyeler doğrultusunda davranış değişikliği
oluşturmada yardımcı olduğu söylenebilir. Buna göre benzer konularla ilgilenen hedef kitleler
Facebook ve Twitter gibi sitelerde bir araya gelerek tek ses olma şansına sahip
olabilmektedirler. Her geçen gün birçok hastanın kendi gibi hasta olanlarla iletişim kurmak
adına bu sosyal ağ sitelerini daha çok kullanmaya başlamaları ise, etkileşimli sağlık iletişiminde
bu alanların önemini ortaya koymaktadır (Robledo 2012:84) Dolayısıyla sosyal medya
aracılığıyla, sağlıkla ilgili değerli bilgileri yaymak, hedef kitleleri arttırmak, mesajları
kişiselleştirmek, katılım ve etkileşimi sağlamak mümkün hale gelmektedir.
Özellikle Web 2.0 ile birlikte gelişimi başlayan sosyal medya platformları sağlıkla ilgili
çok miktarda bilgiyi barındırmaktadır. Gerek sağlık uzmanları gerekse hastalar internet ve
sosyal medyayı kullanarak medikal bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu
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nedenle erişilen bilgilerin doğru ve güncel olması halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Ayrıca, sağlık kuruluşlarının hedef kitleleriyle deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak için
çevrimiçi bir şekilde iletişim kurmaları, aynı zamanda kuruluşlara değer de katmaktadır. Bu
iletişim daha etkili bir yönetim mekanizması sağlayarak, müşteri hizmetlerinin gelişmesine
yardımcı olabilme avantajını da getirmektedir. Buna olanak sağlayan kuruluşlar kendilerine ve
tüketicilere yardımcı olacak tavsiyeleri dinleyerek, onların önerilerini daha kolay uygulamaya
geçirebilmektedirler (Robledo 2012:85).
Öte yandan sosyal medya platformları sağlık sektörü temsilcilerinin; tutundurma, itibar
yönetimi ve hasta ilişkileri yönetimi faaliyetleri için de yeni fırsatlar yaratmaktadır.
Kullanıcılar; hastane ve hekimlerle ilgili yorumları okumak, semptomları ve ilaçların yan
etkilerini araştırmak, benzer hastalıklara yakalanan kişilerin paylaşımlarını ve başarı
hikâyelerini takip etmek ve yakalandıkları hastalıklarla ilgili uzman doktorlarla iletişime
geçebilmek amacıyla sosyal medya platformlarına yönelmekte ve gripten kansere kadar birçok
hastalıkla ilgili araştırma yapabilmektedir. Bu bilgi edinme süreci ve dijital arkadaş etkisi,
bireylerin sektör temsilcileriyle ilgili fikir edinmelerini sağlamakta ve kararlarını
etkilemektedir.
Dolayısıyla sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olması, elverişli
olması, sağlık kampanyalarının güvenilirlik algılamasını ve değerini yükseltici etki yapabilmesi
bakımından önem taşımaktadır. O halde sosyal medyanın doğru biçimde kullanılmasıyla
sağlıkla ilgili bireysel ve toplumsal bilincin oluşturulması ve yaygınlaştırılması sağlanmakta ve
sağlık iletişimi amacına bu kanallar yoluyla daha aktif ve hızlı biçimde ulaşabilmektedir.

14.3.Sosyal Medya Kullanımının Hedef Kitleler Üzerindeki Etkisi
1889’da kurulan tedavi ve araştırma merkezi Mayo Kliniğin Sosyal Medya Merkezi
yöneticisi Lee Aase (2014), sağlık sektörü çalışanlarının sosyal medyayı etkin bir şekilde
kullanmaları gerektiğini vurgulayarak bunun aynı zamanda bir sorumluluk ve profesyonel
meslek hayatının kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirtmektedir. Kişiler, kendi sağlık
durumlarıyla ilgili karar verme hakkına sahip oldukları gibi sağlık durumlarıyla ilgili bilgiyi de
istedikleri yerden araştırıp öğrenme özgürlüğüne sahiplerdir. Sosyal medya kullanımının
yaygınlaşması kişileri bu ortamlara yönlendirmekte ve bu ortamlar bilgi edinimi için öncelikli
başvuru kaynağı haline gelmektedir. Kişiler aileleriyle veya sosyal çevreleriyle
paylaşamadıkları sağlık sorunları hakkında bilgi edinmek için de sosyal medya platformlarına
yönelmektedir (Aktaran:Tosyalı ve Sütçü: 2016).
2009 yılında yapılmış Pew internet and American Life Project araştırmasına göre,
internet kullanıcılarının % 80’i sağlık bilgilerini online olarak araştırmaktadır. “Manhattan
Araştırma Merkezi verileri de, ABD’de doktorların %39’u hastalarıyla yüz yüze ve muayene
gerektirmeyen konularda iletişimi internet üzerinden yürüttüğünü gösteriyor. Örneğin,
Facebook’ta kronik hastalıklarla ilgili, hasta topluluklarının oluşturduğu 1.200 sayfa
bulunmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan hastaların %75’i internetten buldukları tedavileri
uygulamaktadır. İspanya Miguel Hernandez Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada hastaların
%90’ının doktora gitmeden önce gideceği doktorla ilgili bilgileri internette aradığını ortaya
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koymaktadır (Kayabalı, 2011:17). ABD’de yapılan araştırma sonuçları da çok büyük bir
kitlenin, sağlıkla ilgili konularda aktif olarak yeni medyayı kullandığını doğrulamaktadır. Bu
kişiler, sağlıkla ilgili araştırma yapmak, doktorlarla iletişim kurmak, hastalıklarla ilgili
konularda bir araya gelmek, tedavi yöntemleri bulmak, bu yöntemleri uygulamak ve gideceği
doktorla ilgili bilgilere ulaşmak için yeni medyadan faydalanmaktalar.
Diğer taraftan, 2012 yılında sosyal medya faaliyetlerinin kendini ifade etme ve topluluk
deneyimlerinin paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlenmiştir. HRI (Health Research
Institute) tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD’deki hedef kitlenin üçte biri sağlıkla ilgili
konularda sosyal medyayı kullanmaktadır. Yine sosyal medya araçlarının 2005 yılında
ABD’deki yetişkinler tarafından kullanımı %5 büyümüş; 2011 yılında bu oranın, yetişkinlerin
yarısının kullanımına ulaştığı gözlenmiştir. Örneğin, 2005 yılında 5 milyon kullanıcı ile
başlayan Facebook, günümüzde 1.06 milyar katılımcıyla Avrupa nüfusundan daha fazla bir
orana sahip olmuştur. Twitter ise, günde ortalama 460,000 yeni hesapla olağanüstü bir büyüme
göstermiştir (PWC 2012:1). 2014 verilerine göre Türkiye’de ise, kişilerin sosyal ağlarda
geçirdiği zaman günde ortalama 2 saat 32 dakika olarak dikkat çekmektedir
(http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2014/).
Başka bir araştırma şirketi olan, PWC Health Research Institute'ün yaptığı hedef kitle
anketlerine göre, 1060 Amerikalı yetişkinin üçte biri sosyal medya alanını, sağlık tartışmaları
için “doğal bir habitat” olarak görmektedir. Sosyal medya insanlar ve kurumlar arasındaki
etkileşimin doğasını değiştiren dört karakteristik özelliğe sahiptir. Bunlar; içerik, topluluktan
üretilen kullanıcılar, hızlı dağıtım, açık ve iki yönlü diyalogtur (PWC, 2012: 5). Bu noktada,
bilgi ve sağlıkla ilgili karar alma gereksinimi bulunan ve çevrimiçi ortamdan yararlanmak
isteyen hedef kitleler için, içeriğin yeniden geliştirilmesi ve tüm iletişim planının bir parçası
olarak sosyal medya araçlarının kullanılması önerilmektedir. Bu alandaki stratejiler ise, arama
motoru kullanan ve birkaç internet sayfasını ziyaret eden kişiler tarafından sağlıkla ilgili bilgi
arama sürecine giren kişilere göre belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Burada dikkat çeken nokta,
sağlıkla ilgili enformasyon arayışına giren hedef kitlelerin çevrimiçi buldukları konu üzerinde
temel varsayımlara sahip olması ve tüm bildiklerinin, burada karşılaştıkları bilgiyle ile uyumlu
olduğu için buna inanmalarıdır (Robledo, 2012:88). Dolayısıyla, internet teknolojisindeki
ilerlemeler, özellikle de sosyal medya uygulamalarındaki yeniliklerle (kullanıcı tarafından
üretilen içerikler, etkileşim ve çevrimiçi işbirliği gibi), pasif ve dolaylı katılımdan aktif ve
katılımcı olmaya geçiş gibi imkânları gündeme getirmiştir (http://hints.cancer.gov, 2012).
Tengilimoğlu, hastaları sağlıkla ilgili konularda sosyal medya kullanmaya motive eden
sebepleri şu şekilde sıralamıştır: Bilgi edinmek, doktorla iletişim kurmak, sosyal destek almak,
benzer hastalarla fikir alışverişi yapmak ve kişisel bakım olurken, doktorları sosyal medya
kullanmaya teşvik eden sebepler ise; bilgi edinmek, hastalarla iletişim kurmak, pazarlama ve
meslektaşlarla iletişim kurmak (Tengilimoğlu vd., 2015: 80).
Niflioğlu ise (2012), sağlık sektörünün sosyal medyadan etkilenmesini iki çerçevede
değerlendirmektedir. Bunlar; (Aktaran: Tosyalı ve Sütçü: 2016:16);
•

Sosyal medyanın hekimlere olan etkisi,
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•

Hekimlerin sosyal medyaya olan etkisi.

Sosyal medya sayesinde hekimlerin birbirleriyle daha hızlı iletişim kurabildiklerini ve
mesleki alanda yaşadıkları sorunlara daha çabuk refleks yanıt oluşturabildiklerini belirten
Niflioğlu, hastaların da sağlık sorunlarını daha hızlı çözmek için ilerleyen yıllarda sosyal
medyayı daha yoğun kullanacaklarını, bu nedenle doğru ulusal sağlık politikalarıyla toplumun
sağlıkla ilgili konularda bilinçlenmesine yönelik ciddi gelişmeler sağlanabileceğini
belirtmektedir (Öz, 2012).
Örneğin, hekimlerin birbirleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak
amacıyla, yalnızca hekimlerin üye olabildiği Sermo, Doximity ve QuantiaMD gibi sosyal ağlar
geliştirilmiştir. Bu ağlar aracılığıyla hekimler zorlu ve karmaşık durumlarda birbirlerinden
görüş alabilmektedirler. Doktor Kevin Pho sosyal medyanın sağlıkta artan kullanımına yönelik
olarak “Sosyal medya geleceğimizdir, daha da önemlisi, hastalarımızın gelecekte olacağı
yerdir” cümlesini kullanmıştır (Lopes, 2009). Hastaların sosyal medyayı kullanımlarını ve bu
konudaki tercihlerini değerlendirmeye yönelik, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Utah
eyaletindeki aile hekimliği kliniklerindeki hastaların katılımı ile gerçekleştirilen bir çalışmanın
sonuçları, hastaların %56’sının hekimlerin sosyal medyayı kullanmalarını istediğini
göstermiştir. Aynı çalışmada hastaların %83’ünün sosyal medya araçlarından en az birini
kullandığı, sağlık uzmanlarının ise randevu ayarlama ve hatırlatma, test sonuçlarını rapor etme,
sağlık bilgisi sunma amacıyla ya da soruların yanıtlandığı bir forum olarak sosyal medyayı
kullanmalarını istedikleri görülmüştür (Van vd., 2012).
Youngh’a göre de, sağlık örgütlerinin, hastanelerin ve doktorların sosyal ağlarda bu
topluluklara katılması, takip etmesi ya da enformasyon ihtiyacını gidermesi aynı zamanda
bilinçsizce ortaya atılmış yanlış bilgilerin de ayıklanmasına ve süzülmesine yardımcı
olmaktadır. Bu sayede sosyal ağlarda sağlığa ilişkin bilgi kirliliğinin önüne geçilerek yararlı
enformasyonun güvenli biçimde kullanılmasının önü açılacaktır (Youngh, 2011:92). Ayrıca,
kullanıcılar sosyal ağlar yardımıyla web üzerinde farklı sitelerde aramalar yaparak
enformasyona ulaşmak yerine, tek ve etkileşimli bir kanaldan enformasyona ulaşabilmektedir.
Bu durum da kullanıcının özel sorulara rahatça yanıt alınabilmesini ve kendini güvende
hissetmesini sağlayacaktır.
Bu durumun farkına varan sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri ve gönüllü topluluklar çeşitli
hastalıkları gündemde tutmak ve bu hastalıklara karşı toplumu bilinçlendirmek için sosyal
medya araçlarını kullanarak kampanyalar yürütmektedir. Şeker hastalarına faydalı bilgiler
vermek ve sağlıklı yaşam önerileri sunmak amacıyla Roche şirketi tarafından oluşturulan
http://www.accu-chekdiabeteslink.com blog sitesi bunlardan birisidir.
Sosyal medya araçlarını en etkili kullanan sağlık kuruluşlarının başında Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter da yaklaşık 2,7 milyon
Facebook da ise yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 2005
yılından itibaren Youtube da 509 video yayınlamış ve bu videolar yaklaşık 9,5 milyon kez
görüntülenmiştir. Örgüt’ün 2012 yılında depresyonla mücadele kapsamında yayınladığı “I had
a black dog, his name was depression” isimli video ise yaklaşık 6 milyon kez görüntülenmiş
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(https://socset.com, 2017) ve birçok kullanıcı yaptıkları yorumlarda bu video sayesinde
depresyonu yendiklerini ifade etmiştir.
Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanan belli başlı bloglar arasında en önemlisi
olarak
“Emziren
Anneler
Blog”
unu
gösterebiliriz.
(http://blogcuanne.com/2010/07/03/emziren-annelergrubu/.) Emziren anneler blogu kısa
zaman içinde kamuoyu oluşturmuş, bütün emziren anneleri bir araya getirmiş, kamuoyunda
yeterli ilgiyi gördükten sonra Sağlık Bakanlığı’nın gerekli adımları atması konusunda uyarıcı
olmuştur.

14.4. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinde Yeni Medya Kullanımı
Dünya Sağlık Örgütü’nce sağlık; “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence,
ruhça ve sosyal yönden tam bir iyi olma hali” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımda geçen
hastalık kavramı ise doktorlar ve doktor olmayanlar tarafından farklı algılanabilmektedir.
Örneğin, öksüren birisi doktor tarafından hasta olarak kabul edilirken, bu durum kişinin günlük
aktivitelerini yapmasına engel olmuyorsa kişi kendisini hasta olarak tanımlamamaktadır.
Hastalık doktorlar tarafından “Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin
doğurduğu her türlü durum” şeklinde tanımlanırken doktor olmayanlar için hastalık durumu,
kişinin bilgi ve kültür düzeyine göre değişiklik göstermektedir (Fişek, 1982). Bu nedenle,
toplumun sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu bilinçlendirmenin
yanı sıra bireysel davranışlarda ve alınan kararlarda olumlu yönde etki oluşturulması, sağlık
hizmetlerinde kalitenin artırılması ve toplumsal sağlığın geliştirilmesi sağlık iletişimi
kapsamında ele alınan diğer önemli konulardan bazılarıdır.
Bireyin sağlıkla ilgili konulara bakışı ve anlamlandırması içinde yaşadığı toplumdan
etkilenerek sosyalleşme sürecinde şekillenir. Bu süreçte; hekim-hasta iletişimi, grup iletişimi
ve kitle iletişimi bireyin sağlıkla ilgili konulardaki davranışlarının şekillenmesinde ve
toplumsal sağlığın gelişmesinde etkili olur. Bir hastalık ve bu hastalığın tedavisiyle ilgili
farkındalık oluşturulması, toplumun bilgilendirilmesi, insanların doğru davranışları
sergilemeleri için güdülenmeleri, sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması gibi unsurlar sağlık
iletişiminin hedeflerini oluşturmaktadır (Koçak ve Bulduklu, 2010: 8). Dolayısıyla, iletişim
araçlarında, özellikle multi-medya ve yeni bilgi teknolojisindeki ilerlemeler sağlık bilgisine
erişimi kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan, sağlık iletişimi bireylerin ve toplulukların daha fazla
yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir unsur olmaktadır.
Korda ve Itani (2013) tarafından yapılan bir derleme çalışmasının sonuçlarına göre;
sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın kullanımında dikkate alınması gereken önemli
konular sekiz başlık altında toplanmıştır (Taubenheim vd. 2012:205-2209):
(1) Hedef kitlenin demografik özellikleri, teknolojik tercihleri ve ihtiyaçlarının
belirlenmesi
(2) Sosyal medya eğilimlerinin takip edilmesi
(3) Kullanıcı katkılı içeriklerin tercih edilmesi
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(4) Birden fazla araç kullanarak çok yönlü stratejiler geliştirilmesi
(5) Sosyal ve davranışsal değişim modellerinden faydalanarak teoriye dayanan
girişimlerde bulunulması
(6) Girişimlerin değerlendirilmesi
(7) Web sitesi ziyaretçileri, sayfa görüntülenmesi, belirli aktiviteler için harcanan zaman
gibi konularda ölçümlemeler yapılarak girişimlerin etkilerinin ölçülmesi
(8) Sosyal medya uygulamalarının etkililiğinin saptanması için ulusal düzeyde
ölçeklendirmeler yapılması.
Ayrıca, sağlık sektöründe hizmet veren ve hizmet alan kişiler arasında güvene dayalı
ilişkilerin olması önemlidir. Hasta veya hasta yakınlarıyla çalışanlar arasındaki iletişimsizlik
kurumların itibarları üzerinde negatif etkiye sebep olabilmektedir. Bu nedenle doğru kanalı
kullanarak hedef kitleyle iletişim kurmak oldukça önemlidir. İnternet ve sosyal medya araçları;
geri bildirim, arşiv, erişim, gerçek zamanlı gözlem ve ölçüm kolaylığı gibi özellikleri sayesinde
kurumsal itibar yaratmada ve ölçmede en uygun araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Kıyat ve
Sütçü, 2013).
Sağlık iletişiminde internet ve sosyal medyanın yaygın kullanımı sayesinde; işbirliği,
paylaşım, katılım, aracısızlaştırma, açıklık gibi özellikleri barındıran ve yeni nesil sağlık
iletişimini temsil eden “Sağlık 2.0” kavramı doğmuştur (Hawn, 2009). Katılımcı ve etkileşimli
sağlık iletişimini temsil eden “Sağlık 2.0”, insanların hastalıklarıyla ilgili güvenilir bilgiye
ulaşmalarını ve paylaşımda bulunmalarını kolaylaştırmakta, benzer deneyimlere sahip
insanların bir araya gelebilmelerini sağlayarak güçlü sosyal yapıların oluşmasına yardımcı
olmakta ve sağlıkla ilgili alınacak kararlarda yönlendirici olabilmektedir.

14.5. Sağlık İletişimi Kampanyaları ve Yeni Medya Kullanımı
Yeni medyada sağlık bilgileri ve sağlık programları, son yıllarda giderek artan sıklıkta
yer almaktadır. Buradaki doğru bilgiler kişilere olumlu sağlık davranışı kazandırmakta, kendi
sağlığı ile ilgili farkındalık sağlamakta, hastalık sürecinde de aktif olarak tedaviye katılımı ve
uyumu arttırmaktadır. Bu teknolojilerinin en büyük engeli bilgi kirliliğidir. Bu nedenle,
toplumun doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etme konusunda eğitilmesi ve bu bilgilerin sadece
destekleyici olarak kullanılması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Avcı ve
Avşar, 2014:187).
Sosyal ağ siteleri, büyük kitlelere ulaşma potansiyeli ve etkileşimli yapısı ile sağlığı
geliştirme girişimlerinin iletilmesi adına özgün ortamlar sunmaktadır. Günümüzde geleneksel
kaynaklar yerine çevrimiçi kaynaklarda sağlık enformasyonu arayan kişilerin sayısının artış
gösterdiği görülmektedir. “Pew Research Center” 2013 verilerine göre ABD’deki yetişkinlerin
%35’i kendileri ya da bir başkasının sağlık sorunun çözebilmek için en az bir kere interneti
kullanmıştır. İnternet kullanıcılarının %72’si ise bir önceki yıl içinde herhangi bir sağlık konusu
ile ilgili bilgi aramak için interneti kullandığını belirtmiştir (aktaran:Mendi, 2015: 282).
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TÜİK’in 2014 yılında yaptığı, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırmasında, ülkemizde, internet erişimi olan hane oranı %60,2, internet kullanan bireylerin
oranının %53,8 ve bu internet kullananların %78,8’i sosyal medya sitelerine katılım sağladığı
tespit edilmiştir. İnternet kullanan bireylerin %82,4’ü sosyal medya kullandığı saptanmıştır
(TUİK, 2016)
İnternetten elde edilen sağlık enformasyonuna ilişkin alt analizlerde, internet üzerinden
sağlık enformasyonu edinenlerin %56’sının, bu kanalla sağlık enformasyonu edinmenin kendi
ya da bir diğer kişinin sağlığını kontrol etme ve yönetebilme üzerinde bilinç sağladığını, %
49’unun ise, internet üzerinden elde edilen sağlık enformasyonunun kendilerinin diyet
yapabilme, stres yönetimi, egzersiz yapma gibi konularda düşünme tarzlarını değiştirdiğini
ifade ettikleri belirlenmiştir (Zülfikar, 2014: 40-52).
Kronik hastaların Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi sayesinde, sağlıkları üzerinde daha
aktif bir rol almaktadırlar. Kronik Hastalığı olan yetişkinler arasından sosyal medya kullanımı,
yetişkin kronik hastalar aralarında bilgi paylaşımı sağlarken sürekli bağlanabilirliği
artırmaktadır. Etkileşim boyutunda artışın yaşanması açısından yeni medya, geleneksel halk
sağlığı kampanyaları üzerinde farkındalık yaratabilme, yaygın etki ve davranış değişikliği
yaratma alanlarında etkisini göstermektedir (Öztürk & Öymen, 2013:109-131).
Devlet kurumları da vatandaşların teknolojiye uyum sağlamalarındaki artışla birlikte
sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başlamıştır. Özel sektör kamu kurumlarına nispeten bu
teknolojiyi kullanmaya hazır ve bu araçları kullanarak önemli bir tecrübe edinmiştir. Buna
karşın kamu kesiminde sosyal medya araçlarına uyum süreci nispeten yeni başlamaktadır. Yine
de kamu kurumları toplumla daha iyi iletişim kurmak şeffaflığı artırmak ve erişebilirliği
kolaylaştırmak için sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamışlardır (Altunbaş, 2014:25).
Görüldüğü gibi, insanların sağlıkla ilgili konulara bakış açıları ve davranış şekilleri
büyük ölçüde sağlık iletişimi çalışmalarıyla şekillenmektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada
sosyal medya kullanılarak gerek bireyler ve gerekse yönetimler sağlık alanında aktif rol
alabilmektedirler. Özellikle büyük sağlık sorunlarında tek sesliliği sağlamak, kamuoyunun kafa
karışıklığı giderme anlamında kamu kurumları için sosyal medyanın büyük bir fırsat sunduğu
düşünülmektedir. Bu bağlamda, sigara ve uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere cinsel sağlık,
organ bağışı, obezite, doğum kontrolü, salgın hastalıklar gibi sağlıkla ilgili birçok konuda kitle
iletişim araçları kullanılarak bilinçlendirme ve etki oluşturma çalışmaları yürütülmektedir.
Sağlık sektöründe sosyal medyanın reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılması özellikle
hastane ve ilaç firmaları için neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık problemi baş
gösteren birey geçmişte aile büyüklerinden veya arkadaş çevresinden ilaç ve tedavi önerileri
alırken günümüzde karar vermeden önce internet ve sosyal medyada araştırma yapmaktadır.
Bu nedenle diğer ticari kuruluşlarda olduğu gibi sağlık kuruluşları tarafından da sosyal medya
araçları pazarlama amacıyla aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Griffis vd. (2014), Amerika’da
faaliyet gösteren 3.371 hastaneden; 3.351’inin (%99,41) Facebook ve Foursquare, 3.342’sinin
(%99,14) Yelp, 1.713’ünün (%50,82) Twitter hesabının bulunduğunu, bu hastanelerden
1.699’unun (%50,40) her dört sosyal medya aracını da kullanırken, 42’sinin (%1,25) sadece bir
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veya iki sosyal medya aracını kullandığını ve bu kuruluşlardan; büyük ölçekli olanlar, şehir
merkezlerinde faaliyet gösterenler ve kâr amacı gütmeyenler ile eğitim ve araştırma
hastanelerinin sosyal medya araçlarını daha aktif kullandıklarını belirtmektedir. Aynı
çalışmada, hastaların e-posta veya telefon gibi araçlar yerine yeni iletişim kanallarına
yöneldikleri, bu nedenle; klinik uzmanlık alanlarıyla ilgili yerel farkındalık oluşturmak,
karşılaşılan vakalarla ilgili toplumu bilgilendirmek, önemli sağlık ipuçlarını topluma yaymak
ve elde ettikleri ödül ve başarıları takipçileriyle paylaşmak amacıyla hastanelerin sosyal medya
stratejileri geliştirdikleri belirtilmektedir.
Sosyal medyanın sağlığın geliştirilmesinden kullanımını değerlendirmek adına gençlere
yönelik, sigara kullanımının meme kanserindeki risk faktörlerinden biri olduğu konusunda
farkındalık yaratmak adına Youtube aracılığıyla videolar yayınlanmıştır. Soru formu ile
gençlerin tutumunun ve videoları sosyal platformlarda paylaşım durumlarının incelendiği
çalışmada erkek ve kızlardan oluşan katılımcılardan olumlu yanıtlar alınmış, videoları sosyal
platformlarda paylaştıkları gözlenmiştir. Gençlere yönelik sağlık mesajları oluşturmada hedef
kitleyi aktif olarak dahil edecek stratejiler belirlemek önem taşımaktadır (Mendi, 2015:282) .
Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen “The Heart Truth” kampanyası dijital
ortamların sosyal pazarlamada kullanımına kapsamlı bir örnek olarak verilebilir. Kampanyanın
amacı kadınlarda sayısı artan ve ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp hastalıkları
ile ilgili kadınların farkındalığını arttırarak, bireysel olarak risklerini belirlemelerini sağlamak
ve doktor ile görüşmeleri konusunda cesaretlendirmektir. Kampanya stratejileri geliştirilirken
davranış modelleri dikkate alınmış, kalp hastalıklarının yalnızca erkekler için değil kadınlar
için de önem teşkil ettiğini vurgulamak adına kırmızı elbise sembol olarak kullanılmıştır.
Kampanya kapsamında öncelikle en aktif ve etkin bloglar belirlenip, bu bloglarda kampanyanın
duyurulması sağlanmış, 2010 yılında 66 blogda konuya yer verildiği görülmüştür. Oluşturulan
Twitter hesabının Şubat 2011 yılında kullanıcı sayısı 3000’i aşmış, kadınları ve “blogger”ları
biraraya getiren sosyal aktiviteler ve konferanslar düzenlenmiş; bu toplantılar sırasında
Twitter’ın kullanımı sağlanmış ve çok sayıda twit atıldğı saptanmıştır. Bu uygulamalar dışında
Facebook hesabı oluşturulmuş, Flickr aktif olarak kullanılmış, kampanya ile bağlantısı olmayan
kullanıcılar tarafından 144 video YouTube’a yüklenmiştir. 2000 yılında kadınların yalnızca
%34’ü kalp hastalıklarının başta gelen ölüm nedenlerinden biri olduğunun farkındayken, 2006
yılında ABD’deki kadınların yarısından fazlasının bu durumun farkında olduğu saptanmıştır
(Aktaran: Mendi, 2015:283).
Sonuç olarak, sosyal medya uygulamaları sağlık konusuna halkla iletişim kurmada
fırsatlar sunmakta ve sağlık eşitsizliği konusundaki boşluğun doldurulmasına katkıda
bulunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle hedef kitlenin doğru bir biçimde saptanması, bu hedef
kitlenin aktif rol oynayacağı ve sürekli ilgisinin çekileceği sağlık mesajlarının oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca, hasta, hasta yakını ve doktor iletişimine imkân veren sosyal medya
ağlarını da içine alacak doğru kanallar aracılığıyla bütünsel bir sağlık iletişimi çalışmasının
uygulanması, sağlık alanında bilinçlendirme ve farkındalık yaratmada önemli bir adım
olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sosyal medyanın tanımı yapılarak, Sağlık İletişiminde Sosyal
Medya Kullanımının Stratejik Önemi, Sosyal Medya Kullanımının Hedef Kitleler Üzerindeki
Etkisi, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinde Yeni Medya Kullanımı, Sağlık İletişimi
Kampanyaları ve Yeni Medya Kullanımı konularında detaylı bilgiler verilerek konu
açıklanmaya çalışılmıştır.
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Uygulamalar
Belirli bir hastalık konusunda kamu sağlığıadına farkındalık yaratmak isteyen dernekler,
vakıflar, hasta ve uzmanlık grupları sosyal medya araçlarını daha küçük bütçelerle etkin
yönetebilmekte; kanun yapıcılar, politikacılar, kanaat önderleri, ünlü kişilerin dikkatini
çekebilmektedir. Bunun en iyi örneklerinden birini gerçekleştirmiş olan ALS/ Amyotrofik
Lateral Skleroz Derneği, bu nörolojik hastalık hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 2014
Ağustos ayında “Ice Bucket Challange” (Buz Kovası Mücadelesi) adlı bir kampanya
başlatmıştır. Kampanya Youtube’a yüklenen ve başından buz kovası dökerek birbirini bağış ya
da buz kovası mücadelesine davet eden videoların paylaşımı ile yaklaşık 440 milyon kişi
tarafından 10 milyardan fazla tıklanarak izlenme rekoru kırmıştır. Kampanya bu hastalığın
teşhisi konulan Boston Koleji beyzbol oyuncusu için başlatılmış beraberinde Mark Zuckerberg,
Bill Gates, Steven Spielberg, George W. Bush gibi ünlüler tarafında desteklenmiştir.
Kampanyanın en büyük başarısı ünlü kişilerinde dikkatini çekerek farkındalık artırılma
çabasının yanında,
220 milyon dolar civarında bağış toplamış olmasıdır.
(http://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2015/08/26/remember-the-ice-bucket-challengedonations-from-the-220-million-campaign-advanced-als-research/ )
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Uygulama Soruları
1) “Ice Bucket Challange” (Buz Kovası Mücadelesi) kampanyasını hangi dernek
başlatmıştır?
2) “Ice Bucket Challange” (Buz Kovası Mücadelesi) kampanyasına hangi ünlüler
destek vermiştir?
3) “Ice Bucket Challange” (Buz Kovası Mücadelesi) kampanyasında hangi sosyal
medya kategorisi kullanılmıştır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kanallarından biri değildir?
a) Bloglar
b) Video ve resim paylaşım siteleri
c) Microbloglar
d) Gazeteler
e) Wikiler
2) Harvard’lı bir üniversite öğrencisi olan Mark Zuckerberg’in 2004 yılında basit bir
sanal okul yıllığı şeklinde tasarlanan Facebook, sanal kimlikler yerine gerçek kimliklerin
paylaşımlarda bulunması aşağıdakilerden hangisinin doğuşuna sebep olmuştur?
a) Facebook
b) YouTube
c) Podcastler
d) Twitter
e) Instagram
3) Sosyal medyanın oluşumunda katkısı oldukça büyük olan, ilk sanal ödeme sistemi
PayPal’ın üç çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan sosyal medya kanalı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Google
b) Podcastler
c) YouTube
d) Instagram
e) Twitter
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4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarındaki mesajların özelliklerinden
biri değildir?
a) Kullanıcılara kendi rızaları doğrultusunda, hızlı bir şekilde iletilmekte
b) Güvenilir ve nitelikli olmakta
c) Ortak etkileşim ortamı yaratılmakta
d) Oluşturulmak istenen sosyal etki daha hızlı olmakta
e) Sosyal etki kalıcı olmakta
5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın sağlık sektörü temsilcileri için önemli bir
tutundurma aracı haline gelmesinde etkili olmamıştır?
a) Televizyon reklamlarındaki kısıtlamalar
b) Gazetelerdeki tanıtım faaliyetleri
c) Düşük maliyetli oluşu
d) Kronik hastalıklardaki artış
e) Hedef kitlelerin genişlemesi
6) 2012 yılında sosyal medya faaliyetlerinin kendini ifade etme ve topluluk
deneyimlerinin paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlenmiştir. HRI (Health Research
Institute) tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD’deki hedef kitlenin kaçta kaçı sağlıkla ilgili
konularda sosyal medyayı kullanmaktadır?
a) 1/4
b) 2/4
c) 2/5
d) 1/5
e) 1/3
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7) Hekimlerin birbirleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak amacıyla,
yalnızca hekimlerin üye olabildiği sosyal ağlar geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biridir?
a) Doximity
b) LifeMD
c) PWC
d) Health MD
e) American Life
8) Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın kullanımında
dikkate alınması gereken önemli konulardan biri değildir?
a) Hedef kitlenin demografik özellikleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
b) Sosyal medya uygulamalarının etkililiğinin saptanması için uluslararası düzeyde
ölçeklendirmeler yapılması
c) Sosyal medya eğilimlerinin takip edilmesi
d) Kullanıcı katkılı içeriklerin tercih edilmesi
e) Birden fazla araç kullanarak çok yönlü stratejiler geliştirilmesi
9) Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen “The Heart Truth” kampanyası dijital
ortamların sosyal pazarlamada kullanımına kapsamlı bir örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bu
kampanyanın amaçlarından biri değildir?
a) Kalp hastalıkları ile ilgili kadınların farkındalığını arttırmak
b) Bireysel olarak risklerini belirlemelerini sağlamak
c) Doktor ile görüşmeleri konusunda cesaretlendirmek
d) Meme kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmek
e) Kampanyayı sosyal medyadan kadınlara duyurmak
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10) İnsanların sağlıkla ilgili konulara bakış açıları ve davranış şekilleri büyük ölçüde
sağlık iletişimi çalışmalarıyla şekillenmektedir. Dünyada ve ülkemizde sağlık alanında sosyal
medyanın tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Tek sesliliği sağlamak
b) Yaygın etki ve davranış değişikliği yaratmak
c) Pasif ve dolaylı katılımı sağlamak
d) Erişilebilirliği kolaylaştırmak
e) Geleneksel halk sağlığı kampanyaları üzerinde farkındalık yaratmak

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) d, 6) e, 7) a, 8) b, 9) d, 10) c
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