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ÖZET 

Tezli Yüksek Lisans Tezi 

HABER İÇERİKLERİNDE KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMININ 

OKURLARIN SAĞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: COVID-19 

ÖRNEĞİ 

GÜLŞAH GÖNÜLŞEN 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı 

 

Bu çalışmada; pandemi sürecinde gerçekleştirilen her türlü davranışın, 

bireylerin sağlık durumuna etki edeceği varsayımı ile bu dönemde gerçekleştirilen 

veya gerçekleştirilmesi beklenen her türlü davranış, sağlık davranışı olarak ele 

alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; COVID-19 döneminde yayınlanan haber 

içeriklerinde korku çekiciliği kullanımının, bireylerin davranış değişikliği oluşturmaya 

yönelik gerçekleştirdikleri bilişsel değerlendirme süreci üzerindeki etkisini 

saptamaktır.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının 

açıklandığı 11 Mart 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında, Hürriyet, Sabah, Sözcü 

ve Habertürk gazetelerinin resmi internet sitelerinde, sağlık ve sağlık ile bağlantılı 

kategorilerde yayınlanan ve korku çekiciliği içeren toplamda 60 haber içerik analizi 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, korku çekiciliği 

unsurlarından korku, tehdit ve yanıt etkililiğinin nasıl oluşturulduğu tespit edilerek 

bunun bireyler üzerindeki etkisini saptamak amacıyla kolayda örneklem yöntemiyle 

seçilen 418 kişi ile anket çalışması yapılmıştır.  

Bireylerde, tehlikeye yönelik bilişsel değerlendirme sürecini başlatan algılanan 

duyarlılık, algılanan şiddet, yanıtın algılanan etkililiği ve öz yeterlilik bileşenlerine 

ilişkin ifadelerin bulunduğu anket, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 
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Katılımcıların, tehdit duyarlılığına yönelik algılarına en çok etki eden haberlerin, 

temizlik ve hijyene dikkat etmemenin COVID-19 riskini artırdığına yönelik haberler 

olduğu, tehdidin algılanan şiddetini COVID-19’un farklı hastalıklara da yol açtığına 

dair haberlerin artırdığı, yanıtın algılanan etkililiğini en çok artıran haber kaynağının 

hastalığı deneyimleyen kişiler oluğu ve katılımcıların öz yeterliliklerini en çok 

etkileyen haberlerin temizlik ve hijyene dikkat etmemenin, virüse yakalanma ve 

virüsün yayılma riskini artırdığına dair haberler olduğu, çalışmada ulaşılan önemli 

sonuçlardandır.  

 

Anahtar Kelimeler: Korku çekiciliği, Korunma motivasyonu, Sağlık 

haberleri, Covid-19, Koronavirüs, Algılanan duyarlılık, Algılanan şiddet, Algılanan 

etkililik, Öz yeterlilik. 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACT 

Master’s Thesis  

The Effect of Using Fear Appeal in News Contents on Health Behaviour of 

Readers: The Case of Covid-19 

GÜLŞAH GÖNÜLŞEN 

İzmir Katip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences  

Department of Media and Communication Studies 

 

In this study; with the assumption that any behavior performed during the 

pandemic process will affect the health status of individuals, any behavior performed 

or expected to be performed during this period has considered as health behavior. In 

this context, the aim of the study is; it is to determine the effect of the use of fear appeal 

in news content published in the COVID-19 period on the cognitive evaluation process 

that individuals realise intended to create behavior change. 

In accoordance purpose of the study; published between 11 March 2020 and 

11 September 2020, when the first COVID-19 case was announced in Turkey, on the 

official websites of Hurriyet, Sabah, Sozcü and Haberturk newspapers and containing 

fear appeal in health and health-related categories, a total of 60 news, have been 

analyzed using the content analysis method. As a result of the examination, it is 

determined how created fear, threat and response effectiveness which are the elements 

of fear appeal, in order to determine the effect of this on individuals, a questionnaire 

study was conducted with 418 people who were selected with the convenience 

sampling method.  

The questionnaire, which contains statements about the components of perceived 

sensitivity, perceived violence, perceived effectiveness of the response, and self-

efficacy that initiate the cognitive assessment process towards danger, was analyzed 

by descriptive analysis method. The news that most affected the participants' 

perceptions of threat susceptibility was the news that not paying attention to 

cleanliness and hygiene increased the risk of COVID-19, the news that COVID-19 

also caused different diseases was increased the perceived severity of the threat, the 
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source of news that increased the perceived effectiveness of the response the most is 

people who have experienced the disease, and that the news that most affect the self-

efficacy of the participants is the news that not paying attention to cleanliness and 

hygiene increases the risk of catching the virus and spreading the virüs, it is among the 

important results reached in the study.  

 

Keywords: Fear appeal, Health behavior, Protection motivation, Health news, 

Covid-19, Koronavirus, Perceived susceptibility, Perceived severity, Response 

efficacy, Self-efficacy. 

  



 

 

İÇİNDEKİLER 

YEMİN METNİ ...................................................................................... ii 

ÖZET......................................................................................................iii 

ABSTRACT.............................................................................................v 

İÇİNDEKİLER ..................................................................................... vii 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................ x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................. xi 

ÖNSÖZ...................................................................................................xii 

GİRİŞ........................................................................................................1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIK VE İLETİŞİM 

1.1.SAĞLIK VE SAĞLIĞA YÖNELİK KAVRAMLAR ....................... 5 

    1.1.1.Rahatsızlık ve Hastalık Kavramları ................................................................ 7 

    1.1.2.Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi ................................................................... 8 

1.2.TUTUM VE DAVRANIŞ KAVRAMI ............................................................... 10 

    1.2.1.Sağlık Davranışı Kavramı ............................................................................. 12 

       1.2.1.1.Sağlık Davranış Değişikliği Oluşturma Aşamaları ................................. 12 

       1.2.1.2.Sağlık Davranışına Kuramsal Yaklaşımlar ............................................. 14 

       1.2.1.3.Sağlık Davranışlarını Değiştirmede Medyanın Rolü .............................. 21 

1.3.SAĞLIK İLETİŞİMİ VE SAĞLIK HABERCİLİĞİ ........................................... 23 

   1.3.1.İletişim ve Sağlık İletişimi Kavramları .......................................................... 24 

       1.3.1.1.Sağlık İletişimi Düzeyleri ....................................................................... 27 

       1.3.1.2.Sağlık İletişiminin Amacı ve Stratejileri ................................................. 28 

       1.3.1.3.Sağlık Haberleri ve Sağlık Haberciliği ................................................... 30 

 



viii 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

BİR İKNA ARACI OLARAK KORKU ÇEKİCİLİĞİ 

2.1.İKNA KAVRAMI ................................................................................................ 36 

2.1.1.İkna Süreci ve Adımları .................................................................................... 38 

    2.1.1.1. İkna Edici Mesaj Oluşturma Süreci ve Stratejileri .................................... 39 

2.2.ÇEKİCİLİK KAVRAMI ...................................................................................... 42 

    2.2.1.İkna Edici Çekiciliklerin Sınıflandırılması ................................................... 43 

    2.2.1.1.Rasyonel Çekicilik ..................................................................................... 44 

       2.2.1.2.Duygusal Çekicilik .................................................................................. 45 

       2.2.1.3.Mizah Çekiciliği ...................................................................................... 45 

       2.2.1.4.Cinsel Çekicilik ....................................................................................... 47 

       2.2.1.5.Korku Çekiciliği ...................................................................................... 48 

2.3.KORKU VE ÇEKİCİLİK .................................................................................... 48 

   2.3.1.Korku Çekiciliği Kavramı .............................................................................. 50 

   2.3.2.Korku Çekiciliği Teori ve Modelleri.............................................................. 52 

       2.3.2.1.Edinilmiş Korku (Dürtü Modeli) ............................................................ 53 

       2.3.2.2.Paralel Tepki/ Süreç Modeli.................................................................... 56 

       2.3.2.3.Korunma Motivasyonu Modeli ............................................................... 57 

       2.3.2.4.Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli ......................................................... 61 

       2.3.2.5.Korku Uyandıran İletişim Sürecinin Aşamalı Modeli ............................ 63 

   2.3.3.Sağlık İletişiminde Korku Çekiciliğinin Kullanımı ....................................... 65 

       2.3.3.1.Pandemi Dönemi Sağlık İletişiminde Korku Çekiciliği.......................... 67 

 

 

 



ix 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HABER İÇERİKLERİNDE KORKU ÇEKİCİLİĞİ 

KULLANIMININ OKURLARIN SAĞLIK DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

3.1.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ............................................................ 71 

3.2.ARAŞTIRMA KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI .............................................. 72 

3.3.ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ .................................................. 73 

3.4.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ................................................................................... 73 

3.5.HABERLERİN İÇERİK ANALİZİNE İLİŞKİN BULGULAR ......................... 74 

    3.5.1.Korku Uyandırmak Amacıyla Haberlerde Tehdit Kullanımı........................ 75 

       3.5.1.1.Tehlikeye Duyarlılık Oluşturabileceği Belirtilen Davranışlar ................ 76 

       3.5.1.2.Tehlikenin Tehdide Dönüştürülmesi ....................................................... 78 

       3.5.1.3.Tehdit Unsurunun Haber İçerisinde Kullanım Sıklığı ............................ 80 

       3.5.1.4.Haber Görsellerinde Korku Ögesi Kullanımı ......................................... 82 

   3.5.2.Tehditten Kaçınmaya Yönelik Getirilen Öneriler .......................................... 84 

       3.5.2.1.Önerinin Kaynağı .................................................................................... 86 

3.6.ARAŞTIRMANIN NİCEL BOYUTU ................................................................. 88 

   3.6.1.Ölçeklere İlişkin Bilgiler ................................................................................ 88 

       3.6.1.2.Anket Verilerine İlişkin Bulgular............................................................ 89 

       3.6.1.3.Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular .......................... 89 

       3.6.1.4.Ölçek Maddelerinin Betimsel İstatistikleri ............................................. 90 

 

SONUÇ.................................................................................................105 

KAYNAKÇA ....................................................................................... 109 

 



x 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1: Sağlık Davranışı Değişim Süreci ................................................................ 13 

Tablo 2: Sağlık İnanç Modeli Uygulama ve Yöntemleri .......................................... 16 

Tablo 3: Transteorik (Değişiklik Aşamaları) Model Aşamaları ............................... 20 

Tablo 4: Korku Çekiciliğine Yönelik Araştırmalar................................................... 53 

Tablo 5: Tehlike Duyarlılığı Oluşturan Davranışlar ................................................. 76 

Tablo 6: Tehdit Ciddiyetinin İfade Ediliş Biçimi ..................................................... 78 

Tablo 7:Tehdidin İfade Biçimi ve Tehdit Unsurlarının Haber İçeriklerinde Kullanım 

Sıklığı .................................................................................................................. 80 

Tablo 8: İncelenen Haber İçeriklerindeki Görsel Sayısı ........................................... 82 

Tablo 9: Görsellerde Kullanılan Korku Uyandırma Teknikleri ................................ 83 

Tablo 10: Tehditten Kaçınmak İçin Getirilen Öneriler ve Haberlerde Değinilme Sayısı

 ............................................................................................................................ 85 

Tablo 11: Tehditten Kaçınmak İçin Getirilen Önerinin Kaynağı ............................. 87 

Tablo 12: Cronbach’s Alpha Katsayısına Bağlı Olarak Ölçeklerin Güvenilirlik 

Değerleri ............................................................................................................. 89 

Tablo 13: Katılımcıların Demografik Bilgileri ......................................................... 90 

Tablo 14: Korku Ölçeği Maddeleri Tanımlayıcı İstatistikleri ................................... 91 

Tablo 15: Algılanan Duyarlılık Ölçeğinin Tanımlayıcı İstatistikleri ........................ 92 

Tablo 16: Algılanan Şiddet Ölçeğinin Tanımlayıcı İstatistikleri .............................. 94 

Tablo 17: Yanıtın Algılanan Etkililiği Ölçeğinin Betimsel İstatistikleri .................. 99 

Tablo 18: Öz Yeterlilik Ölçeğinin Betimsel İstatistikleri ....................................... 103 

 

 

 

 

 



xi 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil 1: Sağlık İnanç Modelinin Temel Bileşenleri ................................................... 15 

Şekil 2: Sosyal Bilişsel Model ................................................................................... 18 

Şekil 3: Gerekçeli Eylem ve Planlı Davranış Modeli ................................................ 19 

Şekil 4: Dürtü Modeli ................................................................................................ 54 

Şekil 5: Korku Uyarılma Düzeyi ile İletişim Arasındaki Eğrisel İlişki ..................... 55 

Şekil 6: Paralel Tepki/Süreç Modeli .......................................................................... 56 

Şekil 7: Korunma Motivasyonu Modeli .................................................................... 57 

Şekil 8: Sıralı Korunma Motivasyonu Modeli .......................................................... 60 

Şekil 9: Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli .............................................................. 62 

Şekil 10: Savunmasızlığın ve Şiddetin İşlem Modu ve Amaç Üzerindeki Etkisi ..... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada, haber içeriklerinde kullanılan korku çekiciliği stratejisinin, 

okurların sağlık davranışları üzerindeki etkisi, insan sağlığına yönelik küresel boyutta 

tehdit oluşturan COVID-19 pandemisi üzerinde temellendirilerek araştırılmıştır. 

Haber içeriklerinde korku çekiciliğine ilişkin unsurların hangi yöntemler kullanılarak 

oluşturulduğunun tespit edilmesinin ardından bu yöntemlerin, okurların bilişsel 

değerlendirme süreçlerinin başlatılmasını sağlayan; tehlikeye karşı duyarlılık, tehdit 

şiddeti, yanıtın algılanan etkililiği ve öz yeterlilik algıları üzerindeki etkisi tespit 

edilmiştir. 

Çalışmanın gerçekleştirildiği süreçte desteklerini, ilgilerini ve bilgi birikimlerini 

benden bir an olsun esirgemeyen, tüm sorularıma içtenlikle ve sabırla yanıt veren ve 

bu süreci tamamlamadaki en büyük yardımcım olan değerli hocam Doçent Dr. Yasin 

Bulduklu’ya sonsuz teşekkür ederim. Hayatım boyunca bana her konuda destek olan, 

inanan, güvenen ve her daim yoluma ışık tutan biricik annem Hikmet Gönülşen ve 

babam Süleyman Gönülşen’e teşekkür ve minneti borç bilirim.  
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GÜLŞAH GÖNÜLŞEN 

İzmir-2021



 

 

 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlık, birçok farklı salgın hastalık ile mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. Bu hastalıkların bazıları daha az etkili olup yerel boyutta kalırken diğerleri 

hızla yayılarak küresel boyuta ulaşmıştır. Salgının küresel boyuta evirilmesini ifade 

eden pandemi, yoğun belirsizlik, risk ve buna bağlı olarak korku ve paniğin hâkim 

olduğu dönemlerdir. Pandemi dönemlerinde, bilgi ve enformasyon aktarımı ve 

paylaşımında etkin bir rol oynayan medyanın önemi daha da artmaktadır. Medya 

aracılığıyla hastalığın etkileri, korunmanın yolları, salgına yönelik güncel olaylar gibi 

birçok konuda bilgi alınabilmekte ve belirsizlikler belli oranda giderilebilmektedir. 

 Koronavirüs (COVID-19) adıyla bilinen SAR-Cov-2 virüsü de 2019 yılının 

sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içerisinde küresel çapta yayılan bir 

salgın hastalıktır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilk vakanın açıklandığı 11 

Mart 2020 tarihinden itibaren korku ve panik artmış, salgını kontrol altına alabilmek 

amacıyla çeşitli uyarılar, öneriler kamuya aktarılmış; gerekli görülen durumlarda 

belirli yasaklar uygulanmıştır. Virüsün daha fazla yayılmasını önleyebilmek, 

bireylerin var olan sağlık durumlarını koruyabilmek adına, maske takma, diğer 

bireylerle belirli bir uzaklıkta durarak sosyal mesafeye uyma ve gerekmedikçe evden 

çıkmayarak izole olmak gibi birtakım kurallar getirilmiştir. 

İnsan sağlığının tehdit altında bulunduğu pandemi döneminde bireylerin 

sergileyecekleri tutum ve davranışlar hem kendileri hem de içinde yaşadıkları toplum 

adına büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte COVID-19’a ilişkin, bilimsel ve toplumsal 

sağlığa etki edecek her türlü davranışı, birer sağlık davranışı olarak ele alabilmek 

mümkündür. Bireylerin COVID-19’a ve bu süreçte kendilerinden beklenen 

davranışlara ilişkin algı ve tutumları, onların davranışlarına etki edeceğinden 

hedeflenen davranışlara yönlendirilmenin gerçekleşebilmesi için bu algı ve tutumların 

şekillenmesi, böylelikle kişilerin ikna edilmesi gerekmektedir. 

Pandemi sürecinde, uyulması gereken önlem ve kuralların halka duyurulmasının 

yanı sıra bireylerin, gerçekleştirilmesi beklenen eylemlere uymalarını sağlayabilmek 
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amacıyla da geniş kitleleri etkileyebilme gücünü elinde bulunduran medya, etkili bir 

araç olarak kullanılmıştır. Kamu spotları gibi çeşitli iletişim kampanyalarının yanında 

medyanın her alanında COVID-19’a yönelik hem bilgilendirici hem de ikna edici 

içerikler oluşturulmuştur.  

Medyanın kitleleri ikna amacıyla kullandığı birçok farklı yöntem bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi de hedef kitlede korku uyandıracak mesajlar oluşturmaktır. 

Mesajda belirtilen uyarılara riayet edilmemesi halinde meydana gelebilecek tehlikeler 

vurgulanarak bu olasılığın bireylerde yarattığı korku ile iknanın yaratılmasının 

amaçlandığı strateji, korku çekiciliği olarak adlandırılmaktadır. Genellikle reklamcılık 

literatürüyle ilişkilendirilen bu strateji, belirli bir hedef kitleyi, belirli bir konuda ikna 

etmeyi hedefleyen her türlü iletişim faaliyetinde kullanılabilmektedir. 

Medya, herhangi bir duruma, kişiye veya olaya ilişkin bilgi aktarımı amacına 

yönelik olsa da gerekli koşullarda uygun bir retorik oluşturularak haberler bir ikna 

aracına dönüştürülebilmektedir. Bu çalışmada da korku çekiciliği stratejisi 

kullanılarak ikna aracına dönüştürülen haberlerin davranış değişikliği yaratmadaki 

rolü üzerinde durulmaktadır.  

Deolitte (2020) tarafından sunulan ve 2020’nin ilk altı ayını içeren “Türkiye’de 

Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları” raporuna göre pandemi dolayısıyla getirilen 

karantina gibi uygulamalar sebebiyle zamanın çoğunun evde geçirilmesiyle birlikte 

haber içeriklerinin tüketilmesinde ve dolayısıyla haber sitelerinde ziyaretçi artışı 

görülmüştür. Akıllı cihazlar sayesinde zaman ve mekân kısıtlaması olmadan haber 

alma özgürlüğü sağlayan dijital dünyanın pandemi döneminde daha da önemli bir hal 

alması, çalışma kapsamında incelenecek haberlerin online haber içerikleri üzerinden 

seçilmesinde temel oluşturmuştur. 

Resmî web sitesi bulunan ulusal gazeteler içerisinden, SmilarWeb verilerine 

göre en çok ziyaret edilenler arasında yer alan Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Habertürk 

gazetelerinin web sitesinde yer alan “sağlık” ve sağlıkla ilişkili kategoriler arasından 

seçilen haberler incelenmiştir. Haberlerin bu kategoriler arasından seçilmesinin 

sebebi, çalışmanın temelinde sağlık davranışlarının bulunması ve COVID-19’un 

sağlığa ilişkin boyutlarına yönelik haberlerin en fazla bu kategoride bulunacağının 

düşünülmesidir. COVID-19 döneminde üretilen haber içeriklerinde kullanılan korku 

çekiciliği stratejilerinin nasıl oluşturulduğunu ve bu stratejinin okurlar üzerindeki 
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etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, 3 bölümden oluşmaktadır. İki 

aşamalı uygulamanın yer aldığı çalışma betimsel tasarıma sahiptir ve nitel ve nicel veri 

teknikleri birlikte kullanılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde sağlık ve sağlığa 

yönelik kavramlara değinilerek sağlık davranışı açıklanmış ve sağlık davranışlarına 

ilişkin geliştirilen kuram ve modellere yer verilmiştir. Ardından medyanın sağlık 

davranışlarını değiştirme üzerindeki rolü irdelenerek sağlık iletişimi ve sağlık 

haberciliğinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde ikna kavramı ve ikna edici mesaj 

oluşturma stratejileri hakkında bilgi verilerek korku kavramı ve korku çekiciliği 

stratejisi açıklanmış, bu stratejinin ikna üzerindeki etkisine değinilmiştir. Korku 

çekiciliği modelleri ve kuramsal açıklamaların yanı sıra yerli ve yabancı literatürde 

bulunan, medyada korku çekiciliği kullanımını temel alan hem genel hem de pandemi 

dönemi özelinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar ve bunların sonuçlarına da yer 

verilmiştir.  Üçüncü bölüm ise araştırmanın uygulama boyutunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı, önemi, yöntemi, kapsam ve sınırlılıklarının detaylı bir şekilde 

açıklanmasının ardından araştırmada elde edilen veriler ve bulgular değerlendirilerek 

yorumlamaları yapılmıştır. Uygulama boyutunun ilk bölümü, araştırma kapsamına 

alınan 4 haber sitesinden seçilen, toplamda 60 haberin içerik analizlerinden meydana 

gelmektedir. Bu incelemeler sonucunda haber içeriklerinde kullanılan korku 

uyandırıcı unsurların neler olduğu ve bu unsurların nasıl güçlendirildiği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Haber analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda, 

kullanılan bu stratejinin bireyler üzerinde nasıl bir etki yarattığının belirlenmesi 

amacıyla, haber içeriklerinde korku çekiciliği oluşturmak için kullanılan yöntemlerle 

bağlantılı sorular araştırmacı tarafından oluşturup anket haline getirilerek uygulama 

boyutunun ikinci aşamasına geçilmiş ve 418 kişi ile online anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma, Rogers tarafından geliştirilen Korunma Motivasyonu Modelinde 

bilişsel değerlendirme sürecinin başlamasını sağlayan 4 mesaj faktörü (algılanan 

duyarlılık, algılanan şiddet ve yanıtın algılanan etkililiği ve öz yeterlilik) temel 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; haber incelemeleri yapılırken, hangi 

davranışların tehlikeye duyarlılık oluşturduğuna değinildiği, tehlikenin nasıl 

aktarıldığı ve şiddetinin nasıl artırıldığı, tehlikenin ortaya çıkmasını engelleyen 

önerilerin neler olduğu ve nasıl etkili bir hale getirilmeye çalışıldığı dikkate alınarak 
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incelenmiştir. Anket çalışmasına verilen yanıtlar ile de korku uyandıran mesajlar 

kullanılarak hazırlanan bu haber içeriklerinde vurgulanan tehditleri algılayış biçimleri, 

tehdide karşılık sunulan önerilerin etkililiğinin algılanışı ve tüm bunların, okurların 

haberlerde söz edilen tehlike ile başa çıkabilmek için sunulan önerilere uymaya 

yönelik inanç ve yeteneklerine (öz yeterliliklerine) olan etkisinin saptanması 

amaçlanmıştır. Bu araştırmanın temel varsayımı; haberlerde kullanılan korku 

çekiciliği stratejilerinin, okurların tehdide duyarlılık oluşturabilecek davranışlara 

yönelik algılarına, tehdit karşısında korku duygularının uyanmasında ve bu korkuyu, 

haberlerde sözü edilen önerileri gerçekleştirerek sonlandırabileceklerine yönelik 

inançları üzerinde etkili olduğudur. Varsayıma bağlı olarak “Korku çekiciliği 

oluşturmak amacıyla haber içeriklerinde hangi yöntemler kullanılmıştır?” ve 

“Kullanılan yöntemlerin, okurların bilişsel süreç unsurlarının üzerindeki etkisi 

nasıldır?” soruları araştırmanın temel sorularını oluşturmaktadır. Bu soruların 

cevaplanabilmesi için araştırmanın alt soruları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

• S1: Haberlerde vurgulanan tehditlere duyarlılık oluşturması için COVID-19 

döneminde ortaya çıkarılması hedeflenen davranışlar hangileridir? 

• S2: Haber içeriklerinde korku ve tehdit uyandırıcı unsurlar nasıl oluşturulmuş 

ve vurgulanmıştır?   

• S3: Haberlerde vurgulanan tehditlerden korunabilmek için hangi önerilere yer 

verilmektedir?  

• S4: Yanıt etkililiğini artırmak için haberlerde hangi kaynaklar 

kullanılmaktadır?  

• S5: Haber içeriklerinde tehlike duyarlılığı, tehlike şiddeti ve yanıt etkililiği 

oluşturabilmek için kullanılan ifadelerin oluşturulma biçiminde, tehdit şiddetinin ve 

yanıt etkililiğinin pekiştirilmesinde kullanılan yöntemlerden hangileri okurlar üzerinde 

daha etkili olmaktadır? 

• S6: Haber İçeriklerinde Kullanılan korku çekiciliği stratejisi, okurların bilişsel 

değerlendirme sürecine ilişkin fonksiyonlarından hangisi üzerinde daha etkilidir? 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIK VE İLETİŞİM 

 

Bireylerin dünyaya geldikleri anda kazandıkları en temel insan hakkı olan sağlık, 

farklı bakış açılarından değişik tanımlamaları gerektirse de genel olarak bireyin tüm 

yaşamsal ve toplumsal boyutlarda iyilik halini ifade etmektedir. Dolayısıyla sağlık, 

yaşamın etkin bir şekilde sürdürülebilmesine imkân veren birincil faktördür.  

Sağlığa ilişkin bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında, bireylerin konusunda 

algı ve tutumlarının şekillenmesinde, sağlığın geliştirilmesi ve davranışların 

değiştirilmesinde iletişimin önemli bir rolü bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde; 

sağlık ve sağlık davranışı kavramları açıklanarak medyanın ve etkili bir sağlık 

iletişiminin sağlık davranışları üzerindeki etkisine değinilecektir.   

1.1.SAĞLIK VE SAĞLIĞA YÖNELİK KAVRAMLAR  

Sağlık, kullanıldığı bağlama ve kullanan kişilere bağlı olarak birden fazla anlama 

sahip, dinamik bir kavramdır. Bireyler, sağlığı refah için gerekli görmekte ancak kendi 

sağlıklarını nasıl tanımladıkları, yaşlarına, kişisel bilgilerine ve hastalık deneyimlerine 

göre farklılık göstermektedir (Keleher ve diğerleri, MacDougall, 2007: 4). Sağlık, 

bedensel ve zihinsel dengeden oluşmaktadır. Başka bir deyişle vücudun ve zihnin 

farklı bölümleri ve farklı işlevleri uyumlu bir şekilde çalışmakta ve birbirini kontrol 

altında tutabilmektedir. Bunun yanı sıra sağlık, bir kişinin şimdi veya gelecek zaman 

içerisinde kendini iyi hissedebilme halidir (Nordenfelt, 2007: 5-6).  

Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlık kavramını; yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmaması değil fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali olarak 

tanımlamıştır (World Health Organization, 2006: 1).  Bu tanıma göre sağlık; fiziksel 

faktörlerin ötesine geçen, psikososyal bir bütünlük içerisinde olan, yalnızca bireyin 

kendisi ile sınırlı kalmayarak onun çevresi ile olan ilişkisini de belirten, öznel olarak 

deneyimlenen ve hastalığın yokluğundan çok daha fazlasını ifade eden bir kavramdır 

(Flatscher ve Liem, 2011: 27). 
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Sağlık, bireysel deneyim ve davranışla belirlenmenin yanı sıra sosyoekonomik 

ve çevresel faktörlerden de etkilenmektedir (Bauer ve Jenny, 2007: 208). Sağlık 

kavramı ve algısı da kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişiklik 

göstermektedir. Yani, belirli bir ülkede sağlıklı olarak kabul edilen bir birey için, farklı 

bir ülkenin şartlarında aynı yargı oluşmayabilmektedir. Bu açıdan sağlık kavramı, ülke 

değerleriyle de yakından ilişkilidir (Okay, 2020:1). 

Genel anlamda sağlığı üç farklı şekilde tanımlayabilmek mümkündür. Birincisi, 

sağlık; herhangi bir rahatsızlık, hastalık ve bozukluğun olmamasıdır. İkincisi, bireyin 

günlük yaşamın gerektirdikleriyle yeterince başa çıkabilmesine izin veren bir 

durumdur ve son olarak; bireyin kendi içinde ve kendisi ile sosyal ve fiziksel çevresi 

arasında kurduğu bir denge durumudur (Sartorius, 2006: 663). Modern toplumlarda 

sağlık dinamiklerini belirleyen altı eğilim bulunmaktadır. Bunlar (Bauer ve Jenny, 

2007: 210); 

• Yaşam beklentisinin artması ve bireylerin daha uzun süre sağlıklı kalabilmesi, 

• Hastalıkların kronikleşme eğilimine girmesi, 

• Küreselleşme sebebiyle yeni sağlık risklerinin ortaya çıkması, 

• Ekonominin gelişmesiyle yarı kamusal arz sisteminin etkinliğinin artması, 

• Özel sağlık hizmetlerinin etkinlik ve yoğunluğunun, ekonomik büyümede 

önemli bir faktör haline gelmesi, 

• Sağlığa olan ilginin hem kamusal hem de özel olarak önemli ölçüde artmasıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında vurgulandığı gibi sağlık; fiziksel, 

psikolojik ve sosyal yönleri bulunan çok boyutlu bir kavramdır (Blanca ve Diaz, 2007: 

62).  Dinamik ve bir durum olan fiziksel sağlık; biyolojik, fizyolojik ve zihinsel 

fonksiyonların optimal çalışma kapasitesini ve maksimum yaşam beklentisini koruma 

ve geliştirme sürecidir (Koipysheva ve diğerleri, 2018: 603).  

Yaşam doyumunun ve duygu yargılarının boyutlarını yansıtan psikolojik sağlık; 

bireyin kendisi ve başkaları ile olan ilişkilerinin, kişisel gelişiminin ve kendisi 

hakkındaki tutumlarının olumlu işleyişini ifade etmektedir (Burns, 2015). Sosyal 

sağlık ise bireyin, sosyal ilişkiler ağına uygun ve sorunsuz bir şekilde entegre 

olabilmesi ile ilişkilendirilmektedir (Itulua-Abumere, 2013: 4). Fiziksel, sosyal ve 

psikolojik unsurların tümünün bir arada, sağlıklı işleyişi, kişinin sağlıklı olduğunu 
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belirtebilmektedir. Bu unsurların hiçbiri, varlığını bir diğerinden bağımsız olarak 

sağlıklı bir şekilde sürdüremeyeceğinden, bunlardan herhangi birinin eksikliği, bütün 

bir sağlık yapısına zarar vermektedir (Yılmaz, 2018: 59). Bu noktada; sağlığın fiziksel, 

psikolojik veya sosyal unsurlarının herhangi birindeki bozulmaları ifade eden 

rahatsızlık ve hastalık kavramlarına da değinmek gerekmektedir. 

1.1.1.Rahatsızlık ve Hastalık Kavramları 

Rahatsızlık ve hastalık, genelde aynı anlama sahip kavramlar olarak kullanılsa 

da temelde birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. İki kavram da kişinin sübjektif 

değerlendirmesine göre şekillenmesine karşın hastalığın rahatsızlıktan farkı, 

gözlemlenebilen ve saptanabilen bir olgu olmasıdır (Bulduklu, 2010: 63). Rahatsızlık 

kavramını, hastalığın bir alt sınıfı olarak kabul eden Boorse (1975: 56)’ye göre 

hastalık, tıbbi kurumlara ve uygulamalara yansıyan biyolojik ve nesnel bir kavramken 

rahatsızlık, daha karmaşık, öznel ve etik bir kavramdır. Ogden (2004: 4) ise hastalık 

kavramını; genetik özellikler, virüsler, bakteriler, yapısal kusurlar gibi biyolojik 

faktörlerle ilişkilendirirken rahatsızlık kavramını, bireylerin duygusal, psikolojik ve 

davranışsal yönleriyle bağdaştırmaktadır. Başka bir deyişle hastalık; biyolojik 

normlardan sapılan patolojik bir süreçken rahatsızlık; kişinin herhangi bir hastalığı 

bulunmamasına rağmen kendini kötü hissetmesidir (Boyd, 2000: 10). 

Hastalık kavramı klasik olarak; yaşam beklentisini kısaltan veya olağan dışı 

semptomlara, rahatsızlığa ya da ölüme sebep olabilecek vücut koşullarıyla 

ilişkilendirilmektedir (Wylie, 1970: 101). Dünya Sağlık Örgütü (1959: 5)’ne göre ise 

hastalık; öznel veya nesnel olarak tanımlanabilen, rahatsızlık, yaralanma veya sakatlık 

nedeniyle fizyolojik iyilik halinde herhangi bir sapma olmasıdır. Türk Dil Kurumu 

(2019) tarafından ise hastalık kavramının birincil tanımı “Organizmada birtakım 

değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, 

sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.” şeklinde yapılmıştır. 

Kişisel bir görüşle hasta olmanın nasıl hissettirdiği ile sağlık profesyonelleri gibi 

uzmanların bakış açısıyla hastalığın tanımlanması ve bireyin sosyal rolüne göre 

normlar ve kurumlar tarafından hastalık kavramının ifade edilmesi farklı olgulara 

dayanmaktadır (Hofmann, 2016: 17). Tıbbi bakış açısına göre hastalık (disease), daha 
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nesnel bir anlama sahiptir. Buna göre hastalık, belirli işaretlerle kendisini belli eden 

patolojik bir anormalliği ifade ederken (Öztürk ve Kıraç, 2019: 384); rahatsızlık 

(illness), öznel bir yaklaşım ile bireylerin bakış açısından hastalığın o anda yansıtılan 

takdiridir (Seidlein ve Salloch, 2019:2). Hastalık kavramını sosyal ve kültürel 

normlarla ilişkilendiren yaklaşıma göre (sickness) ise hastalık; kişinin ekonomik 

haklarının, çalışma gibi sosyal görevlerden muafiyetinin ve gerçekleştirdiği 

eylemlerinden yasal olarak sorumlu olup olmadığının belirleyicilerinden biridir 

(Hofmann, 2016: 17). 

Yukarıda anlatılanlar ışığında rahatsızlık ve hastalık kavramları birbirinden ayrı 

anlamlar taşısalar da temelde her ikisi de istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle her iki 

durumun da ortadan kaldırılabilmesi için, sağlığın genel tanımında da vurgulanan tam 

iyilik halini zedeleyen ve kişide istenmeyen davranışlar yaratan sebeplerin yok 

edilmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkmak gerekmektedir (Bulduklu, 2010: 66). 

1.1.2.Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi 

Günümüzde, refah ve sağlığı tehdit eden unsurların birçoğu, kişilerin veya sağlık 

hizmeti veren kurumların çabalarıyla önlenemeyecek boyuta gelmiştir. Bu durum da 

sağlığın geliştirilmesine ilişkin eylemlerin gerekliliğini her geçen gün daha fazla 

artırmaktadır (Aydın, 2019: 28). Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesinin 

yanı sıra kişilerin, uzun vadeli ve kaliteli bir yaşam için gerçekleştirdiği davranışları 

da belirtmektedir (Bahar ve Açıl, 2014: 59).   

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin küresel düzeyde kabul görmesi, Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında Ottawa’da gerçekleştirilen uluslararası bir 

konferans ile başlamıştır. Bu konferans sonucunda yayınlanan Ottawa Sözleşmesine 

göre; sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, bireylerin sağlıkları üzerindeki kontrollerini 

artırmalarına ve sağlıklarını iyileştirmelerine olanak tanıyan bir süreçtir. Fiziksel, 

psikolojik ve sosyal refah durumuna tam olarak erişebilmek için, bireyler ve gruplar 

isteklerini açıklayabilmeli, gerçekleştirebilmeli, gereksinimlerini karşılayabilmeli, 

çevresini değiştirebilmeli veya bununla baş edebilmelidir. Bu açıdan sağlık, hayatın 

amacı olmaktan ziyade gündelik yaşamın bir kaynağı olarak kabul edilmektedir 

(Charter, 1986: 1). Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik eylemler, gerekli sağlık 
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politikalarından, riskli davranışların azaltılmasına kadar uzanan, birbirinden farklı 

fakat birbiri ile ilişkili alanlara özgü olarak tasarlanmıştır (World Health Organization, 

2005: 7). Dünya Sağlık Örgütü (2009: 34), gerçekleştirdiği bir çalışmada, sağlığın 

teşviki ve geliştirilmesine ilişkin genel konuları şu şekilde çerçevelemektedir: 

1. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin odak noktasında, sağlığa erişim 

bulunmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için sağlıktaki eşitsizlikleri en aza 

indirmek ve sağlığı iyileştirmeye yönelik fırsatları artırmak gerekmektedir. Bu 

amaca ulaşabilmek için yapılacak çalışmalar, kamu politikalarının değiştirilerek 

sağlığa elverişli hale getirilmesini ve sağlık hizmetlerinin, mevcut sağlık 

durumuna bakılmaksızın, toplum sağlığının korunması ve geliştirilebilmesi için 

yeniden yönlendirilmesini kapsamaktadır. 

2. Sağlığın iyileştirilmesi, özellikle ev ve iş yerlerindeki koşullar altında sağlığa 

elverişli bir ortamın oluşturulabilmesine bağlıdır. Bu ortamlar dinamik 

olduğundan dolayı, bu alanda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ekonomik, 

teknolojik ve kültürel durumun izlenip değerlendirilmesini içermektedir. 

3. Sağlığın teşviki, sosyal ağların ve sosyal desteklerin güçlendirilmesini de 

kapsamaktadır. Bunun nedeni; sosyal güçlerin ve sosyal ilişkilerin, sağlıkla ilgili 

değerlerin ve davranışların belirlenmesi ve stresle başa çıkabilmek, sağlığı 

sürdürebilmek için ne kadar önemli kaynaklar olduğunun kabul edilmesidir. 

4. Sağlığa faydalı veya zararlı olan bireysel davranış kalıplarını teşvik ettiğinden 

ötürü toplumda egemen olan yaşam biçimi, sağlığın teşvikine yönelik konuların 

merkezinde yer almaktadır. Sağlığa uygun yaşam tarzlarının teşviki, bireysel 

başa çıkma stratejileri ve eğilimlerinin yanında sağlığa ilişkin inanç ve değerlerin 

dikkate alınmasını içermektedir. 

5. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için bir başka temel bileşen ise sağlıkla ilgili 

bilgiyi artırmayı ve yaymayı amaçlayan eğitimdir. Sağlığın geliştirilmesine 

yönelik eğitim; kamuoyunun sağlık algısı ve deneyimleri, bu deneyimlerin nasıl 

aranabileceği, sağlık ve hastalık kalıpları ile bunları etkileyen faktörler hakkında 

ilgili bilim dallarından alınan bilgileri, sağlık ve sağlık tercihlerinin şekillendiği 

“toplam” çevrenin tanımlarını içermektedir. Bu alanda kitle iletişim araçları ve 

yeni teknolojiler özellikle önem taşımaktadır. 
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Sağlığa yönelik gerçekleştirilecek iyileştirmelerde, gereksinim duyulan koşul ve 

ortamların oluşturulmasının ardından gelen en önemli adım, bilinçli bir toplum 

yaratabilmektir. Bireylerin hem kendilerini hem de vücutlarını tanımalarını sağlamak, 

bireylerde sağlık ve hastalıklar hakkında farkındalık oluşturmak, sağlık hizmeti talep 

etmeleri ve bundan faydalanabilmelerine imkân vermek ve sağlığa ilişkin pozitif bir 

sağlık davranışı eğilimi yaratmaya odaklanmaktır (Öztürk ve Vardarlıer, 2020: 36). 

1.2.TUTUM VE DAVRANIŞ KAVRAMI  

Literatürde, davranış ve onu etkileyen unsurlar üzerinde genellikle kabul gören 

varsayım; tutumların, davranışın ana belirleyicisi olması ve davranışlardan önce tutum 

değişikliklerinin gelmesidir (Lockton, 2012: 1). Bu nedenle tutum ve davranışları 

birbirinden ayrı tutmak ve davranış kavramına geçmeden önce tutum kavramını 

irdelemek gerekmektedir. 

Tutumlar; bireylerin herhangi bir varlık veya durum hakkındaki 

değerlendirmesidir. Davranışlar ise kişiler tarafından gerçekleştirilen bir veya daha 

fazla gözlemlenebilir eylemden oluşmaktadır (Ajzen ve Fishbein, 1977: 889). Genel 

anlamıyla tutum, bir kişinin çevresindeki, canlı veya cansız fark etmeksizin, herhangi 

bir konuya ilişkin sahip olduğu bir tepki ön yönelimidir. Tutumun konusu herhangi bir 

nesne veya birey olabileceği gibi belirli bir soyut kavram da olabilmektedir. Tutumlar, 

kişilerin çevrelerine uyum sağlamalarını kolay hale getiren bir sistem olmanın yanında 

onların davranışlarının adındaki gizli yönlendirici güçtür (Baysal, 1999: 121-122). 

Tutumları; düşünce-duygu-davranış eğilimlerinin bütünleşmesi olarak 

nitelendirebilmek mümkündür. Tutumlar (Yüksel, 2012: 4); 

• Bireyin, büyümesi ve toplumsallaşması sürecinde ailesinden ve 

çevresinden öğrendiği tepki yollarının birikimi ile 

• Kişinin, yaşadığı olaylardan çıkardığı genel sonuçlar ile 

• Etkisi çok şiddetli olan bir olaydan yola çıkarak benzer olayların da aynı 

şekilde değerlendirilmesi ile 

• Diğer kişilerin tutumlarının taklit edilerek benimsenmesi ile 

oluşturulabilmektedir. 
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Tutum kavramına ilişkin genel olarak üç temel bileşen bulunduğu kabul 

edilmektedir. Bunlar; duygusal, davranışsal ve bilişsel bileşendir. Tutum; önceden 

gelen bir uyarı veya tutum nesnesine yönelik bir tepkidir. Bu uyaranı; gözlemlenebilen 

veya gözlemlenemeyen, bağımsız veya bağımlı bir değişken olarak düşünebilmek 

mümkündür. Söz konusu bileşenler, bu uyarana karşı oluşturulan varsayımsal tepki 

sınıfıdır. Bu bağlamda duygusal bileşen; herhangi bir duygusal tepkiye, içten gelen bir 

sese veya sempatik sinir tepkisine atıfta bulunmakta ve fizyolojik tepkiler (kalp atış 

hızı gibi) izlenerek ya da ruh halinin sözlü raporları toplanarak ölçülebilmektedir. 

Davranışsal bileşen; açık eylemleri, davranışsal niyetleri ve davranışla ilgili sözlü 

ifadeleri içerirken; inançlar, bilgi yapıları, bakış açıları ve düşünceler ise bilişsel 

bileşeni oluşturmaktadır (Breckler, 1984: 1191).  

Tutumsal ve davranışsal oluşumların dört farklı elementi bulunmaktadır. Bunlar: 

eylem, eylemin yönlendirildiği hedef, eylemin gerçekleştirildiği bağlam ve 

gerçekleştirildiği zamandır. Dolayısıyla bir davranışsal eylem, her zaman belirli bir 

hedefe göre, belirli bir bağlamda ve belirli bir zamanda gerçekleştirilmektedir (Ajzen 

ve Fishbein, 1977: 889). Tutumların nasıl ve neden oluştuğunu etkileyebilecek bir dizi 

faktör bulunmaktadır. Bunlar; tecrübe, sosyal faktörler ve öğrenmedir. Tutumlar, 

direkt olarak kişisel bir deneyim nedeniyle veya gözlem yoluyla oluşabilmektedir. 

Tutumlar üzerinde bir başka güçlü etkileyici ise sosyal faktörlerdir. Sosyal faktörler; 

sosyal roller ve normlardır. Sosyal roller, bireylerin belirli bir rol veya bağlamda nasıl 

davranmaları beklendiğiyle ilişkiliyken; sosyal normlar, hangi davranışın uygun 

görüldüğüne dair toplumsal kuralları içermektedir. Tutumları belirleyen bir diğer 

faktör, öğrenmedir. Kişiler, çevrelerinde gördükleri kişileri veya olayları 

gözlemleyerek onlara uygun tutumlar geliştirebilmektedir (Cherry, 2018: 2). 

Bireylerin davranışlarını açıklayabilmek açısından tutumlar büyük önem 

taşımaktadır. Ancak tutumlar, bireylerin davranışına yön veren sistemler olsa da tutum 

ve davranış arasındaki ilişkinin her zaman tutarlı olmadığını söyleyebilmek 

mümkündür. Davranış hem bireysel hem de çevresel etkenlerin sonucunda 

oluşmaktadır. Ancak tutum, bireysel etkenler arasında bulunmaktadır (Süer, 1982: 40).  
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1.2.1.Sağlık Davranışı Kavramı 

Sağlık davranışı; kişilerin, sağlığa yönelik gerçekleştirdikleri eylemlerdir ve 

onların deneyimleri, içinde bulunduğu kültür ve çevresel koşullara göre 

şekillenmektedir. Sağlık davranışı, kişinin hayat standardı, çevresel ve toplumsal 

unsurlar bağlamında var olan davranışın geliştirilmesi, güçlendirilmesi veya 

değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır (Bulduklu, 2010: 77).  

Sutton (2002: 1-2)’a göre sağlık davranışı; risk veya ciddiyeti artırarak ya da 

azaltarak fiziksel sağlık sonuçlarını etkileyen veya etkilediğine inanılan herhangi bir 

davranış şeklidir. Literatürdeki diğer tanımlardan yola çıkarak genişletilmiş bir tanım 

sunan Conner ve Norman (2005: 2)’a göre ise sağlık davranışı; hastalığı tespit etmek 

veya önlemek ya da refahı ve sağlığı iyileştirmek amacıyla yapılan tüm faaliyetleri 

kapsamaktadır. En genel anlamıyla sağlık davranışı; kişinin, var olan yaşam kalitesini 

sürdürebilmesi ve sağlıklı bir hayata sahip olabilmesi amacıyla sergilediği 

faaliyetlerdir (Yılmaz, 2018: 131).  

Sağlık davranışlarını tanımlarken sağlığı geliştirmeyi, sağlığı bozucu 

davranışlardan ayırmak yaygındır. Sağlığı bozan davranışlar, sağlık üzerinde zararlı 

etkilere sahiptir veya başka şekilde bireyleri hastalığa yatkın hale getirmektedir. Bu 

tür davranışlar sigara, alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıkları içermektedir. Bunun 

aksine sağlığı geliştirici davranışlarda bulunmak, sağlıkla ilgili faydaları iletmektedir. 

Bu tür davranışlar arasında egzersiz, meyve sebze tüketimi gibi davranışlar 

bulunmaktadır (Conner, 2002: 2). 

1.2.1.1.Sağlık Davranış Değişikliği Oluşturma Aşamaları 

Fishbein ve arkadaşları (2002: 90-91), bireyin sağlık davranışlarını etkileyen 

dört faktör bulunduğunu vurgulamaktadır. Bunlar; bireyin hastalığa karşı algılanan 

duyarlılığı, belirli bir sağlık davranışına karşı tutumu, bireyin eylemde bulunduğu 

çevredeki grup ve topluluklardan etkilenen algılanan normlar ve bireyin bir davranışı 

gerçekleştirme konusunda kendisine duyduğu güveni vurgulayan öz yeterliliktir. 
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Değişim süreçleri, bireylerin aşamalar boyunca ilerleyebilmek için kullandıkları 

deneyimsel ve davranışsal faaliyetlerdir. Sağlık davranışı değişikliğinde bu süreçler, 

on aşamadan oluşmaktadır (Prochaska ve Prochaska, 2011: 27).  

Tablo 1: Sağlık Davranışı Değişim Süreci 

Bilinç Yükseltme Belirli bir davranışın nedenleri, sonuçları ve tedavileri 

hakkındaki farkındalığın arttığı süreçtir. 

Belirgin Rahatlama Başlangıçta artan duygusal deneyimler ve ardından uygun 

önlemlerin alınması halinde sorunlu davranışın etkisinin 

azalmasıyla rahatlama aşamasına geçilmektedir. 

Bireysel Yeniden 

Değerlendirme 

Bireyin kendi imajını ve istenmeyen davranışını hem bilişsel 

hem de duygusal olarak yeniden değerlendirdiği süreçtir. 

Çevresel Yeniden 

Değerlendirme 

Belirli bir davranışın varlığının veya yokluğunun kişinin sosyal 

çevresini nasıl etkilediğini bilişsel duygusal olarak 

değerlendirdiği süreçtir. 

Kendini 

Özgürleştirme 

Hem kişinin değişebileceği inancı hem de bu inanca göre hareket 

etme taahhüdünü verebilme gücünü bulundurabildiği süreçtir. 

Sosyal Özgürlük İstenmeyen davranıştan kurtulan bireyin sosyal baskıdan da 

kurtulabileceğine inandığı süreçtir. 

Karşı Koşullandırma Bu süreç, sağlıksız davranışların yerine sağlıklı davranışların 

öğrenilmesini gerektirmektedir. Birey, istenmeyen davranış 

yerine istenilen davranışa odaklanmaktadır. 

Destekleyici İlişkiler Bireyin, şefkat, güven, açıklık ve kabulün var olduğu ilişkiler ile 

desteklenmesidir. 

Güçlendirme 

Yönetimi 

Sağlıksız veya istenmeyen davranıştan uzaklaşmak için olumlu 

yönde adımlar atan kişilerin ödüllendirilmesidir. 

Uyaran Kontrolü Sağlıksız davranışlara yönelik ipuçları ortadan kaldırılarak 

davranışın istenilen şekilde değiştirilebilmesi için alternatif 

uyarılar eklenmesidir. 

Prochaska, J.O., Prochaska, J.M.  (2011).  Behavior Change.  C. Heverling &T. Reilly 

(Eds.), Population Health creating a Culture of Wellness, içinde (23-47 ss). Jones & Bartlett Learning, 

LLC. s.27 

Düşünceleri, değişim sürecinin belirli bir aşamasında olan bireyler, kendilerini 

bir sonraki aşamaya taşımak için özel olarak tasarlanmış bir mesaja ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu mesaj oluşturulurken hedeflenen katılımcıların demografik 

özellikleri ne olursa olsun hastalığın tehdidi, yeni sağlık faaliyetlerinin algılanan 

faydaları ve maliyetleri, belirsizliğin azaltılması ve algılanan öz yeterlilik ve 

güçlenmede artış gibi konuları göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Jenkins, 

2003: 286). 
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1.2.1.2.Sağlık Davranışına Kuramsal Yaklaşımlar 

Davranış değişikliği teori ve modelleri, “Davranış neden değişir?” sorusuna 

verilen kapsamlı cevaplardır ve davranışa etki eden ilişkileri açıklayabilmek için çeşitli 

müdahaleleri ve yöntemleri içermektedirler (Michie ve diğerleri, 2008: 665). Sağlığın 

geliştirilmesine yönelik program ve uygulamaların etkinliğini artırabilmek için bu 

yaklaşımlardan yararlanabilmek mümkündür. Ancak herkese ve her duruma uygun tek 

bir sağlık davranışı modeli bulunmamaktadır. Her birey veya toplum, kendi 

ihtiyaçlarına uyan teori ve modelleri kullanmaya ve bunlara uygun programlar 

geliştirmeye gereksinim duymaktadır (Simpson, 2015: 1). Davranış değişikliğini en 

iyi şekilde açıklayan ve tahmin eden teori ve modeller, yüksek şüphe oranlarının 

azalmasında ve mevcut müdahalelerin etkinliğinin artmasında etkili olmaktadır 

(Dotzauer, 2017: 11). 

Sağlık davranışlarını açıklamaya yönelik olarak birçok farklı teori ve model 

sunulmuştur. Bu çalışmada, literatürdeki pek çok çalışmada da değinilen (Redding ve 

diğerleri, 2000: 181; Glanz ve diğerleri, 2008: 32; Noar ve Zimmerman, 2005: 227; 

Gautam ve Kumar, 2016: 21; Naslund ve diğerleri, 2017: 4; Vries, 2017: 1) “sağlık 

inanç modeli”, “sosyal bilişsel model”, “gerekçeli eylem ve planlı davranış modeli”, 

“transteorik model” üzerinde durulacaktır.  

1.2.1.2.1.Sağlık İnanç Modeli 

1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri halk sağlığı hizmetlerindeki sosyal 

psikologlar tarafından geliştirilen sağlık inanç modeli; insanların, hastalığı önleme ve 

tespit etme programlarına katılmalarındaki yaygın başarısızlığı açıklayabilmek için 

geliştirilmiştir. Son yıllarda ise bu model; teşhis edilen hastalıklara karşı, bireylerin 

tepkilerini incelemek ve sağlık davranışlarını değiştirmeye yönelik müdahaleleri 

desteklemek için kullanmak amacıyla genişletilmiştir (Champion ve Skinner, 2008: 

45).   
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Şekil 1: Sağlık İnanç Modelinin Temel Bileşenleri 

 

Kaynak: Janz, N. K., Becker, M. H. (1984). “The Health Belief Model: A Decade Later”. Health 

Education Quarterly, 11(1), 1–47. s.4. 

Bir bireyin belirli bir amaca verdiği değer ve bireyin, belirli bir eylemin o amaca 

ulaştırabilme olasılığına ilişkin tahmini, sağlık inanç modelinin temel bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Bu değişkenler, sağlıkla ilgili davranışlar bağlamında 

kavramsallaştırıldığında; hastalıktan kaçınma veya hasta ise iyileşme amacı ve belirli 

bir eylemin bu hastalığı önleyeceği veya iyileştireceğine yönelik inancına karşılık 

gelmektedir (Janz ve Becker, 1984: 2). Bu model; hastalık tehdidine yönelik 

tepkilerde, bireylerin sağlık davranışı temsillerinin iki yönünü kullanmaktadır. Bunlar; 

hastalık tehdidi algılaması ve bu tehdide karşı koymak için gerçekleştirilen 

davranışların değerlendirilmesidir. (Conner ve Norman, 2005: 7). Modele göre 

önleyici davranışlar beş faktörden etkilenmektedir. Bunlar; algılanan engeller, 

algılanan fayda, algılanan şiddet ve eyleme geçmek için ipuçlarıdır (Witte ve diğerleri, 

1993: 565).  Öz yeterlilik ise ilk modelin formüle edilmesinden çok sonra önerilmiş ve 

altıncı faktör olarak kabul edilmiştir (Brewer ve Rimer, 2008: 152). Sağlık İnanç 

Modelinin temel kavramları, tanımları ve uygulama yöntemleri, tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Sağlık İnanç Modeli Uygulama ve Yöntemleri 

Kavram Tanım Uygulama 

Algılanan Ciddiyet Bir risk yaşama veya bir 

hastalık veya rahatsızlığa 

yakalanma olasılığına dair 

inanç 

Risk altındaki nüfus ve risk seviyeleri 

tanımlanmalıdır. 

Risk, bir kişinin özelliklerine veya 

davranışlarına göre kişiselleştirilmelidir. 

Algılanan duyarlılık, bireylerin gerçek 

riskleriyle tutarlı hale getirilmelidir. 

Risk altındaki nüfus ve risk seviyeleri 

tanımlanmalıdır. 

Algılanan Şiddet Bir durumun veya sonuçlarının 

ne kadar şiddetli/ciddi olduğuna 

dair inanç 

Risklerin ve koşulların sonuçları 

bildirilmelidir. 

Algılanan Fayda Etki riskini veya ciddiyetini 

azaltmak için tavsiye edilen 

eylemin etkililiğine dair inanç 

Yapılacak eylem tanımlanmalı (nasıl, 

nerede, ne zaman?); beklenen pozitif 

etkiler açıkça anlatılmalıdır. 

Algılanan Engeller Tavsiye edilen eylemin somut 

ve psikolojik maliyetlerine dair 

inanç 

Güven oluşturularak yanlış bilgilerin 

düzeltilmesi, teşvikler ve yardımlar 

yoluyla algılanan engeller belirlenmeli 

ve azaltılmalıdır. 

Eylem İpuçları Hazırlık aşamasını 

etkinleştirmek için geliştirilen 

stratejiler 

Nasıl yapılacağı hakkında bilgi 

sağlanmalı, farkındalık yaratabilmek 

için uygun hatırlatma sistemleri 

kullanılmalıdır. 

Öz yeterlilik Kişinin, eyleme geçebilme 

yeteneğine duyduğu güven 

Önerilen eylemi gerçekleştirme 

konusunda rehberlik sağlanmalıdır. 

Aşamalı hedef belirleme kullanılmalıdır. 

Arzu edilen davranışlar gösterilmelidir. 

Kaygı azaltılmalıdır. 

Champion, V. L., & Skinner, C. S. (2008). “The health belief model.” K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Eds. 

Viswanath, Health behavior and health education: Theory, Research, and Practice içinde (45–65. ss). 

s.48. 

Modelin, önemli bir özelliği ise bireyin, sosyal-yapısal konumunun sağlık 

davranışı üzerindeki aracı etkisinin dikkate alınmış olmasıdır. Davranışı şekillendiren 

ve birincil sosyalleşme yoluyla edinilebilen bireysel özelliklere dayanan inançlar, 

sosyalleşme ve davranış arasında çok önemli bir bağlantı sağlamaktadır. Bunun yanı 

sıra davranışlar değiştirilebilmekte ve aynı geçmişe sahip bireyler arasında ayrım 

yapılabilmektedir. İnanç-davranış ilişkisini temel alan sağlık inanç modelinde de 

özellikle, ciddi bir hastalığa yakalanma olasılığı; bu hastalığın sonuçlarının ciddiyeti 

ve önleyici davranışın algılanan faydaları, potansiyel maliyetleriyle birlikte sağlıkla 

ilgili davranış kalıplarını şekillendiren temel inançlar olarak görülmektedir (Abraham 

ve Sheeran, 2005: 30). 
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1.2.1.2.2.Sosyal Bilişsel Teori 

Bandura tarafından 1986 yılında geliştirilen sosyal bilişsel teori; karşılıklı 

belirleyicilik içeren bir nedensellik modelinden yanadır. Bu karşılıklı nedensellik 

modelinde; davranış, biliş ve diğer kişisel faktörler ve çevresel etkiler gibi farklı etki 

kaynaklarının tümü eşit güçtedir ve birbirlerini çift yönlü olarak etkilemektedir 

(Bandura, 1989: 2). Sosyal bilişsel teori, bir temel belirleyiciler kümesini, bunların 

çalıştıkları mekanizmayı ve bunlar hakkındaki bilgiyi etkili sağlık uygulamalarına 

çevirmenin çeşitli yollarını belirtmektedir. Bu temel belirleyiciler arasında; sağlık 

riskleri bilgisi ve farklı sağlık uygulamalarının faydaları, kişinin kendi sağlık 

alışkanlıkları üzerinde kontrol uygulayabileceği öz yeterlilik, farklı sağlık 

alışkanlıkları için beklenen değerler ve faydalar gibi bileşenler ile bireylerin 

belirledikleri sağlık hedefleri yer almaktadır (Bandura, 2004: 144).  

Bu teori, bireyin bulunduğu çevrenin davranışı şekillendirebilme etkisini kabul 

etmenin yanı sıra bireylerin, kendileri için belirledikleri amaçlara uyacak şekilde 

ortamlarını değiştirebilme ve inşa edebilme potansiyellerine odaklanmaktadır. Bir 

kişinin, çevresiyle etkileşim kurma konusundaki bireysel kapasitesine ek olarak bu 

teori, kolektif eylemlerde birey kapasitesine vurgu yapmaktadır (McAlister ve 

diğerleri, 2008:170). 
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Şekil 2: Sosyal Bilişsel Model 

 

Kaynak: Bandura A. (2004). “Health Promotion by Social Cognitive Means.” Health Education & 

Behavior: The Official Publication of the Society for Public Health Education, 31(2), 143–164. s. 144. 

Öz yeterlilik, sağlık davranışını hem doğrudan hem de diğer belirleyiciler 

üzerindeki gücü ile etkilediğinden dolayı belirleyicilerin odak noktasında 

bulunmaktadır. Algılanan öz yeterlilik ne kadar güçlüyse bireylerin kendileri için 

belirledikleri hedefler o kadar yüksek ve onlara olan bağlılıkları o kadar sağlam 

olmaktadır. Öz yeterlilik, inançları ve çabalarının olası sonuçlarını 

şekillendirmektedir. İnançların yanı sıra öz yeterlilik engelleri ve engellerin nasıl 

göründüğünü de belirlemektedir. Öz yeterliliği düşük olan insanlar, zorluklar 

karşısında çabalarının boşa gideceğine kolay ikna olurken yeterliliği yüksek insanlar, 

engellerin azimli bir çabayla aşılabileceğine inanmaktadır (Bandura, 2004: 145). 

1.2.1.2.3.Gerekçeli Eylem ve Planlı Davranış Modeli 

Ajzen ve Fishbein tarafından 1980 yılında tasarlanan planlı davranış teorisi, yine 

aynı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen gerekçeli eylem teorisinin (1975) bir 

uzantısıdır. Gerekçeli eylem teorisinin, bireyler üzerindeki eksik istemli kontrole sahip 

olduğu davranışlarla başa çıkma sürecini açıklamadaki kısıtlılıkları nedeniyle 



  19 

 

geliştirilen planlı davranış teorisi; belirli bağlamlarda insan davranışını tahmin etmek 

ve açıklamak için tasarlanmış bir teoridir (Ajzen, 1991: 181).  

Gerekçeli eylem teorisine göre belirli bir davranışı benimseme niyetinin yakın 

belirleyicileri, bireyin söz konusu davranışı gerçekleştirmeye yönelik kişisel tutumu 

ve davranış performansına ilişkin sosyal faktörlerin etkisidir (Godin, 1993: 1391). Bu 

yaklaşımın temel ilkeleri; bireylerin, karar vermesini sağlayan düşünce ve duyguların 

içten içe farkında olduğu ve bu süreçlerde davranışları için ikna edici bir açıklama 

bulabildiği görüşüne dayanmaktadır. Buna göre bireylerin sosyal davranışlarının asıl 

nedenleri, gizemli veya bilinç dışı bir farkındalık değildir ve otomatik olarak veya 

bilinçsizce gerçekleşmemektedir. Ancak birey için mevcut olan davranışla ilgili 

bilgilerden makul ve tutarlı bir şekilde izlenebilmektedir (Ajzen, 2012: 438).  

 

Şekil 3: Gerekçeli Eylem ve Planlı Davranış Modeli 

 

Kaynak: Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior.” Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), 179–211, s.181. 

Öznel norm; bireyin herhangi bir davranışı gerçekleştirmesi veya 

gerçekleştirmemesi için üzerinde kurulduğunu algıladığı sosyal baskı veya etkiye 

karşılık gelmektedir. Niyet, bireyin davranışa ya da öznel normlara yönelik 

tutumlarından etkilenmektedir. Tutumlar ve öznel normlar, test edilen belirli bir etik 
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davranışa veya araştırılan nüfusa yönelik niyetleri ve davranışları tespit edebilmek ve 

değiştirebilmek açısından önemlidir (Dubinsky ve Loken, 1989: 85,87). 

Planlı davranış teorisi, gerekçeli eylem teorisinin tüm unsurlarını içermesinin 

yanı sıra “algılanan davranışsal kontrol” kavramının dahil edilmesi ile gerekçeli eylem 

teorisinin genişletilmiş bir modelini sunmaktadır (Bulduklu, 2010: 78). Belirli bir 

davranışla doğrudan bağlantılı faktörlere vurgu yapan algılanan davranışsal kontrol, 

kişilerin ilgili davranışı gerçekleştirmelerinin kolaylığına veya zorluğuna ilişkin 

algılarına atıfta bulunmaktadır (Ajzen, 1991: 183). Bu bağlamda model, bireyin 

algılanan davranışsal kontrolü ne kadar güçlü ise davranışı gerçekleştirme olasılığının 

o kadar yüksek olacağını öngörmektedir (Kurland, 1995: 301).  

1.2.1.2.4.Transteorik (Değişiklik Aşamaları) Model 

Prochaska ve Diclemente (1983) tarafından oluşturulan transteorik davranış 

modeli, bireylerin sağlık davranışlarını nasıl değiştirdiklerini açıklayabilmek için 

sıklıkla kullanılan modellerden bir tanesidir (Lenio, 2006: 73). Bu model, davranış 

değişimini altı aşamadan oluşan ilerlemeyi içeren bir süreç olarak kabul etmektedir.  

Bunlar; ön düşünme, derin düşünme, hazırlık, eylem sürdürme ve sonuçlandırmadır 

(Prochaska ve Velicer, 1997: 39).  

Tablo 3: Transteorik (Değişiklik Aşamaları) Model Aşamaları 

Transteorik Model Davranış Değişikliği Aşamaları 

1. Aşama Ön düşünme: varsayılan gelecekte davranış değişikliği oluşturma niyetine 

dair hiçbir düşüncenin bulunmadığı aşamadır. Bu aşamadaki bazı bireyler 

problemlerinin farkındayken bazıları ise farkında olmayabilmektedir. Her iki 

grup da yüksek riskli davranışları hakkında okumaktan, konuşmaktan ve 

düşünmekten kaçınma eğilimindedir. 

2. Aşama Derin Düşünme: Bireylerin, önümüzdeki altı ay içerisinde değişme 

niyetinde oldukları aşamadır. Değişimin artılarının daha fazla farkında 

olmalarına rağmen eksilerinin de son derece farkındadırlar. Değişimin 

bedelleri ve faydaları arasındaki bu denge, kişilerde bu aşamada uzun süre 

takılı kalmalarına neden olacak derin bir kararsızlık yaratabilmektedir. 

3. Aşama Hazırlık: Niyet ve davranış kriterlerinin birleştiği aşamadır. Bu aşamada 

bireyler, çok kısa bir süre içerisinde harekete geçme niyeti taşımaktadır ve 

bir sağlık eğitimi sınıfına katılmak, danışmandan yardım almak veya 

doktoruyla konuşmak gibi çeşitli eylem planları bulunmaktadır. 

4. Aşama Eylem: Sorunların üstesinden gelebilmek için bireylerin davranışlarını, 

deneyimlerini veya çevrelerini değiştirdikleri aşamadır. Eylem, önemli 

ölçüde zaman ve enerji gerektirmektedir. Bu modelde tüm davranış 

değişiklikleri eylem olarak sayılmamaktadır. 
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5. Aşama Sürdürme: Bireylerin, aynı sorun ile tekrar karşılaşmayı önlemek ve eylem 

sırasında elde edilen kazanımları pekiştirmek için çalıştıkları aşamadır. 

Sürdürme, değişimin yokluğu değil devamıdır. Sorunun nüksetmesi 

konusunda daha az endişelidirler ve değişimlerine devam edebileceklerine 

giderek daha fazla güvenmektedirler. 

6. Aşama Sonuçlandırma: Bireylerin tamamen öz yeterliliğe sahip olduğu ve 

istenmeyen davranışları bir daha tekrar etmeyeceklerinden emin oldukları 

aşamadır. 

(Velicer ve diğerleri., 1998: 217-218; Prochaska ve Velicer, 1997: 39 çalışmalarından uyarlanmıştır.) 

Transteorik model, son yıllarda sağlık araştırmaları alanında popüler 

yaklaşımlardan bir tanesi olsa da birtakım sınırlılıklara sahip olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. Öncelikle bu teori, sosyoekonomik durumlar gibi değişkenleri davranış 

değişikliği süreçlerinde yok saymaktadır. Bunun yanı sıra aşamalar arasındaki çizgiler, 

bir kişinin değişim aşamalarını nasıl belirleyeceğine dair herhangi bir kriter 

bulunmaksızın keyfi olabilmekte ve her aşama için ne kadar zamana ihtiyaç 

duyulduğuna veya bir bireyin belirli bir aşamada ne kadar kalabileceğine dair de net 

bir belirleyici bulunmamaktadır (LaMorte, 2019: 6).  

1.2.1.3.Sağlık Davranışlarını Değiştirmede Medyanın Rolü 

Sağlık söz konusu olduğunda bireylerin iletişim aracılığıyla bilgi alabileceği 

kaynaklar artık daha kolay erişilebilir duruma gelmiştir. Hem kişisel iletişim 

imkanlarının artması hem de kitle iletişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde sağlığa 

yönelik konulara ilişkin kaynaklar çeşitlenmiştir. (Yılmaz, 2018: 75).  Sağlık ile ilgili 

durumlarda medya; geniş kitlelere erişebilme, basit bilgileri iletebilme, var olan bilgiyi 

artırma, sağlığı kamunun gündemine sokarak konu ile ilgili farkındalık oluşturabilme 

ve değişmeye açık davranışlara etki edebilme gibi önemli işlevleri elinde 

bulundurmaktadır (Çınarlı ve Şimşek, 2013: 10). 

Hedef kitlelere görsel ve işitsel bilgilerin doğru bir şekilde ulaştırılmasında 

medya etkin bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra medya, konu ile ilgili bilgiler 

sağlayarak inançların farklılaşmasına katkı sağlayabildiği ve ikna yoluyla, bireylerin 

bilgilerinden bağımsız olarak davranış üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu için 

bireylerin davranışlarını değiştirebilme gücünü de elinde bulundurmaktadır 

(Enikolopov ve Petrova, 2017: 2). 
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Kitle iletişim araçları, sağlık davranışlarını etkileyerek sağlık ile ilgili davranış 

değişikliklerini teşvik edebilmektedir. Medya tarafından sunulan bilgilerin hem 

miktarı hem de türü bireysel inançları, tavırları ve algılanan normları 

şekillendirebilmekte ve böylece davranışları etkilemektedir. Kişiler, medyadan 

gördüklerini, okuduklarını veya duyduklarını başkalarıyla da paylaşıp tartışarak bu 

etkileşimleri kendi deneyimlerini ve beklentilerini doğrulayabilmek için de 

kullanmaktadırlar. Tüm bunlar birlikte ele alındığında medyanın, sağlık davranışları 

üzerinde önemli etkilere yol açtığı kabul edilmektedir (Fishman ve Cesarett, 2006: 

291). 

Medyanın sağlık üzerindeki etkileri; kişisel veya kamusal düzeyde, kasıtlı veya 

kasıtsız, pozitif veya negatif olabilmektedir. Kişisel düzeyde medya, sağlığa yönelik 

tutum ve davranışlarda olumlu ya da olumsuz değişiklikleri teşvik eden bilgi ve 

modeller sunabilmektedir. Kamusal düzeyde ise medya hem politika yapıcıların hem 

de bireylerin sağlık sorunları hakkındaki görüşlerini etkileyebilmektedir. Bu etki; 

sağlık uzmanlarının kamuya açık bilgilendirme kampanyaları geliştirmelerinde olduğu 

gibi, mesaj oluşturucular tarafından amaçlanabilmekte veya hedef kitlenin önerilen 

sağlık davranışlarını benimsemelerinde olduğu gibi kasıtsız bir şekilde 

gerçekleşebilmekte ve hedef kitle üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlara yol 

açmaktadır (Brown ve Walsh-Childers 1994: 469). 

Medyanın sağlık davranışları üzerindeki etkisi, birbirinden farklı çalışmalarla da 

ortaya konmuştur. Yılmaz (2018), Doktorum Medya-Medya Sağlık Davranışlarını 

Nasıl Yönlendirir? İsimli kitabında yer alan çalışmasında, medyanın bitkisel ürün 

kullanımı üzerindeki etkisine ilişkin gerçekleştirdiği alan araştırmasının sonucunda, 

kişilerin medyada yer alan sağlık konulu yayınları takip etme sıklıklarıyla davranışsal 

niyet geliştirme düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemiştir. 

Pierce ve arkadaşları (2001), sigara ve sağlık konularıyla ilgili haberlerin, 

ABD’deki bireylerin sigara içme davranışlarında etkili olup olmadığını inceledikleri 

çalışmalarında, haber medyasında sigara ve sağlığın yer alma düzeyinin, nüfusun 

sigara bırakma oranını belirlemede önemli bir rolü olduğunu ancak sigaraya başlayıp 

başlamama konusunda etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
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Ash ve arkadaşları (2020) “The Effect of Fox News on Health Behavior During 

COVID-19” isimli çalışmalarında Fox News kanalının virüsün oluşturduğu riskleri 

küçümseyen bir tutum sergilediğini öne sürerek bu tutumun, kanalın izleyicileri 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda kanalın izlenme oranının 

yüksek olduğu yerlerde salgına karşı koruyucu önlemlere uyma davranışının daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir. 

COVID-19 Pandemi dönemini ele alan bir başka çalışma da Melki ve arkadaşları 

(2020) tarafından yapılmıştır. “Media Exposure and Health Behavior during 

Pandemics: The Mediating Effect of Perceived Knowledge and Fear on Compliance 

with COVID-19 Prevention Measures” isimli çalışmalarında araştırmacılar, söz 

konusu pandemi ile ilgili haberlerin medyada daha fazla yer almasının ve buna bağlı 

olarak salgına yönelik algılanan bilgi ve korkunun, bireylerin özellikle hastalığı 

önleme tedbirlerine sağladığı uyumun pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Sağlık içerikli haberler, uzun ve sağlıklı bir yaşam geçirmeyi arzu eden kişilerin 

ilgisini çekmekte ve onların sağlık davranışları üzerinde etkili olmaktadır. İnsanlar, 

sağlığa ilişkin gelişmelerden medya aracılığıyla haberdar olmakta, bu haberler de 

medyada daha sık yer almaktadır (Ertaş ve diğerleri, 2019: 726).  Sağlığı konu alan 

her haber, birçok kişinin hayatına yakından etki etmekte, yaşamsal anlamda umuda 

veya umutsuzluğa kapılmalarına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla sağlık konulu 

haber içeriklerinde kullanılan her kelimenin, okurlar üzerindeki etkisi de büyüktür 

(Utma, 2020: 104).  

1.3.SAĞLIK İLETİŞİMİ VE SAĞLIK HABERCİLİĞİ 

Sağlık iletişimi, sağlığın bütün boyutlarına iletişimin kural ve stratejilerinin 

uygulanmasıdır. Sağlık alanında iletişim, her değişen teknoloji ile farklılaşmakta; her 

geçen gün bireysel ve toplumsal açıdan daha önemli hale gelmektedir.  

Sağlığa ilişkin, kamu yararına yönelik olarak kamuoyu oluşturulmasında, halkın 

sağlık konusunda aydınlatması ve farkındalık yaratılmasında kitle iletişim araçlarının 

payı yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu nedenle sağlık iletişimi çalışmaları 

gerçekleştirilirken kitle iletişim araçları sıklıkla kullanılmaktadır (Dinler, 2020: 120-
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121). Radyo, televizyon, gazete, internet gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanan 

haberler de sağlık iletişiminin gerçekleşmesinde etkin bir role sahiptir. Bu durum da 

sağlık iletişim çalışmalarının amacına ulaşmasında sağlık haberciliğinin önemini 

artırmaktadır. 

1.3.1.İletişim ve Sağlık İletişimi Kavramları 

İnsanlar için kaliteli ve sürdürülebilir yaşamın temelinde sağlıklı olmak 

bulunmaktadır. Kişi kendini, fiziksel ve mental olarak ne kadar iyi hissederse gündelik 

hayatını da o kadar iyi sürdürebilmektedir. Birey, sağlık durumunu ve sağlık 

sorunlarını diğer kişilere aktarmak için de iletişimden yararlanmaktadır. Bu bağlamda 

özellikle kaybedilen sağlığın yeniden kazanılabilmesi veya halihazırdaki sağlık 

durumunun sürdürülebilmesinin, kişinin sağlığıyla ilişkili konularda ne kadar doğru 

iletişim kurduğuyla doğru orantılı olduğunu söyleyebilmek mümkündür (Yılmaz, 

2018: 75). 

En genel anlamı ile iletişim kavramını; bir bireyin duygu, düşünce veya 

bilgilerini bir başka kişiye aktarması şeklinde tanımlayabilmek mümkündür (Yüksel, 

2018: 11). Erdoğan (2011: 37) ise iletişimi, tek bir genel geçer tanımı yapılamayacak 

kadar karmaşık bir kavram olduğunu vurgulamak ile birlikte, bireylerin psikolojik, 

biyolojik ve toplumsal varlığını üretip geliştirebilmesi için mecburi bir şart olan 

düşünsel ve ilişkisel eylemler bütünü olarak ifade etmektedir. 

İletişimi, bilgi alışverişi süreci olarak nitelendiren Rimal ve Lapinski‘ye göre 

(2009: 247); bu sürecin anlaşılması için iletilen mesajın özellikleri, bu mesajın 

dağıtıldığı kanallar, mesajın hitap ettiği hedef kitle ve hedef kitlenin bu mesaja verdiği 

yanıt gibi hususlara yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu hususlar, iletişim sürecinin temel 

unsurlarını yansıtmaktadır. Bunlar; kaynak, kanal, mesaj ve alıcıdır.  

En temel haliyle iletişim; bir bireyin, anlamı üzerinde toplumsal olarak fikir 

birliğine varılmış sözcük, davranış gibi bir dil göstergesinden faydalanarak diğer bir 

bireyde belirli bir anlam dizisi oluşturmaya karar verdiğinde ortaya çıkmaktadır. 

Kaynağın (gönderici veya verici), göstergelerden meydana getirdiği mesajın içeriğine 

belirli anlamlar yükleyerek bunu çeşitli kanallar aracılığıyla mesaj alıcısına aktarması 

ve alıcının (hedef), bu mesaja kendi anlam yüklemesini yaratarak yorumlamayıp 
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sonuca varması ile iletişim süreci gerçekleşmektedir (Güz, 1998: 125). Ancak bu süreç 

tek yönlü bir iletişim sürecini ifade etmektedir. Çift yönlü bir iletişim gerçekleşmesi 

için hedeften bir dönüt alınması da gerekmektedir. Kaynağın, hedefe gönderdiği 

mesajı, hedefin yeniden kodlayarak oluşturulması ve kaynağa yeniden göndermesi, 

şeklinde ifade edilen dönüt, kaynağın iletişim çabalarının hedef üzerindeki etkisinin 

anlaşılması ve gerektiği durumlarda hedef ile ilgili görüşlerini değiştirebilmesi 

açısından önemlidir (Bolat, 1996: 77). Bu süreç, bireyin günlük yaşamında objeleri, 

kişileri ve olayları tanımlamakta ve insanların yaşam stilini şekillendirerek toplumsal 

sistemin devam ettirilebilmesine ve kendini yeniden üretebilmesine imkân 

vermektedir (Oskay, 1997: 8). İletişim en önemli olduğu konulardan bir tanesi de 

sağlıktır çünkü etkili iletişim, sağlığın neredeyse tüm alanlarına katkıda 

bulunmaktadır. Hem bireysel hem de halk sağlığına yönelik konularda iletişimin etkili 

bir şekilde gerçekleşmemesi, hastaların sağlık sistemi ile ilgilenmemelerine, önerilen 

tavsiye veya tedavileri uygulamamalarına ve sağlık sorunları ile başa çıkamamalarına 

neden olmaktadır (Berry, 2007: 10). 

Sağlık uzmanları ve sağlık hizmeti tüketicileri önemli tedavi kararları almak, 

değişen sağlık koşullarına uyum sağlamak ve sağlığı koruma faaliyetlerini koordine 

etmek amacıyla sağlığa ilişkin bilgileri oluşturmak, bunlara erişmek, değiş tokuş 

etmek için iletişim yeteneklerini kullanmaktadırlar. İletişim süreci, aynı zamanda 

sağlığı geliştirme uzmanlarının, hedef kitlelerin tutumlarını ve davranışlarını 

etkileyebilmek amacıyla sağlığa ilişkin bilgileri aktarmak üzere ikna edici mesajlar 

geliştirmelerine ve bunları, dikkat çekici kanallar aracılığıyla yayabilmelerine olanak 

tanımaktadır (Kreps ve diğerleri, 1998:1). 

İletişimin bir diğer önemli rolü, bilgilerin hedef kitle tarafından anlaşılabileceği, 

özümsenebileceği, paylaşılıp tartışılabileceği elverişli bir ortam oluşturmaktır. Bu 

durum, hedef kitledeki tüm bireylerin ihtiyaçları, inançları, tabuları, tutumları ve 

sosyal normlarının derinlemesine anlaşılmasını ve iletişimin kolayca anlaşılabilen 

mesajlara dayalı olmasını gerektirmektedir (Schiavo, 2007: 6). 

İletişimin bir alt disiplini olarak kabul edilen sağlık iletişimi, bireylerin sağlık ile 

ilgili konuları ele alış biçimlerine, sağlığa yönelik işlemler ve bunu etkileyen faktörler 

üzerine odaklanmaktadır (Utma, 2020: 1594). Gautam ve Kumar (2016: 20), sağlık 
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iletişimini, önemli sağlık sorunları hakkında bireyleri, kurumları ve genel olarak halkı 

bilgilendirme, etkileme ve motive etme tekniği olarak tanımlamaktadır.  

Okay (2020: 11)’a göre ise sağlık iletişimi; sağlığa ilişkin konularla ilgili birey 

veya grupların, belirli bir hedef kitleye yönelik gerçekleştirdikleri iletişim şeklidir. 

Witte ve arkadaşları (1996: 230) ise sağlık iletişimini; sağlığı veya sağlıkla ilgili 

davranışları etkileyen faktörlerle ilgili olarak değişen sosyal ve fiziksel ortamlarda 

sağlıkla ilgili bilgilerin aktarımı, algılanması ve içselleştirilmesi şeklinde 

tanımlamaktadır. Bu tanım, sağlık iletişiminin sağlık ve sağlıkla ilgili davranışlara olan 

merkezi ilgisini vurgulamaktadır. Buna göre sağlık iletişimi, katılımcıları, kanalı, 

analiz düzeyi veya ortamından ziyade sağlık-iletişim veya sağlık-bakım ilişkisiyle 

tanımlanmaktadır (Hensel ve diğerleri, 2009: 402). Çınarlı (2016: 212) ise sağlık 

iletişimini, medikal tıptan sosyolojiye, psikolojiden epidemiyolojiye, bilgi 

teknolojileri ve antropolojiye kadar birbirinden farklı birçok disiplinin birleşimiyle 

oluşan disiplinler üstü bir alan olarak kavramsallaştırmaktadır. 

Farklı tanımlardan da anlaşılabileceği üzere en genel anlamıyla sağlık iletişimi; 

bireyleri, toplulukları, sağlık profesyonellerini, özel grupları, politika yapıcıları ve 

halkı, sağlık konusunda istenen davranışları benimsetebilmek için etkilemek, 

davranışa uygun eylemlerde bulunmaları için desteklemek ve nihayetinde sağlık 

sonuçlarını iyileştirebilecek bir davranış, uygulama veya politikayı sürdürebilmek 

amacıyla farklı kitlelere ulaşmak ve sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmak için 

gerçekleştirilen çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşımdır (Schiavo, 2007: 7).  

Tüm bu tanımların ortak vurgu noktasına göre sağlık iletişimi; kişilerin, 

toplumların, sağlık ekspertizlerinin ve politika uygulayıcılarının etkilenmesinde ve 

desteklenmesinde; belli grupların uyum sağlamasının olanaklı kılınması ve 

davranışlarının geliştirilmesi veya değiştirilmesinde; sağlığa ilişkin sonuçları 

geliştirmeye imkân verecek sosyal veya idari değişiklerin sağlanmasında son derece 

önemli bir rol oynamaktadır (Sezgin, 2015: 98). Bu nedenle sağlık bilgisini doğru 

iletmek kadar, alıcıda istenilen tutum ve davranış değişikliğinin yaratılabilmesini 

sağlamak da önem arz etmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi ve aktarılan 

mesajların benimsenebilmesinde kitle iletişim araçlarının büyük bir rolü 

bulunmaktadır. Medya kuruluşlarının, enformasyon akışını hedef kitlenin sağlık 
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okuryazarlığı seviyesini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesi ve yayın 

içeriklerini buna göre hazırlaması önem taşımaktadır (Utma, 2020: 1595). 

1.3.1.1.Sağlık İletişimi Düzeyleri 

Kitle merkezli, stratejik, süreç odaklı, uygun maliyetli, araştırmaya dayalı, 

davranışsal ve sosyal değişime yönelik disiplinler arası bir alan olan sağlık iletişimi 

(Schiavo, 2007: 12); bireysel boyutta hasta-doktor, diğer sağlık çalışanları ile hasta 

arasında ya da sağlık personellerinin kendi aralarında gerçekleşebilmektedir. Kitle 

iletişim araçları devreye girdiğinde ise konu, sağlıkla ilgili televizyon dizilerinden, 

internet üzerindeki sağlık içerikli bilgi verici materyallere kadar uzanmaktadır (Okay, 

2020: 11). 

Sağlık iletişimi; bireyin kendisi ile olan iletişimi (öz iletişim), kişilerarası 

iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim veya kamu (kitle) iletişimi düzeyinde 

gerçekleşebilmektedir (Ratzan ve diğerleri, 1996: 28). Bu düzeyleri kısaca şu şekilde 

açıklayabilmek mümkündür (Kreps ve diğerleri, 1998: 2; Dutta, 2009: 61; Ratzan ve 

diğerleri, 1996: 29): 

• Öz iletişim; sağlık hizmeti davranışlarına ve kararlarına zemin hazırlayan 

sağlık inançları, tutumları ve değerleri gibi sağlık bakımını etkileyen dâhili 

zihinsel ve psikolojik süreçleri ifade etmektedir.  

• Kişilerarası iletişim; bireylerin başka bireylerle olan iletişiminin sağlık 

sonuçları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Gündelik hayatta kurulan 

ilişkilerin yanı sıra kişilerarası sağlık iletişimi, hasta ve hekim; tedarikçi ve 

tüketici arasındaki iletişim ile sağlık hizmetlerine yönelik görüşmelerde ilgili 

bilgilerin değiş tokuşunu da içermektedir. 

• Grup iletişimi; sağlık hizmetleri takımları, etik komiteler, destek grupları, 

aileler gibi ortak grup üyelerinin birbiriyle ilişkili koordinasyonunda iletişimin 

edindiği rolü vurgulamaktadır. Bu düzeyde gerçekleştirilen iletişim, söz 

konusu üyeler, önemli sağlık hizmetleri kararlarını almak için ilgili bilgileri 

paylaşmalarını sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

• Örgütsel iletişim; sağlık hizmetlerinin etkili ve disiplinler arası bir şekilde 

sağlanmasını ve ilgili sağlık risklerinin önüne geçilebilmesi amacı ile birbirine 
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bağlı grupların koordinasyonunu gerçekleştirmek, farklı uzmanları harekete 

geçirmek ve sağlığa ilişkin bilgilerin karmaşık sağlık hizmetleri sunum 

sistemleri içerisinde paylaşılabilmesi için iletişimin kullanılmasını ifade 

etmektedir. 

• Kamusal (kitlesel) iletişim; sağlık eğitimi, sağlığın desteklenmesi ve 

geliştirilmesine yönelik uygulamaları teşvik edebilmek amacıyla hedef kitleye 

medya yoluyla iletilen sağlık bilgisinin üretilmesini, yayılmasını ve 

uygulanmasını vurgulamaktadır. 

Bu düzeylerin yanı sıra sağlığın kültürler arası boyutunu inceleyen araştırmalar 

da bulunmaktadır. Kültürlerarası boyuttaki sağlık iletişiminde kültürün, bireyin sağlık 

ve hastalık algısı üzerindeki rolü ve kültür farklılıklarının sağlık hizmetleri ilişkilerine 

etkisi konu edilmektedir (Sezgin, 2015: 98). 

1.3.1.2.Sağlık İletişiminin Amacı ve Stratejileri  

Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesinin tüm yönlerine katkıda 

bulunan sağlık iletişimi, bireylerin ve toplumların refahı da dâhil olmak üzere birçok 

bağlamda önemlidir. Hedef kitlenin sağlık ile ilgili konular hakkında bilgi ve 

farkındalığının artmasını sağlamanın yanı sıra sağlık sorunlarına yönelik davranış ve 

tutumları da etkileyen sağlık iletişimi, sağlık hizmetlerine olan talebi de artırmakta ve 

sağlığa ilişkin konularda yanlış anlamaların ortadan kalkmasını sağlamaktadır 

(Nkanunye ve Obiechina 2017: 2). 

Sağlık iletişimi, sağlığa yönelik konular hakkında bilgi, talimat veya güvence 

vermek, görüşleri ve tutumları etkilemek ve davranışları değiştirmek gibi birçok farklı 

amaçla gerçekleştirilebilmektedir (Berry, 2007: 49). Schiavo (2007: 7)’ya göre sağlık 

iletişiminin en önemli amaçlarından biri davranış değişimini desteklemek ve 

sürdürmektir. Bu nedenle etkili sağlık iletişimi stratejileri ve programlarının temel 

unsurları, her zaman uzun vadeli programın sürdürülebilirliğinin yanı sıra hedef 

kitlenin, önerilen bir davranışı, uygulamayı veya politika değişikliğini benimsemesini 

ve sürdürmesini kolaylaştıran adımların geliştirilmesidir.  

Literatürdeki mevcut çalışmalardan yola çıkan Yüksel (2018: 16), sağlık 

iletişiminin, sağlık personellerinin ilişki ve iletişim kurma yetilerini geliştirmek, hem 
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hasta hem de sağlıklı kişilerin sağlığa yönelik tutum ve davranışlarının olumlu bir hale 

getirilmesini sağlamak, sağlık ile ilişkili ürün ve hizmetleri tanıtmak, kişileri, örgütleri 

veya toplumu sağlık konusunda bilinçlendirebilmek, sağlığa ilişkin bilgi gereksinimini 

karşılamak, sağlık okuryazarlığını oluşturmak veya yükseltebilmek, sağlık hakkı 

bilinci oluşturmak, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunabilmesi için stratejiler 

oluşturmak gibi birçok farklı amacının bulunduğunu ifade etmektedir. Bu amaçlara 

ulaşabilmek ve etkili bir sağlık iletişimi gerçekleştirebilmek için uygulanabilecek 

birçok strateji bulunmaktadır. Neuhauser ve Kreps (2003: 113-115) bu stratejileri 

şöyle belirtmektedir: 

• Sağlık iletişimi mesajlarının, bireylere yalnızca akılcı düzeyde değil duygusal 

düzeyde de ulaştırılması gerekmektedir. Davranışların değiştirilmesi ve 

geliştirilmesi için değişime aracılık eden psikososyal faktörlerin belirlenmesi 

önemlidir çünkü sadece riski iletmek, bireyleri davranış değişikliğinde 

bulunmaya teşvik etmemektedir.  

• Bireylerin, yaşamlarını değiştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olabilmek 

için tek başına mesajlar, genellikle yeterli gelmemektedir. Bu nedenle sağlık 

iletişiminde iletilen mesajlar, bireylerin yaşamları ve sosyal bağlamlarıyla 

ilişkilendirildiğinde daha etkili olmaktadır. 

• Toplum davranışlarını değiştirebilmek için kişilerarası iletişim ve kitle 

iletişimi etkililiğinin bir kombinasyonunun oluşturulması gerekmektedir. 

Yaygın olarak kabul edilen sağlık iletişimi ilkesine göre kişiler arası iletişim, 

kitle iletişiminden daha etkilidir. Ancak kişiler arası iletişim ile çok daha az 

kişiye daha yüksek maliyetlerle ulaşılabildiğinden, kitlesel ve kişiler arası 

iletişimin bir arada kullanılması daha etkili olmaktadır. 

• Davranış değişikliği oluşturulmasında kişiye özel iletişimin etkisi, genel 

mesajlardan daha yüksektir. 

• Etkileşimli iletişim, tek yönlü iletişimden çok daha etkilidir. Sağlık 

mesajlarının pasif olarak yayılması en yaygın iletişim stratejisi olmasına 

rağmen etkisi en düşük olandır. Bireylerin, sağlık konusundaki gereksinim 

duydukları bilgileri uzmanlara iletmesi ve onlardan geri dönüt alabilmeleri, 

bireylerin yaşamlarını iyileştirebilmelerinde etkili olabilmektedir. 
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Hem sağlık bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılmasında hem de bireylerde 

sağlık risklerine yönelik farkındalık oluşturulması ve önlem alınmasında son derece 

önemli bir rolü bulunan etkili sağlık iletişimi uygulamaları, sağlığın korunması, 

geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi alanına birçok açıdan katkı sağlamaktadır. Bu 

süreçte sağlık bakım uygulamalarının aktarılması ve kişilerin istenen sağlık 

davranışlarını gerçekleştirmesinde iletişim ve kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür 

(Bulduklu, 2010: 103). Sağlık iletişimi; örgütsel iletişim, medya okuryazarlığı, sağlık 

haberciliği, sosyal pazarlama, risk iletişimi, sosyal iletişim ve medyada savunuculuk 

gibi çeşitli alanları kapsamaktadır (Pan American Health Organization ve World 

Health Organization, 1997: 9). Bu çalışmada, söz konusu alanlardan sağlık haberciliği 

ve sağlık haberleri üzerinde durulacaktır. 

1.3.1.3.Sağlık Haberleri ve Sağlık Haberciliği  

Sağlık haberi kavramını tanımlamadan önce haber kavramını kısaca açıklamak 

yerinde olacaktır. Türkçeye Arapçadan geçen bir sözcük olan haber kavramını; bir 

olay, olgu veya konu ile ilgili bilgiler içeren enformasyon kaynağı olarak 

tanımlayabilmek mümkündür (Genel, 2014: 151). Ancak haber kavramının, üzerinde 

uzlaşılmış genel bir tanımı bulunmamaktadır.  

Yılmaz (2018: 37)’a göre haber, insanoğlunun bilgi alma ihtiyacından doğan ve 

bireylerin değişen gereksinimlerine, hayat şartlarına göre şekil alan bir kavramdır. Nity 

ve Singh (2017: 9) ise haber kavramını; hedef kitleyi ilgilendiren ve etkileyen önemli 

ve güncel bir olay hakkında yeni bir bilgi parçası olarak tanımlamakta ve bu bağlamda 

haberlerin, çok sayıda insanı ilgilendirmesi, gerçekleri bildirmesi ve zamanında 

yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Haber, birtakım işlevleri yerine getirerek sosyal yapının şekillenmesine katkı 

sağlamaktadır. Bu işlevler; bilgi aktarımı, bireylerin bilinç düzeyinin artırılması ve 

çevresiyle ilişkilerini düzenleme gibi toplumsallaşma açısından son derece önemli 

olan birtakım işlevleri kapsamaktadır (Yılmaz, 2018: 44). Medya tarafından hedef 

kitleye iletilen haber içerikleri arasında sağlık konusu, bireyi direkt olarak 

ilgilendirdiği ve yaşam kalitesine etki ettiğinden dolayı sağlık haberleri, en çok ilgi 

duyulan haberler arasında yer almaktadır (Çağlar, 2005: 11). 
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Halk sağlığına yönelik durumlarda bireylerin yeni kronik veya bulaşıcı 

hastalıklar ile teşhis, ilaç ve aşılarla ilgili bilimsel, kanıta dayalı bilgilere ulaşabilmesi 

kritik önem taşımaktadır. Haber medyası da sağlığa yönelik en son araştırma 

bulgularını, politikaları ve programları, bireylerin sağlık sorunlarını ve hastalığa ilişkin 

yeni bilgileri iletmesi açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu özelliği ile haberler, 

bireylerin herhangi bir hastalığa yönelik algılarının şekillenmesinde, hastalığın 

önlenmesine veya tedavisine yardımcı olarak sağlıklarına katkıda bulunabilmektedir. 

Bunun yanı sıra haber medyası, aşı veya tedavinin bulunamadığı yeni salgın hastalıklar 

söz konusu olduğunda da bireyler ve politika yapıcılar arasında risk algısının 

şekillenmesine katkı sağlamaktadır (Chauraisa ve Pal, 2020: 253). 

Bireylerin sağlığı ve yaşam kalitesi ile ilgili her türlü konuda gerçekleştirilen 

habercilik eylemleri ise sağlık haberciliği olarak adlandırılmaktadır (Öğüt Yıldırım, 

2018: 85). Başka bir ifade ile sağlık haberciliği; kamuoyunu ilgilendiren, sağlığa 

ilişkin bilgilerin haberleştirilerek medya yoluyla aktarılmasıdır. Medyanın, gündem 

belirleme üzerindeki etkisi bağlamında ve bunun bir sonucu olarak, gündemdeki halk 

sağlığı sorununa dikkat çekilmesine, konuya yönelik duyarlılık yaratılmasına ve 

nihayetinde sorunun giderilmesi için motivasyon oluşmasına destek sağlamaktadır 

(Çınarlı ve Şimşek, 2013: 10).  

Sağlık haberciliği; bireyleri sağlıklı yaşamı geliştirmenin yolları konusunda 

bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla hedef kitle ile iletişim kurulması, insan dostu 

sağlık politikaları ve sağlık iletişim stratejilerinin teşvik edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bunun yanı sıra sağlık haberciliği, belirli bir hedef kitlenin, bir sağlık 

sorunu hakkında bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmak, davranışları ve tutumları 

etkilemek veya değiştirmek, bir sağlık sorunu konusunda halkı eğitmek, sağlıklı 

uygulamalar ve davranış değişikliklerinin halk sağlığı sonuçlarına olan yararlarını 

göstermek, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmak gibi birçok alanda da etkindir 

(Bishwajit ve diğerleri, 2016: 3-4). 

Sağlığa yönelik haberler paylaşılıp tartışıldıkça, bireyler sağlık alanında daha 

büyük bir güce sahip olduğundan, iletişim alanında habercilik ne kadar önemliyse 

bunun alt alanı olan sağlık haberciliği de o derece önem taşımaktadır. Bu nedenle 

sağlık haberleri, halkın dikkatini çekmesinin yanı sıra medyanın da konuya hâkim 

olmasını zorunlu kılmaktadır (Yıldız ve Gür, 2018: 11). Sağlık haberi, merkezinde 
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insan sağlığının bulunduğu birçok farklı konuda yapılabilmektedir. Halk sağlığının 

korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların teşhis ve tedavisi, rehabilitasyon gibi çeşitli 

konuların yanı sıra sağlık politikalarına yönelik konular da sağlık haberleri 

kapsamında bulunmaktadır (Öğüt Yıldırım, 2018: 98). Kısacası sağlık haberi, bireysel 

ve halk sağlığını etkileyen her türlü haberi kapsamaktadır (Ersoy, 2016: 94). Böylesine 

geniş bir kapsama sahip sağlık haberlerini, farklı kategorilere ayırarak 

değerlendirilebilmek mümkündür. Bunlar (Öğüt Yıldırım, 2018: 100-102); 

• Genel Sağlık: Tıbbi anabilim dallarından herhangi birine yönelik bilgi içeren, 

halk sağlığına yönelik bir olayı konu alan, herhangi bir hastalığın tanı ve tedavi 

yöntemlerini aktaran sağlık içerikli haberler, bu kategoride bulunmaktadır. 

• Sağlık-Magazin: Çoğunlukla kozmetik, bakım güzellik, egzersiz gibi sağlıklı 

yaşam konularına veya ünlülerin sağlık durumlarına değinen haberlerin yer 

aldığı kategoridir. 

• Sağlık-Ekonomi: Sağlık alanında çeşitli hizmetler veren kurumların finansal 

yatırımlarına, araştırma geliştirme çalışmalarına yönelik konular bu kategoriyi 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra hükümet veya sağlık bakanlığı tarafından 

hayata geçirilen tasarruflar, sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarına yönelik 

her türlü önlem ve düzenleme, bu alanda yaşanan usulsüzlüklerin konu alındığı 

yazılar da bu kategoriye dahil edilmektedir. 

• Sağlık-Hukuk: Sağlık kurumları, sağlık personelleri ve sağlık hizmetlerinden 

faydalanan kişilere yönelik tüm yasal düzenlemelere ilişkin haberler, bu 

kategoride değerlendirilmektedir. 

• Reklam (Tanıtım İçerikli) Sağlık Yazısı: Sağlık alanında kullanılabilecek 

herhangi bir ürünün anlatılması için çeşitli ögeler kullanılarak haberleştiren 

tanıtım içerikli yazıların bulunduğu kategoridir. 

• Sağlık-Adliye: Otopsi, DNA testi gibi Adli Tıp Anabilim Dalı kapsamında 

bulunan, tecavüz gibi vakaları konu edinen haberlerin yanı sıra hastalar veya 

sağlık personellerinin uğradıkları taciz, saldırı gibi mağduriyetler nedeniyle 

adli yollara başvurmalarını aktaran haberler, bu kategori içerisinde yer 

almaktadır. 
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Sağlık haberleri aracılığıyla halka aktarılacak sağlık bilgisi; sağlık hizmeti ve 

sağlığın geliştirilmesinde temel kaynaktır. Bu bilgiler hastalığın tedavisine, sağlık 

kararlarına ve davranışlarına rehberlik etmektedir (Çınarlı ve Şimşek, 2013: 10). 

Sağlık konusunun insan hayatındaki önemi ve buna bağlı olarak sağlığa ilişkin doğru 

ve güvenilir haberlere erişebilme gereksinimi, sağlık haberlerinin titizlikle 

oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

1.3.1.3.1.Sağlık İçerikli Haberlerin Oluşumu 

Dünya genelinde sağlığa ilişkin radyo, televizyon programları ve haberlerin 

sayısı artış göstermektedir. Hem yerel hem de ulusal ölçekteki televizyon kanallarının 

birçoğunda sağlık programları yer almakta ve sağlıklı bir yaşam sürmeye yönelik 

bilgiler, sağlık uzmanları tarafından aktarılmaktadır. Benzer şekilde gazete, dergi ve 

internette de sağlıkla ilgili haberler önemli bir yer tutmaktadır (Hülür, 2016: 160). 

Medyada yer alan sağlık konulu içeriklerin artış göstermesi, olumlu 

karşılanmanın yanı sıra eleştirilere de maruz kalmaktadır. Çünkü sağlık içeriklerine 

ayrılan alan veya zaman kadar, bu içeriklerin taşıdığı mesajlar da önemlidir (Kaya ve 

diğerleri, 2011: 52). Sağlık konusundaki haber ve yayınların, kamusal yararın yanı sıra 

bireysel veya kamusal zarar açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlığa 

ilişkin bir konu veya durumun haber niteliği taşıyabilmesi için içinde bulunması 

gereken bazı unsurlar ve haber değerleri vardır. Bu değerler aslında, herhangi bir 

haberde bulunması gereken değerlerden farklı değildir fakat bu unsurları doğru 

değerlendirilebilme yeteneğine sahip olunması gerekmektedir (Utma, 2017: 599). 

Hem bireysel hem de toplumsal sağlığa yönelik her türlü konuda oluşturulan 

haber içeriklerinde kamu yararının korunması ve gazetecilik etiğine uygun şekilde 

geliştirilmesi, sağlık iletişiminin amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir 

(Dinler, 2020: 122).  

Sağlık haberciliğinde haber içerikleri üretilirken, bireyin vücut bütünlüğüne 

zarar vermemek, hayat standardını olumsuz yönde etkilememek, kaliteli ve eşit bir 

sağlık hizmetine erişim hakkına ket vurmamak için kişilik haklarını koruyarak 

sorumlulukla hareket edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sağlık içerikli haberlerin 

üretim sürecinde uyulması gereken temel ilkeler; zarar vermeme, doğruluk ve 

nesnellik, hakkaniyet, merhamet ve özel hayat ilkeleridir (Kaya, 2019: 477).  
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Yanlış sözcük ve ifadelerin kullanımı, bireylerin sağlıkları ve sağlık davranışları 

üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabileceğinden, sağlık haberi içeriklerinin 

oluşumunda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus dil kullanımıdır. Schwitzer ve 

arkadaşları (2005: 0576) “çare”, “mucize”, “büyük buluş” gibi belirsiz ve sansasyonel 

terimlerin, sağlık haber içeriklerinde kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır. 

Çünkü bu terimler, haber tüketicilerini yanlış bilgilendirmekte ve yanıltıcı 

olabilmektedir. 

Günümüzde, sağlığa yönelik konularda bilgi edinilebilecek çok çeşitli kaynak ve 

içerik bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, her ne kadar erişimi kolaylaştırsa da bilgi 

karmaşasına neden olmakta ve doğru ve nitelikli bilgiye erişebilmeyi 

zorlaştırmaktadır. 

Toplumun, sağlığa ilişkin herhangi bir konuda bilgi alabilmek için yararlandığı 

kaynaklar sırasıyla; internet, televizyon ve gazetelerdir (Ersoy, 2016: 95). İnternet 

üzerinde, özellikle sağlık alanında üretilen sınırsız sayıda içerik ve haber yer 

almaktadır. Tıpkı geleneksel medyada olduğu gibi, internette yayınlanan haberlerde de 

bu içerik yığının arasından dikkat çekebilmek ve okuyucuda sağlığa yönelik 

farkındalık oluşturabilmek için birtakım hususları göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. 

Öncelikle, bireylerin bir haberi okumasını sağlayan ilk olarak, haberin başlığı ve 

başlığın altında yer alan spotlardır. Bu yüzden de başlıkların ilgi çekici ve çarpıcı 

olmaları gerekmektedir. Ancak sadece çarpıcı olabilmeleri için haberin içeriği ile ilgisi 

olmayan başlıkların kullanılması da okuyucu üzerinde negatif bir etki 

yaratabilmektedir. Spotlar ve fotoğraf altı yazıları için de benzer bir durum söz 

konusudur ve fotoğrafın altında, fotoğrafa açıklık getirecek bilgilerin yer alması 

gerekmektedir. Aynı zamanda haberin konusuna uygun alıntılar kullanılmalı ve bu 

alıntılar tırnak içerisinde geçirilerek anlam karışıklığı yaratılmamasına dikkat 

edilmelidir. Kimin ne söylediğinin net olarak anlaşılmadığı açıklamalar anlam 

karışıklığına yol açacağından, alıntı yapılan kişilerin bilgilerinin açık ve anlaşılır bir 

biçimde verilmesi gerekmektedir. Aksi bir durum, laf kalabalığına ve okuyucunun, 

haberi anlamamasına neden olabilmektedir (Hülür ve Coşkun, 2018: 27).  

Daha önce de değinildiği gibi, sağlık iletişiminin ve buna bağlı olarak sağlık 

haberciliğinin temel amaçlarından bir tanesi, bireylerin sağlık tutumları ve davranışları 
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üzerinde herhangi bir şekilde etki ve değişiklik oluşturabilmektir. Kitle iletişim 

araçlarından yararlanarak, bireylerin istenilen yönde davranış değişiklikleri 

göstermelerini sağlayabilmek için kullanılan iletişimde iknanın temel alınması 

gerekmektedir (Aydoğan, 2018: 210). İkna, haberlerin toplumsal yapı içerisindeki 

kullanım amaçlarının başında yer almaktadır (Yılmaz, 2018: 44). Bir mesajın ikna 

edici olabilmesi için alıcı, mesajlara aktif olarak katılmaya ve içeriğini algılayarak 

yorumlamaya motive edilmeli, hedef kitleden gelen geri bildirim ve işlemsel talepleri 

içermeli ve mesaj, etkin bir şekilde detaylandırılmalıdır (Cassel ve diğerleri, 1998: 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

BİR İKNA ARACI OLARAK KORKU ÇEKİCİLİĞİ 

 

İletişim eylemlerinin temel önceliklerinden biri olan ikna, bireyleri bir tutumu 

benimsemeye ya da davranışı sergilemeye razı etmektir. İkna insanların belirli görüş, 

düşünce ya da sağlık davranışını benimsemesini ifade etmektedir. Duygu kullanımı 

insanların bir davranışı benimsemelerinin temel gerekliliğidir. Bu duygular arasında 

en sık kullanılanı ise korkudur.  

Korku uyarılması, bireyler tarafından tehdit uyaranlarının algılanması ile 

tetiklenen ve istenmeyen bir duygu halidir. Korkunun, fizyolojik uyarılmayı kapsadığı, 

tehdidin veya korkunun azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasına ilişkin 

duygusal ve davranışsal tepkilere motivasyon oluşturduğu varsayılmaktadır (Dijker ve 

diğerleri, 1997: 63). Dolayısıyla bireyler, mesajda belirtilen bir ürünü satın almamanın 

veya davranışı gerçekleştirmemenin sonuçlarından korkarak mesajda belirtilen 

tavsiyeye uymaya teşvik edilmektedir. 

2.1.İKNA KAVRAMI 

İkna, alıcının zihinsel durumlarını etkilemeyi içeren ve her yerde bulunan bir 

iletişim işlevidir. Bir ikna edicinin temel amacı; alıcıda, bir davranışsal etki 

oluşturmaktır ve bu etki, alıcının ne düşündüğünü etkilemek suretiyle elde 

edilmektedir (O’Kefee, 2016: 1).  

İnsanlık tarihi kadar eski olan ikna etme çalışmalarının temelinde, hedef kitleyi 

duygu, düşünce veya davranışları etkileme, istenen şekilde yönlendirme ve bilinçli bir 

değişim oluşturma amacı bulunmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde çeşitli 

yollardan yararlanılmaktadır. Günümüzde birçok alanda araştırılan ve kullanılan ikna 

yöntemleri de bu etkileme yollarındandır (Elden ve Bakır, 2010: 26). 

İkna kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir. Türk Dil Kurumu (2019) 

tarafından “Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma” olarak 

tanımlanan ikna, hedef kitleyi zorlamak veya yönlendirmek yerine birtakım akıl 
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yürütmeler veya kanıtlama yoluyla etkileme eylemini içermektedir (Bilgin, 2003: 

163).  

Literatür incelendiğindeyse ikna kavramının farklı şekillerde tanımlandığı 

görülmektedir. Perloff’a (2017: 12) göre ikna, özgür bir seçim ortamında iletilen bir 

mesaj aracılığıyla bireylerin belirli bir konuya yönelik sahip oldukları tutum ve 

davranışlarının değiştirilmeye çalışıldığı sembolik bir süreçtir.  

Andersen (1971: 6) ise ikna kavramını; göndericinin, alıcıdan istenen tepkiyi ya 

da yanıtı bulmaya çalıştığı bir iletişim süreci olarak tanımlamaktadır. İkna kavramının 

en belirleyici özelliğinin baskıya başvurulmaması olduğunu vurgulayan Yüksel (2012: 

29)’e göre ise ikna; istenilen davranışların ortaya çıkarılabilmesi için kurulan bir 

iletişim biçimi olarak ele alınmaktadır. 

İkna kavramına daha farklı ve geniş bir perspektiften yaklaşan Gass ve Seiter 

(2018:78)’e göre ikna, belirli bir iletişim bağlamının kısıtlamaları dahilinde inançları, 

tutumları, niyetleri, motivasyonları veya davranışları pekiştirme, değiştirme veya 

azaltma faaliyetinde bulunan bir veya birden fazla kişiyi içermektedir. Onlara göre 

ikna; yalnızca kişinin kendi fikrini veya bir başkasının fikrini değiştirmek demek 

değildir. Bunun yanı sıra; daha önce var olmayan yeni inanç ve tutumlar yaratabilme, 

mesaj alıcılarının halihazırda sahip olduğu inanç ve tutumları güçlendirebilme veya 

tam aksine, bunları azaltma ya da tamamen ortadan kaldırabilme özelliklerine de 

sahiptir.  

Literatürdeki farklı tanımlarından yola çıkarak Hogan (2013: 22) ikna etmeyi; 

belirli stratejileri kullanarak bireyleri etki altına alma ve inançları ve değerlerine 

telkinde bulunma olarak tanımlamaktadır. İkna sürecindeki genel durumlara verilen 

tepkiler, bireyden bireye veya kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Belirli 

uyaranlara verilen bu farklı tepkiler, davranışı ön görerek kişileri ikna edebilmeyi 

sağlamaktadır (Hogan, 2013: 47).  

Kitleleri herhangi bir şeye inandırabilmek veya istenen bir davranışı 

gerçekleştirmesini sağlayabilmek amacıyla ikna sürecinde kullanılan çeşitli iletişim 

stratejileri yardımıyla iletiyi hedefe en etkili şekilde ulaştırmanın yolu belirlenerek, 

kişilerin düşünce, tutum ve davranışlarında değişiklik yaptırabilmek istenmektedir. Bu 

amaca bağlı olarak ikna yöntemlerinin iyi bilinmesi ve amaca uygun mesajlar 

tasarlanarak en doğru şekilde sunulması gerekmektedir (Tarakcı, 2019: 67).  
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2.1.1.İkna Süreci ve Adımları 

İkna süreci, hedef kitle ile alıcı arasında bilgi, duygu ve düşünce paylaşımı, bilgi, 

duygu, düşünce, tutum ve davranış değişimi amaçlandığı durumlarda, gönderici 

konumundaki kaynağın, alıcı üzerinde bilinçli bir değişim oluşturma isteği söz konusu 

olduğunda başlamaktadır (Tarakcı, 2019: 31). İkna sürecinde ana amaç; kaynağın, 

hedefe ne düşündüğünü mümkün olduğunca açık bir şekilde anlatabilmesidir (Hogan, 

2013: 188).  

Çevik Ergin (2014: 36-37)’e göre ise iknanın üç temel hedefi bulunmaktadır. 

Bunlar; bilişsel, tutum ve davranış ile ilgili hedeflerdir. Bilişsel hedef; iknanın, 

kişilerin herhangi bir nesne veya durum ile ilgili sahip olduğu inançları değiştirebilmek 

amacıyla kullanılmasıdır. Tutum ile ilgili hedef ise iknanın, kişilerin herhangi bir konu 

veya olaya ilişkin tutumlarının değiştirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. Son olarak 

davranış ile ilgili hedefler; iknanın, kişilerin herhangi bir konu veya nesneyle ilgili açık 

eylemlerini değiştirebilmek amacıyla kullanılmasını ifade etmektedir. 

İkna edici mesajlar, alıcıların akıl yürütme süreçlerinden geçtikten sonra, 

içerdiği argümanların gücüyle etkisini göstermektedir (Ajzen, 1992: 1). Bu süreçte 

mesaj; kısa, öz açıkça anlaşılacak şekilde verilmeli, kanıt ve örneklerle desteklenerek 

dikkat çekici hale getirilmelidir (Tarakcı, 2019: 53).  

Mesajı gönderen kaynağın güvenilirliği de bu süreçte son derece önemlidir. 

Kaynağın özelliklerinin, alıcı tarafından kabul görmesi halinde mesajın ikna edicilik 

etkisi artmaktadır (Stiff ve Mongeau, 2016: 232). İkna sürecinin başarıyla 

tamamlanması, mesaj ve kaynağa olduğu kadar alıcıya da bağlıdır. Bireysel 

farklılıklar, kişilerin tutumlarını etkilemede önemli bir rol oynamaktadır (O’Keefe, 

2016: 3). İknanın gerçekleşebilmesi için kaynağın, iknanın hedefi olan alıcılar 

hakkında bilgi sağlaması, onların özelliklerini bilmesi ve dolayısıyla onları tanıması 

gerekmektedir (Sandıkçıoğlu, 2012: 65).  

Yüksel (2012: 23-24), herhangi bir konuda, hedef kitleyi belirli bir amaç 

doğrultusunda ikna edebilmek için ikna edicilerin izlemesi gereken adımları şu şekilde 

sıralamaktadır: 

• Başka bir kişinin iknaya bakış açısına karar verilmesi, 

• İknayı gerçekleştirme amacının belirlenmesi, 
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• Belirli bir kişi, değinilmesi amaçlanan belirli bir olay veya hedef için doğru 

zamanın seçilmesi, 

• Bahsi geçen olay veya kişi ile ilgili bilgilerin toplanması, 

• Gönderilen mesajlara, hedef kitlenin gösterdiği tepki ve yansımaların bir 

araya getirilmesi, 

• Bu tepkiler doğrultusunda, gerekirse, ikna edici mesajların yeniden 

düzenlenmesi ve gönderilmesi, 

• İkna sürecinin hedeflenen başarı ile tamamlanmasıdır. 

Kişilerin sergiledikleri davranışlar, ikna sürecinin başarı ile tamamlanıp 

tamamlanmadığının bir göstergesidir. Bu hususta, kullanılan kitle iletişim araçları, bu 

araçları kullananlar, mesajın kaynağı ve iknanın gerçekleştiği ortamın iletişime 

elverişliliği büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda mesajın tekrarı ve başarılı bir 

şekilde kodlanıp kodlanmadığı da dikkat edilmesi gereken diğer bir unsurdur (Lazar, 

aktaran, Yılmaz, 2018: 49). 

2.1.1.1. İkna Edici Mesaj Oluşturma Süreci ve Stratejileri 

Tutum ve davranış biçimlerini olduğu gibi kabullenmek imkânsız olduğunda, o 

zamana kadar normal görülen hareketler birden riskli olarak kabul edilmeye 

başlanmaktadır (Furedi, 2017: 111). Böyle durumlarda, tutum ve davranışların 

istenilen şekilde yönlendirilebilmesi için bireylerin ikna edilmesi gerekmektedir. 

İknanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, ikna edici iletişim sürecinin 

ögelerinin, aktarılmak istenen mesaja uygun olarak manipüle edilmesi ile mümkün 

olmaktadır. Bu bağlamda temel ikna teknikleri; kaynak, mesaj, kanal, hedef ile ilgili 

değişkenlerle ilişkilidir (Demirtaş, 2004: 76). Manipülasyon; bir iletişimci, gerçek 

ikna edici hedeflerini gizleyip alıcıya açık bir mesaj göndererek onu istediği gibi 

yönlendirmeyi umduğunda ortaya çıkan bir ikna tekniğidir. Manipülasyon tekniğinde 

kişiler, seçimlerinde özgür bırakıldıklarını varsaydıklarından manipülasyonu, iknanın 

kibarca aldatan bir türü olduğunu söyleyebilmek mümkündür (Perloff, 2017: 43). 

İkna edici mesaj stratejileri oluşturulurken yaygın olarak yararlanılan 

stratejilerden bir tanesi de mesajda kanıt kullanımıdır. Mesajda kanıt kullanımı; mesaj 

içeriğinde öne sürülen iddiaları doğrulamak için nicel bilgilerden, görgü tanıklarının 
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ifadelerinden veya güvenilir kaynaklar tarafından sunulan görüşlerden 

yararlanılmasıdır. Kanıt reklam, sağlık ve politika dâhil çeşitli konulardaki ikna edici 

mesaj içeriklerinde kullanılmaktadır (Perloff, 2017: 338). 

Mesajın, alıcının beyninde yer edinebilmesi için kullanılabilecek stratejilerden 

bir diğeri ise mesajın tekrar edilmesidir. Bu tekrar süreçlerinde, mesaj içerisinde akılda 

kalıcı sloganlar ve anahtar kelimeler kullanmak da önem taşımaktadır. Özellikle, 

kitlelerin hedeflendiği durumlarda mesajın, her bir kişiye ulaşabilmesinde, tekrar 

önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda öğrenmenin de etkin bir yolu olan tekrarın 

kullanım sıklığı da göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür çünkü mesajın 

çok fazla tekrar edilmesi, bireylerin dikkatini dağıtmanın yanı sıra bir süre sonra 

alıcının, mesajla ilgili olumsuz düşünmesine de sebep olmaktadır (Doruk, 2017: 177). 

İkna sürecinde mesaj stratejileri belirlenirken ortaya çıkarılacak mesajın 

özellikleri üzerinde de durmak gerekmektedir. O’Keefe (2016: 327)’ye göre bu 

özellikler; iletinin tek yönlü veya çift yönlü oluşu, sonuç cazibesi, kazanç-kayıp 

çerçeveleme ve tehdit/korku çekiciliklerinin kullanılmasıdır. Bir iletinin, tek veya çift 

yönlü oluşu, karşıt görüşe de yer verilip verilmediği ile ilişkilidir. Yalnızca ikna 

edicinin bakış açısına yer veren ve onun görüşlerini destekleyen argümanlar, içeren 

mesajlar, tek taraflı mesajlardır. Tek taraflı bir mesaj, karşıt görüşün düşünceleri 

hakkında açıklamalarda bulunmamanın yanı sıra böyle bir görüşün varlığını da kabul 

etmemektedir. Çift taraflı mesajlar ise hem ikna edicinin sunduğu argümanları hem de 

karşıt görüşün düşüncelerini ve sözünü içermektedir (Shen ve Bigsby, 2013: 22). İkna 

edici mesaj içeriği hazırlanırken, bir mesajın iki taraflı mı yoksa tek taraflı mı olacağı, 

ikna edilecek konu ve alıcının özellikleri göz önünde bulundurularak karar vermek 

gerekmektedir (Tarakcı, 2019: 88). 

Bireyleri herhangi bir konuda ikna etmenin yaygın bir yolu, mesaj içeriklerinde 

savunulan eylemin sonuçlarının çekiciliğinden yararlanmaktır. Yani, mesajda 

savunulan eylem gerçekleştirilirse istenen sonucun ortaya çıkabileceği vurgulanarak 

bireyleri, savunulan eyleme yönlendirebilmek amaçlanmaktadır. Bir örnek ile 

açıklamak gerekirse; cilt koruma davranışlarının (güneş kremi kullanmak, 

bronzlaşmaktan kaçınmak vb.) gerçekleştirilmesi için, tavsiye edilen eylemlere 

uyulmamasının cilt kanseri gibi istenmeyen sağlık sorunlarıyla sonuçlanacağı 

vurgulanmalıdır (O’Keefe, 2016: 337-339). 
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Başarılı bir ikna edici mesaj varyasyonu, kazanç-kayıp çerçevelemesidir. 

Kazanç çerçeveli bir mesaj, savunulan eylemi üstlenmenin avantajlarını vurgularken 

kayıp çerçeveli mesaj; savunulan eyleme katılmamanın dezavantajlarını 

vurgulamaktadır. Örneğin; bronzlaşmaktan kaçınırsanız yaşlandığınızda çekici bir 

cilde sahip olursunuz mesajı, kazanç çerçeveli bir mesajken bronzlaşmaktan 

kaçınmazsanız yaşlandığınızda çekici olmayan bir cilde sahip olursunuz kayıp 

çerçeveli bir mesajdır (O’Keefe, 2016: 342).   

İkna edici mesajlar tasarlanırken, mesajın yapısının önceden belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu yapıyı; mesajın içerdiği argümanların sayısı, bu argümanların nasıl 

sıralandığı ve karşıtlık içeren noktaların ele alınıp alınmadığı veya kabul edilip 

edilmediğine dair unsurlar oluşturmaktadır. Bir diğer ana mesaj bileşeni ise kelime 

seçimleri gibi, dil kullanımını içeren mesajın stilidir (Shen ve Bigsby, 2013: 20).  

Bireyleri herhangi bir konuda ikna etmenin amaçlandığı her türlü durumda başvurulan 

önemli unsurlardan bir diğeri ise çekiciliktir. İkna etmek üzere tasarlanmış bir mesajın 

başarısında, kullanılan mesaj çekicilikleri büyük bir rol oynamaktadır (Tarakcı, 2019: 

107). İkna edici mesaj tasarımında kullanılabilecek bir başka strateji ise korku gibi 

güçlü bir duyguyu davranış değişikliği yaratabilmek için mesaj içerisinde bir araç 

olarak kullanmaktır. Tehdit veya korku çekiciliği olarak adlandırılan bu yöntemde 

tehdit edici mesajlarla korku veya (istenmeyen başka bir durum) uyandırılarak bu 

tehdidi önleyebilecek bir öneri sunulmakta ve bu önerinin kabul edilmesi kararıyla 

korku azaltılmaktadır. Başka bir deyişle bu davranışın benimsenmesi, davranış 

tekrarını güçlendirirken korkunun azalmasını sağlamaktadır (Donovan ve Henley, 

2010: 110).  

İkna edici mesaj içeriklerinde korku faktörünün en sık kullanıldığı konular; 

çevre kirliliği, trafik ve halk sağlığına yöneliktir (Yüksel, 2012: 9). Bireysel sağlık ve 

halk sağlığına yönelik mesajlarda korku çekiciliğine genel olarak, sigara ve uyuşturucu 

gibi zararlı alışkanlıkların önüne geçilmesi, diş hijyeni, gıda katkı maddeleri, bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesi, aşılama, düzenli sağlık muayeneleri gibi konularda 

başvurulmaktadır (Williams, 2012: 65).  

Kronik hastalıklar ve yeni oluşan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan risklerle 

ilgili farkındalığın artmasına ve önerilen tedavi yöntemlerinin benimsenmesine 

yardımcı olduğu düşünülen halk sağlığı iletişim kampanyalarının (Guttman ve 
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Salmon, 2004: 531) yanı sıra sağlık konulu reklam ve haberler içeriklerinde de korku 

çekiciliğinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın da temel kuramlarından biri olan 

korku çekiciliği kavramına daha sonra detaylı olarak değinilecektir. 

2.2.ÇEKİCİLİK KAVRAMI 

Çekicilik, ikna edicilerin farklı hedef gruplarına ulaşabilmek için kullandığı en 

temel stratejilerinin, somut ve belirgin göstergelerinden biri olarak kabul 

edilebilmektedir (Buijzen ve Volkenburg, 2002: 350). Türk Dil Kurumuna göre 

çekicilik; çekici olma durumu olarak tanımlanmakta ve alım, albeni, alımlılık, cazibe, 

hava gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2019). 

Mesaj çekicilikleri, mesaj alıcılarının dikkatini çekebilmek, mesajda sunulan 

tavsiyeye yönelik farkındalıklarını, inançlarını ve tutumlarını etkileyebilmek için 

kullanılan yaratıcı bir ikna edici mesaj stratejisidir (Jovanović ve diğerleri, 2016: 36).  

Başka bir deyişle; mesaj çekiciliklerinden, kabul edilmesi istenen bir davranışı birey 

için değerli olan herhangi bir şeye bağlayarak uyum sağlamayı teşvik etmek amacıyla 

yararlanılmaktadır. Bu çekiciliklerin, bireyin kabul etmesi gereken eylemin doğrudan 

faydasını görebileceği şekilde hazırlanarak sunulması gerekmektedir (Brennan, 2008: 

4). Farklı tanımlarından yola çıkarak çekicilik kavramını, belirli bir amaç 

doğrultusunda iletinin aktarılacağı kişide veya hedef kitlede etki oluşturulabilmesi 

amacı ile iletinin cazibeli, albenili, alımlı bir hale getirilmesi ve bu sayede hedeflenen 

sonuca kolaylıkla ulaşabilme süreci olarak ifade edebilmek mümkündür (Aslan ve 

diğerleri, 2019: 1494). 

İkna edici çekiciliklerin medyada kullanımına bakıldığında çoğunlukla 

reklamlarda başvurulan bir strateji olduğu görülmektedir. Reklam çekicilikleri; hedef 

kitle ya da tüketicide, reklamı yapılan ürüne yönelik ilgi uyandırabilmek, akılda 

kalıcılığı sağlayabilmek ve rakiplerden ayırt edilebilmesine olanak tanımak amacıyla 

kullanılan dikkat çekici mesajlardır (Eşiyok, 2017: 644). Bu bağlamda, tüketicilerin 

ihtiyaçları ve onları eyleme geçirecek unsurları etkili bir şekilde açıklayacak doğru 

çekiciliğin saptanması ve bu çekicilik kapsamına uyan özgün reklamlar yapılması 

önemlidir (Onay, 2012: 95). 
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Ticari amaçlı reklamların yanı sıra çekicilikler, sosyal reklamlar olarak da 

bilinen kamu spotu reklamlarında da kullanılmaktadır. Kamu yararı sağlamak 

amacıyla oluşturulan kamu spotlarının, sosyal problemlere yönelik toplumun ilgisini 

çekebilmesi gerekmektedir. İlgi uyandıran, farkındalık yaratan ve kamuoyu oluşturan 

ve hedef kitlede tutum, davranış değişikliği meydana getiren kamu spotlarının çekici 

olması gerekmektedir (Öğüt Yıldırım, 2020: 180). Bu gereklilik, kamu spotları 

oluşturulurken reklam yaratıcılarının, farklı çekicilik türlerine sıklıkla başvurmalarını 

sağlamıştır. 

Çekicilik stratejilerinden yararlanılan bir başka reklam türü de siyasal 

reklamlardır. Siyasal reklamların ana amacı; bir siyasi parti veya adaya ilişkin, 

seçmenlerin düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını etkilemektir. Bu amaca bağlı 

olarak siyasi partiler ve adaylar, reklamlar vasıtası ile seçmenlere çeşitli mesajlar 

aktarmaktadır (Ateş, 2016: 85). Tutum ve davranış değişimini hedef alan her mesaj 

gibi, çekicilik siyasi reklamlarda da öne çıkmaktadır. 

Temel amacında ikna bulunan çekiciliklerin kullanımı, her ne kadar reklamcılık 

alanında yoğunlaşmış olsa da ana hedeflerinden biri ikna etmek olan iletişimin ve buna 

bağlı olarak medyanın her alanında çekicilik stratejisine başvurulduğunu 

söyleyebilmek mümkündür.  

2.2.1.İkna Edici Çekiciliklerin Sınıflandırılması 

İkna kavramı üzerine yapılan araştırmalar; söylemin, konuşma sanatı olarak 

popülerlik kazandığı antik çağlara kadar uzanmakta ve çekicilik ile ilgili ilk 

sınıflandırmalar, temelde Aristo tarafından yapılan çekicilik sınıflandırmasına 

dayandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre çekicilik üç temel ilkeye dayanmaktadır. 

Bunlar (Christensen ve Hasle, 2007: 307); Logos (rasyonel çekicilik), Pathos 

(duygusal çekicilik) ve Ethos (ahlaki çekiciliktir). Bu kavramlar temelinde ikna 

çalışmaları süresince rasyonel, bilgisel, faydacı, dönüşümsel, duygusal, değer ifade 

edici, hissetmeye ya da düşünmeye dayalı çekicilikler gibi, anlam açısından aynı olan 

farklı çekicilik sınıflandırmaları yapılmıştır (Tarakcı, 2019: 109). Ancak literatür 

incelendiğinde; çekiciliklerin, ikna edici bir strateji olarak etkisinin araştırıldığı 

çalışmalarda sıklıkla kullanılan çekicilik sınıflandırılmasının, rasyonel ve duygusal 

çekicilik olduğu görülmektedir (Albers-Miller ve Stafford, 1999; Huertas ve 
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Campomar, 2009; Marin ve diğerleri, 2014; Scheiner, 2015; Aytekin ve Yakın, 2015; 

Ateş, 2016; Eşiyok, 2017; Öksüz ve Geçit, 2018; Kim ve diğerleri, 2020). 

Duygusal çekicilikler, herhangi bir durum, obje veya konu ile ilgili duygusal bir 

ilişki oluşturabilmek için olumlu veya olumsuz duygular üreten çekicilikler iken 

rasyonel çekicilikler, bilişsel bir süreçtir ve söz konusu olay ile ilgili tutum ve 

davranışların değiştirilebilmesi için ikna edici argümanların gücüne ve mesaj 

içerisindeki tavsiyenin niteliklerine güvenmektedirler (Albers-Miller ve Stafford 

1999: 44).  

2.2.1.1.Rasyonel Çekicilik 

Rasyonel çekicilikler, doğası gereği bilgilendiricidir ve mesajda verilen 

tavsiyeye uymanın mantığına, dayanarak tavsiyenin uygunluğuna odaklanmaktadırlar. 

Bu çekicilik türü, iletilen mesaj özelliklerinin mantıksal ve nesnel olarak 

doğrulanabilir açıklamalarını sunmaktadır (Holbrook ve O’Shaughnessy, 1984: 47).  

Rasyonel çekicilik, bireylerin mantıklı ve rasyonel kararlar verdiğine inanılan 

geleneksel bilgi işleme ve karar verme modellerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

yaklaşımlar, mesaj alıcısının mesajda verilen tavsiye hakkındaki inançlarını 

değiştirmek ve tavsiyenin özellikleri ile ilgili argümanların veya nedenlerin gücüne 

güvenmek için tasarlanmaktadır. Bu tür çekicilikler, söz konusu tavsiyenin, alıcının 

kişisel çıkarlarına yönelik faydalarını göstermeyi hedeflemektedir (Hornik ve 

diğerleri, 2017: 3; Albers-Miller ve Stafford 1999: 44). 

Rasyonel çekiciliklerde, iletilen mesaj hakkında informatif bilgi aktarılan hedef 

kitle üzerinde tutum ve davranışlar, bilişsel olarak yaratılmak istenmektedir. Bu 

bağlamda rasyonel mesaj stratejisi; hayattan kesit, problem çözümü, karşılaştırma, 

gösterim, tanıklık ve haber gibi unsurları kapsamaktadır (Batı, 2010: 785). 

İkna sürecinde yer alan bireylerin, mantıki yeterlilikleri, gerçekleşen olay ve 

olgulara mantıklı yaklaşabilmeleriyle ilişkilendirilen rasyonel çekicilikler, ikna etme 

amacı taşıyan kişi veya kişilerin çoğunlukla hedef kitlenin, bilgi sürecini mümkün 

olabilecek en mantıksal yolla değerlendirerek karar verme yeteneğine güvenmesini 

gerektirmektedir. Daha sonra ise iknacıların yapması gereken, hedef kitlenin bunu 

nasıl başaracağını tahmin edebilmektir (Yüksel, 2012: 22).  
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2.2.1.2.Duygusal Çekicilik 

Sayısız tanımı olan duygu kavramını, Kleinginna ve Kleinginna (1981: 371), 

mevcut tanımları bütünleşik hale getirerek kapsamlı bir tanım içerisinde 

özetlemişlerdir. Buna göre duygu kavramı; sinirsel/hormonal sistemlerin aracılık 

ettiği, hislerin canlanması, zevk, hoşnutsuzluk gibi deneyimlere sebebiyet verebilen, 

duygusallıkla ilgili algısal etkiler, değerlendirmeler ve nitelendirme süreçleri gibi 

bilişsel süreçler üretebilen, harekete geçirici koşullar için yaygın fizyolojik 

düzenlemeleri etkinleştirebilen ve çoğu zaman anlamlı, hedefe yönelik ve harekete 

geçirici davranışlara yol açabilen öznel ve nesnel faktörler arasındaki karmaşık bir 

etkileşim kümesidir. 

Plutchik (2001: 349)’e göre; insanlar tarafından hissedilen sekiz temel duygu 

bulunmaktadır. Bunlar; kabul etme, nefret etme / tiksinme, korku, sevinç, öfke, üzüntü, 

şaşkınlık ve beklentidir. Ancak duygular ve duygusal çekicilikler arasındaki farkı da 

göz ardı etmemek gerekmektedir.  

Duygusal çekicilikler, bilinçaltı karar verme süreçlerini kullanmaktadır. 

Herhangi bir mesajda belirli bir duyguyu alan kişiler, bu duyguyu kendilerine 

aktararak mesaj içerisinde sunulan tavsiyeyle ilişkilendirebilmektedir. Bunun yanı sıra 

duygusal çekicilikler, bir mesaja katılımı ve mesajın akılda kalıcılığını da 

oluşturmaktadır. Bu durum genellikle olumsuz duygusal çekiciliklerde görülmektedir 

(Brown, 2009: 2). İkna edici mesaj içeriklerinde en sık kullanılan duygusal 

çekicilikler; mizah çekiciliği, cinsel çekicilik ve korku çekiciliğidir (Hornik, ve 

diğerleri, 2017: 2). 

2.2.1.3.Mizah Çekiciliği  

Mizah, fark edilmesi ve tadını çıkarması kolay evrensel bir olgudur ve genellikle 

kahkahayı tetiklemektedir (Hogan, 2013: 7). Mizah kavramının; komik ve eğlendiren 

eylem veya ifade, gülmeyi sağlayan nesne gibi çeşitli tanımları bulunmaktadır. Mizah 

duygusu ise yaşamın komik ve anlamlandırılamayan yanlarına ilişkin değerlendirme 

yeteneğidir (Yardımcı, 2010: 1). Romero ve Cruthirds (2006: 59)’e göre ise mizah; 

bireylerde, gruplarda veya toplumlarda olumlu duygular ve bilişler üreten eğlenceli 

iletişimlerde oluşan bir olgudur.  
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Yardımcı (2010: 17-21)’ya göre mizahın farklı alanlarda dört fonksiyonu 

bulunmaktadır. Bunlar; sosyolojik fonksiyonu, psikolojik fonksiyonu, eğlence 

fonksiyonu ve iletişim fonksiyonudur. Güldürüye dayanan iletişimin bireyleri 

etkileyebilme özelliği dikkate alınarak oluşturulan ikna edici mesaj içeriklerinde 

kullanılan yedi mizah aracı bulunmaktadır. Bunlar; kelime oyunları, hafife almak, 

şakalar, gülünç ögeler, hiciv, ironi ve niyettir (Kelly ve Solomon, 1975: 32).  

Mizahi anlatım şekilleri oluşturulurken, mizahın ikna edici etkisinin dikkate 

alınması da önemlidir. Aksi halde, mesajın anlaşılma aşamasında istenmeyen 

sonuçlarla karşı karşıya kalınabilmektedir (Tarakcı, 2019: 191). Mizah çalışmaları, 

mizahın üç farklı yönüne odaklanmaktadır. Bunlar; mizah uyaranlarının biçimsel 

özellikleri, mizahın işlenmesi ve kabul edilmesiyle ilgili bilişsel süreçler ve mizah 

tepkisiyle sıklıkla ilişkilendirilen gülünç davranışlardır (Speck, 1987: 14).  

İkna edici iletişim çalışmalarında mizah, mesajın kabulünü artıracağına inanarak 

kullanılan bir duygusal çekicilik türüdür (Tarakcı, 2019: 184).  Mizahı, insan 

deneyimiyle ilişkilendirmek izleyici üzerinde iyi bir etkiye sahip olmaktadır. Bunun 

yanı sıra mizah çekiciliğinin kullanıldığı mesajlarda mizahın, mesajın merkezinde 

olması gerekmektedir. Ancak bilişsel ihtiyacı daha fazla olan kişiler, sadece mesaj 

içeriklerinde sunulan bilgilere odaklandıklarından mizahtan etkilenmemekte; mizaha 

önem verenler ise bilgilerden etkilenmemektedir (Sankaran, 2013: 1). 

Mizah, alıcının dikkatini çekmek ve herhangi bir konu hakkında hatırlatma 

yaratmaya yardımcı olabilmek için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Mizah 

çekicilikleri, hedef kitleyi güldürerek kendisine yöneltilen mesaj ile duygusal bir bağ 

kurmaktadır. İyi planlanmış bir mizah çekiciliği, değerlendirmeyi ve davranış 

değişikliği niyetini geliştirmektedir (Akyüz, 2015: 2243). 

Tüm bu olumlu yönlerinin yanı sıra mizahı, pozitif bir eğlence duygusu, bir şeyin 

komik olduğuna dair bir değerlendirme ve gülme eğilimi ile karakterize edilen bir 

psikolojik durum olarak tanımlayan McGraw ve arkadaşları (2015: 189), bu özellikleri 

ile mesaj içerikleri tarafından sağlanan olumlu hislerin, riskli durumları fark 

edebilmeyi engellediğini, böylelikle iyimserliği artırarak tehlike algılamalarını 

azalttığını savunmaktadır. Bu bağlamda, mizah çekicilikleri içeren mesajların, 

kişilerin gülüp kendini rahatlatmasına katkıda bulunsa da mesajda belirtilen tehdidin 

ciddiyetini azaltarak tehlikenin hafife alınmasına neden olabileceği dikkate alınarak 
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mizah çekiciliklerine ölçülü ve etkili bir şekilde yer vermek gerekmektedir (Tarakcı, 

2019: 203-204).  

2.2.1.4.Cinsel Çekicilik 

Cinsellik; bireylerin fikirlerini, davranışlarını, başka insanlara karşı tutumlarını 

ve genel anlamda yaşam biçimlerini etkileyen temel bir unsurdur (Salmanova, ve 

diğerleri, 2018: 215). Cinsel çekicilikler, en geniş anlamıyla; cinsel unsurlar ile 

ilişkilendirilen ikna edici uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Mesajdaki cinsel 

çekicilikler resimlerle veya sözlü ögeler kullanılarak ifade edilmektedir. Çıplaklık, 

sinirlilik, fiziksel çekicilik gibi farklı cinsel bilgi türleri bulunsa da temelindeki ortak 

kavramsal nokta, mesajın alıcıda cinsel düşünceler veya duygular uyandırmasıdır 

(Reicherd ve diğerleri, 2001: 14). 

Günümüzde, ikna sürecine yönelik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

birçok mesajda cinsellikten, doğrudan veya çağrışım yapacak unsurlar kullanılarak 

yararlanılmaktadır. Cinselliğe yönelik kavramların bir mesaj stratejisi olarak alıcıları 

etkilemeye ilişkin çeşitli mesaj içeriklerinde kullanılması, cinsel çekiciliği ifade 

etmektedir (Tarakcı, 2019: 205). 

İkna sürecinde cinsel çekiciliğin kullanım amaçları; dikkat çekme, çağrışım 

oluşturma, duygusal tepki ve satış sağlamadır (Şahin, 2014: 94). Mesaj içeriklerinde 

cinselliğin kullanımı çoğu zaman bu amaçların gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır. 

Cinsellik, cinsel müstehcenlik, aşırı cinsellik ve duygusallık hedef kitlenin merakını 

cezbederek verilen mesaj hakkında güçlü duygular oluşmasını sağlamaktadır. Ancak 

bununla birlikte cinselliğin bir çekicilik türü olarak dikkatli kullanılması 

gerekmektedir. Dozunda kullanılmayan cinsel çekicilik, mesajın gerçek amacına 

müdahale edebilmekte ve hatırlanma olasılığını azaltabilmektedir (Nwankwo ve 

diğerleri, 213: 231). 

Cinsellik ögesinin kullanıldığı mesajlar, hedef kitleden farklı tepkiler 

alabilmektedir. Bu mesajlara yönelik değerlendirmeler; bireysel, kültürel farklılıklara 

ve ahlaki olarak uygun görülüp görülmediğine göre değişmektedir (Bakır, 2013: 19). 

Bunun yanı sıra kullanılan cinsel çekicilik stratejisi ile mesaj içeriğinin de birbirine 

uyması gerekmektedir. Aksi halde cinselliğin kullanımı, verilmek istenen mesajı 
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gölgede bırakabilmektedir. Böyle bir durumda da verilmek istenen mesajın, beklenen 

etkiyi yaratmama olasılığı ortaya çıkmaktadır (Tarakcı, 2019: 212). 

2.2.1.5.Korku Çekiciliği 

Korku çekiciliklerini; hedef kitleyi, belirli bir davranışta bulundukları takdirde 

oluşması muhtemel olumsuz, fiziki, psikolojik veya sosyal bir sonuçla tehdit eden bir 

ikna aracı olarak ifade edebilmek mümkündür (Sweeney ve Stephens, 2013: 87). 

Dolayısı ile korku çekicilikleri, bireylerin belirli bir şekilde düşünmelerini veya 

eyleme geçmelerini sağlayabilmek amacıyla kullanılmaktadır ve korku, bireyler 

kendilerini koruyabileceklerine inandıkları müddetçe önemli bir motive edicidir 

(Witte ve Allen, 2000: 607). Korku uyarılmasının, bireyleri davranış değişikliğine 

yöneltme süreci, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli yaklaşımlarla ortaya konulmuş 

ve etkililiği incelenmiştir.  

2.3.KORKU VE ÇEKİCİLİK 

Korku, tek bir genel geçer tanım ile ifade edilemeyecek kadar öznel ve karmaşık 

bir kavramdır. Bu nedenle de literatürde farklı araştırmacılar tarafından yapılmış 

birçok değişik tanımı bulunmaktadır.  

Furedi, (2017: 8)’ye göre korku; beklenmedik ve önceden bilinemeyecek bir 

durum ile karşı karşıya kalan bireyin, zihnini yoğunlaştırmasına imkân veren bir 

mekanizmadır. Witte (1992: 33; Witte ve Allen, 2000: 591), korkuyu; bireysel olarak 

önemli olduğu algılanan bir tehdit ile meydana getirilen, yüksek seviyede uyarılmanın 

eşlik ettiği ve genelde olumsuz olarak nitelendirilen bir duygu olarak ifade etmektedir. 

Witte’nin aksine Donovan ve Hanley (2010: 110) korkuyu hem itici hem de çekici 

özellikte olabilen karmaşık bir duygu olarak görmektedir.  

de Pelsmacker ve arkadaşlarına (2007: 175) göre ise korku; tehditlere karşı 

verilen duygusal bir tepkidir. Aynı tehdit, farklı insanlarda farklı korku düzeyleri; 

farklı tehditler, aynı insanda farklı korku düzeyleri oluşturabilmektedir. Benzer olarak 

Popova (2014: 930) da korkuyu duygusal bir tepki olarak tanımlamakta ve farklı 

uyarıcılar tarafından harekete geçirildiğini öne sürmektedir. Buna göre bireyler 
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korktuklarında korkuyu, genellikle bilinçli olarak düşünmeden, tehdit mesajını 

reddederek azaltmaya çalışmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’na göre ise korkunun üç farklı tanımı bulunmaktadır. Bunlar 

(Türk Dil Kurumu, 2019); 

I. “Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü” 

II. “Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara” 

III. “Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve 

coşku, beniz sararması, ağız kuruması, solunum ve kalp atışı hızlanması vb. 

belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren 

duygu.”  

Sözlükteki ve literatürdeki tanımlar incelendiğinde korkunun; kaygı ve üzüntü 

gibi kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Kaygı (anksiyete); çözülememiş bir 

korku ya da yönlendirilememiş bir uyarılma halidir. Buna karşın üzüntü ise düşük 

uyarılmış bir duygudur ve motor sistemleri yavaşlatabilme olasılığı bulunmaktadır 

(Kemp ve diğerleri, 2013: 138). 

Günümüz küresel yaşam faaliyetleri bir korku kültürü içerisinde şekil almakta 

ve kaygı, korku, endişe gibi duygusal durumların tümü bireylerarası ilişkilerde son 

derece etkilidir (Altan, 2006: 7). Furedi (2007: 4)’ye göre korkunun, yirmi birinci 

yüzyılda kilit bir önemi bulunmaktadır. Toplumlar korkuyu; ölüm korkusu, belirli bir 

düşmanın korkusu, açlık korkusu vb. şekillerde açıkça formüle edilen bir tehdit ile 

ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda, tehdit ise korkunun nesnesi olarak 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla; korku kültürünün hakim olduğu günümüzde asıl sorun, 

korku hissi değil korkulan şeylerdir. 

Korkuyu, en genel anlamı ile bireyin, tehlike ve tehditlere yönelik olarak 

gösterdiği duygusal tepki olarak tarif eden Aşkın (2017: 116)’a göre korku; tehdit ve 

tehlike ile doğrudan ilişkilidir. Tehdit ve tehlikelerin gerçek veya potansiyel olmasına 

bağlı olarak korku artış ya da azalış göstermektedir.  

Korkunun bir özelliği de bireyin alışmış olduğu rutinini terk etmesini sağlayarak 

çevresinin ilgili kısımlarına dikkatinin çekilmesini ve hareketlerinin alternatif süreçleri 

ile ilgili olarak düşünmeyi teşvik etmesidir (Brader, 2005: 390). Bunun yanı sıra korku, 
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vazgeçirici bir duygu durumu olarak kişilerin, tehlikelerden kaçınabilmesine ilişkin 

motivasyonlarını artırmaktadır (Donovan ve Henley, 210: 128).  

2.3.1.Korku Çekiciliği Kavramı 

Yaygın olarak kullanılan tanımıyla korku çekiciliği; bireylerin, iletilen 

tavsiyelere uymamaları halinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları vurgulayıp 

korku uyaranı ile onların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratmayı amaçlayan 

ikna edici iletişim stratejisidir (Maddux ve Rogars, 1983: 469; Dillard ve diğerleri, 

1996: 44; Perloff, 2017: 389). Benzer bir tanım, korku çekiciliği alanında önemli 

çalışmalara imza atan Witte (1992: 329) tarafından yapılmıştır. Witte’ye göre korku 

çekicilikleri, bireylerin, mesajın önerdiklerini yapmadıkları takdirde başlarına gelecek 

korkunç şeyleri açıklayarak onları korkutmak ve akabinde eylemlerinden caydırmak 

üzere tasarlanmış ikna edici mesajlardır. Bu bağlamda korku çekiciliği, bir bireyin 

iyiliğine yönelik olarak onu, eyleme geçmeye motive eden bir tehdide dayanmaktadır. 

Başka bir deyişle, bir durum üzerindeki kontrolü artırmak veya istenmeyen bir sonucu 

önlemek amacıyla kullanılmaktadır (Williams, 2011: 44). 

Literatürdeki farklı tanımlarından yola çıkan Tarakcı (2019: 151) korku 

çekiciliğinin; genellikle yüksek seviyeli olarak algılanan bir tehdit, öneri veya uyarı 

ile meydana gelebilecek olası olumsuz durumları merkeze koyarak kişilerde belirli bir 

davranış için motivasyon yaratmak, onlarda davranış değişikliği oluşturmak veya 

kendilerine yeni bir davranış kazandırabilmek amacıyla duygusal mesajların yer aldığı 

bir ikna edici mesaj stratejisi olduğunu belirtmektedir.  

Korku çekiciliklerinde, bireylere uygun tutumları benimsememesi ve buna 

uygun bir davranışta bulunmaması halinde tehlikeyi önleyebilecek öneriler de 

sunulmaktadır. Korku uyandıran uyarıcılar, caydırıcı davranışlar üreten (sigara içmek 

gibi) tepki kalıplarını ortadan kaldırmaya veya zararlı olaylarının oluşumunu 

engelleyebilecek tepki kalıpları (reçete edilen aşıların alınması gibi) oluşturmaya 

çalışmaktadır (Rogers, 1983: 155). 

Korku çekiciliği; korku, tehdit ve algılanan etkinlik olmak üzere üç ana 

kavramdan oluşmaktadır. Tehdit, bir kişinin, haberdar olup olmadığına bakılmaksızın 

oluşan harici bir uyaran değişkenidir. Bir kişinin bir tehdidi algılaması, o kişinin 
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herhangi bir tehdidin var olduğunu anlamasıyla mümkün olmaktadır ve tehdit 

mesajları karakterize edilirken tehdidin şiddetine ve hedeflenen nüfusun tehdide karşı 

duyarlılığına odaklanılmaktadır. Buna göre algılanan ciddiyet; hedef kitlenin, bir 

olayın tehdidinin ciddiyeti/şiddeti hakkındaki inançlarıyken, algılanan duyarlılık; bir 

kişinin tehdidi deneyimleme olasılığına yönelik inançlardır (Witte, 1992: 331-332). 

Rogers (1975: 93)’in yaptığı sınıflandırmaya göre ise korku çekicilikleri; tasvir 

edilen bir olayın tehlikesinin büyüklüğü, bu olayın meydana gelme olasılığı ve 

koruyucu bir tepkinin etkililiği olmak üzere üç önemli bileşeni bulundurmaktadır. 

Başka bir sınıflandırma ise Witte (1993: 43) tarafından yapılmıştır. Buna göre; korku 

çekicilikleri yapısal, stile ait ve ekstra mesaj özelliklerini içermektedir.  

Yapısal özellikler söz konusu olduğunda; korku çağrısı ile tehdidi en aza 

indirmek veya önlemek için hem bir tehdit hem de öneri sunulmaktadır. Mesajın tehdit 

kısmında hem ciddiyet hem de duyarlılık ele alınmalıdır. Etkililik kısmı ise hem yanıt 

etkinliğini hem de bireyin kendi yeterliliğini (öz yeterlilik) içermelidir. Stile ait 

özellikler ise korku çekiciliği içeren mesajlarda kullanılan dil, hitap şekilleri, grafikler 

ve resimler gibi çeşitli unsurlara vurgu yapmaktadır (yüksek tehdit içeren mesajlarda 

canlı grafikler ve kişisel bir dil kullanılması gibi). Ekstra mesaj ise; okuyucunun 

davranışlarını etkileyebilecek ancak kaynak güvenilirliği gibi, mesajın açıkça bir 

parçası olmayan özelliklerle ilişkilendirilmektedir (Witte ve diğerleri, 1998: 571-578). 

Mesajlarda belirtilen önerilere uymamanın, fiziksel veya sosyal olarak zararlı 

sonuçlarını vurgulayan bir ikna etme stratejisi olan korku çekicilikleri; medya 

tarafından, sağlığı geliştirebilmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır (Hale ve Dillard, 

1995: 65). Perloff (2017: 400); çeşitli çalışmalardan derlediği sonuçlar aracılığıyla 

sağlığa yönelik riskli durumlarda iletişim tasarlanırken, korku çekiciliğinin bir ikna 

aracı olarak kullanılmasının önemini ve konuya dair önerileri şu şekilde 

belirtmektedir:  

• Korku, ikna kabiliyetini artırmakta ve buna bağlı olarak iletilen mesaja korku 

içerikli ögeler eklemek ikna düzeyinin artmasında etkili olmaktadır. Korku 

temyizi araştırmaları; korku çekiciliğinin, analiz edilen neredeyse tüm 

koşullarda tutum ve davranışları etkilemede başarılı olduğunu ortaya 

koymaktadır. 
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• Bireyleri ikna edebilmek için yenilmezlik yanılgısını ortadan kaldırabilmek 

ve verilen mesajlara uymamaları halinde başlarına kötü bir şey 

gelebileceğine inandırmak gerekmektedir çünkü bireyler, ancak 

davranışlarının, sorunun bir parçası olduğunu kabul ettikleri takdirde 

değişim olasılığını düşünebilmektedir. İletişimciler, riskli davranışlarda 

bulunmanın sonuçlarını açıkça tanımlayan içerikler geliştirerek kişilerin, 

yaşayabilecekleri olumsuz sonuçları anlamalarına yardımcı olabilmektedir. 

• İkna edicilerin, sorunları olduğu kadar çözümleri de tartışmaları 

gerekmektedir. İletilen mesajlarda korkutmanın yanı sıra, daha önce ortaya 

konan tehlikelerin önlenebileceği belirtilerek umut vermeyi de ihmal 

etmemek gerekmektedir.  

Hale ve Dillard (1995: 72-73)’a göre; etkili bir korku çekiciliği mesajının ciddi 

bir tehdit, hedefin tehdide karşı savunmasızlığının vurgusu, kişisel etkililik ve 

yanıt/tepki etkililiğinin yer alması gerekmektedir.  Kişisel etkililik; hedefin, mesajda 

yer alan önerileri takip ederek bu önerilere uyum sağlayabilme yeteneğine sahip 

olduğu algısı ile ilişkilendirilmektedir. Yanıt/tepki etkililiği ise; mesaj önerisinin, söz 

konusu tehdidi azaltma veya yok etme gücü olarak tanımlanmaktadır.  

Korku çekiciliğinin, bireylerde değişikliklerine nasıl yol açtığı, çeşitli 

araştırmacılar tarafından farklı çalışmalarla incelenmiştir. Bu çalışmalara bağlı olarak 

korku çekiciliği teorisyenleri, riskli durumlarda korku çekiciliği mesajlarının, 

bireylerde davranış değişikliği oluşturma sürecine yönelik farklı teori ve modeller 

geliştirmişlerdir.  

2.3.2.Korku Çekiciliği Teori ve Modelleri 

Korku çekiciliği teorileri; bireylerin korkuyu önemli, olumsuz olarak 

değerlendirilen, her an gerçekleşebilecek olan, başa çıkabilmek için önemli ölçüde 

çaba gerektiren ve bireylerin kontrolünün dışında gelişen bir uyaran olarak algıladığını 

vurgulamaktadır (Dillard ve Anderson, 2004: 912). Korku çekiciliği modellerinde 5 

temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar (Tarakcı, 2019: 160); Edinilmiş 

Korku/Güdüleme Modeli, Paralel Tepki/Süreç Modeli, Korunma Motivasyonu 

Modeli, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli ve Aşamalı Modeldir. Johston ve diğerleri 
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(2015: 117), korku çekiciliğine yönelik araştırmaları ve geliştirilen modelleri şu 

şekilde tablo haline getirmişlerdir.  

 

Tablo 4: Korku Çekiciliğine Yönelik Araştırmalar 

Araştırma Önemi Teorik İlerleme 

Howard, Jennis ve Kelly 

(1953) 

Korku çekiciliğinin etkinliğini belirleyen faktörler 

araştırılmıştır. 

Edinilmiş Korku Modeli 

(Dürtü Modeli) 

Janis (1967) Korku ve mesaj kabulü arasındaki ters U 

şeklindeki ilişki tanımlanmıştır. 

Edinilmiş Korku Modeli 

(Dürtü Modeli) 

McGuire (1968-1969) Korku Uyarıcısı ve Tutum değişikliği arasındaki 

ters U şeklindeki ilişkiyi açıklayabilmek için iki 

faktörlü (ip uçları ve korku) bir teori 

tanımlanmıştır. 

Edinilmiş Korku Modeli 

(Dürtü Modeli) 

Leventhal (1970,1971) Korku çekicilikleri bilişsel ve duygusal 

değerlendirmelerine ayrıştırılmıştır. 

Paralel Süreç Modeli 

Rogers (1975, 1983) Korku çekiciliğinin bileşenleri olarak algılanan 

duyarlılık, algılanan şiddet ve tepki etkinliği 

belirtilmiştir. 

Korunma Motivasyonu 

Modeli 

Maddux ve Rogers 

(1983) 

Korku çekiciliğine, dördüncü bileşen olarak öz 

yeterlilik eklenmiştir. 

Korunma Motivasyonu 

Modeli 

Witte (1992) Paralel süreç modeli, bilişsel ve duygusal 

değerlendirmeler sıralı süreçler olarak 

tanımlanarak genişletilmiş ve korkunun, 

davranışsal değişiminin dolaylı motivasyonu 

olarak görev yaptığı belirlenmiştir. 

Genişletilmiş Paralel 

Süreç Modeli 

de Hoog, Stroebe ve Wit 

(2005) 

İknaya yol açan bilişsel süreçler belirlenerek 

tehdidi oluşturan savunma süreçlerinin mesaj 

etkililiğine katkıda bulunması, tehdit şiddetine ve 

duyarlılık motivasyonlarına dayalı tutum 

farklılıkları öngörülmüştür. 

Korku Uyandıran 

İletişim Sürecinin 

Aşamalı Modeli 

Kaynak: Johnston, A. C., Warkentin, M., & Siponen, M. (2015). An Enhanced Fear Appeal Rhetorical 

Framework: Leveraging Threats  to The Human Asset through Sanctioning Rhetoric. MIS Quarterly, 

39(1), 113–134. s.117. 

2.3.2.1.Edinilmiş Korku (Dürtü Modeli) 

Dürtü paradigmasına göre; korku davranışı, motive edilmiş bir davranışın 

başlatılması ve durdurulması için önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu bağlamda; 
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Korkuyu azaltan eylem, motivasyonu durdurmaktadır. Bu eylem, uygun bir sağlık 

davranışı veya savunma eylemi olabilmektedir (Leventhal, 1971: 1209). 

Şekil 4: Dürtü Modeli 

Leventhal H. (1971). Fear Appeals And Persuasion: The Differentiation of A Motivational 

Construct. American Journal of Public Health, 61(6), 1208–1224. s.1211. 

 

Keller (1999: 404)’e göre mesaj, bir dürtü durumu oluşturmaya yetecek kadar 

yoğun bir korku düzeyi uyandırırsa ve alıcının, kaynağın güven verici tavsiyesini 

detaylandırmasına duygusal gerilimde bir azalma eşlik ederse, korku çekiciliklerinin 

ikna ediciliği artmaktadır. Korku çekiciliklerinde dürtü modelinin iki varsayımı 

bulunmaktadır:   

• Korku yeterince yoğun olduğunda duygusal tepkiyi motive eder 

• Korku gibi olumsuz bir durumu azaltan herhangi bir bilişsel veya davranışsal 

tepki doğası gereği pekiştiricidir.  

Dürtü modeli, korku duygusunun davranış ve tutuma etkisini ve korku çekiciliği 

mesajları sonrası bireylerin sergiledikleri tutumları ele almaktadır. Bu bağlamda korku 

düzeyleri ve ikna arasındaki ilişkiye dönük deneysel çalışmalardan beslenen farklı 

bakış açıları sunmaktadır. Dolayısıyla model, korku çekiciliklerinin etkinliğinin 

ölçülmesinde korku düzeylerine atıfta bulunmaktadır (Tarakcı, 2019: 162). Dürtü 

modeli kapsamında ayrı fikirden yola çıkılarak oluşturulan iki farklı model 

bulunmaktadır. Bunlar: Doğrusal Model ve Eğrisel modelidir (Ters U Modeli) 

(Tannenbaum ve diğerleri, 2015: 1181). Doğrusal ve eğrisel modeller, birbirlerine zıt 

yaklaşımlar olmalarına rağmen ortak noktaları da bulunmaktadır.  

Her iki teorik bakış açısı da tasvir edilen korkuyu bir motivasyon kaynağı olarak 

kavramsallaştırır, öyle ki tasvir edilen korkuya maruz kalmak mesajın tavsiyelerini 

benimseme motivasyonunu artırır ( Hovland ve diğerleri, 1953; Witte ve Allen, 

2000 ). Dahası, her iki model de tasvir edilen korkunun düşük seviyelerinin nispeten 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789790/#R64
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789790/#R186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789790/#R186
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daha az motive edici olacağını ve dolayısıyla orta seviyeli korku düzeylerine göre daha 

az etkili olacağını öngörmektedir. Tüm bunlara karşın doğrusal model; korku 

tasvirinin tutumlar, niyetler ve davranışlar üzerinde olumlu ve tekdüze bir etkiye sahip 

olduğunu savunmaktadır. Yani, yüksek tasvir edilen korku, orta derecede tasvir edilen 

korkudan daha etkilidir. Eğrisel model ise doğrusal modelin aksine, yüksek 

seviyelerde tasvir edilen korkunun, orta seviyedeki tasvir edilen korkudan daha az 

etkili olması gerektiğini öngörmektedir (Tannenbaum ve diğerleri, 2018: 1181).  

Korku seviyesi ile ikna arasında doğrusal bir ilişki yerine eğrisel bir ilişki 

olduğunu öne süren ters U modeline göre; tutum veya davranış değişikliği, korku 

seviyesinde belirli bir noktaya kadar yükseldikçe artmakta, ardından korku seviyesinin 

daha da artmasıyla birlikte azalmaktadır (Higbee, 1969: 439).  Korku uyarılma düzeyi 

ile iletişimin ikna edici etkililiği arasında varsayılan eğrisel ilişki şu şekilde 

modelleştirilmiştir: 

Şekil 5: Korku Uyarılma Düzeyi ile İletişim Arasındaki Eğrisel İlişki 

 

Higbee, K. L. (1969). Fifteen Years of Fear Arousal: Research on Threat Appeals: 1953-

1968. Psychological Bulletin, 72(6), pp. 426-444. s.440. 

 

Dürtü modeli kapsamında yapılan araştırmalar; korkunun, tutum ve davranış 

değişikliğinde bir rolü olmakla birlikte hangi düzeyde korkunun en etkili olduğu 

noktasında uzlaşmanın zor olduğunu göstermektedir. Korku çekiciliğinde hedef 

kitlenin nasıl tepki vereceğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Tarakçı, 

2019: 166). 
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2.3.2.2.Paralel Tepki/ Süreç Modeli 

Leventhal (1970) tarafından öne sürülen paralel tepki/süreç modeline göre; 

korku gibi duygusal ve uyarlanabilir tepkiler, seri ilişkiden çok paralel bir şekilde 

düzenlenmektedir. Paralel model, bilgi işleme modelleri olarak adlandırılan genel bir 

model sınıfıyla ilişkilendirilmektedir. Durumsal uyaranlar bilgi kaynaklarıdır ve bu 

uyaranlara getirilen yorum, çeşitli tepki süreçlerine yol açmaktadır (Leventhal, 1971: 

1210).  

 

Şekil 6: Paralel Tepki/Süreç Modeli 

 

Kaynak: Leventhal H. (1971). Fear Appeals And Persuasion: The Differentiation of A Motivational 

Construct. American Journal of Public Health, 61(6), pp.1208–1224, s.1211. 

 

Paralel tepki modeli, uyarlanabilen koruyucu davranışların, korkuyu (duyguları) 

kontrol etme girişimlerinden ziyade tehlikeyi veya tehdidi kontrol etme 

girişimlerinden kaynaklandığını savunmaktadır. Bu bağlamda insanlar, tehdit 

mesajlarını düşündüyse ve tehlike veya tehdidi önlemek için stratejiler geliştirdiyse 

(tutum ve davranış değişiklikleri gibi), tehlike kontrol sürecine; korku duygularına 

odaklanıp korkularını kontrol etmeye çalıştıklarında ise korku kontrol sürecine 

girmektedirler (Witte, 1992: 333). 

Modelin temel argümanı, mesajı alan bireyin iki paralel süreçten birini takip 

edeceği olgusudur. İki duyguyu birbirinden ayıran en önemli husus; duygu ve bilişe 

olan odaklanmalarından gelmektedir. Korku kontrolü temel olarak duygusal bir tepki 

iken tehlike kontrolü, mesaj alıcılarını sunulan bilgilere bağlı olan bilişsel bir süreçtir. 

Korku kontrolü sürecinin sonuçları durumdan kaçınmayı veya mesajda yer alan 
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tehdidin reddedilmesini içerir. Tehlike kontrolü sürecinin sonuçları ise tutum ve 

davranış değişikliğini içerir (Stiff ve Mongeau, aktaran Tarakcı, 2019: 167). 

2.3.2.3.Korunma Motivasyonu Modeli 

Rogers tarafından 1975 yılında geliştirilen korunma motivasyonu modeli; tutum 

ve davranış değişikliğini üreten ortak değişkenleri belirlemek amacıyla korku 

çekiciliğinin değişkenlerini saptamak ve işlevsel hale getirebilmek için tasarlanmıştır 

(Milne ve diğerleri, 2000: 107). Bu modele göre; bir korku çekiciliği, tehdit olarak 

kullanılan olayın zararlılığı veya ciddiyeti, olayın meydana gelme olasılığı ve önerilen 

bir başa çıkma tepkisinin etkinliği ile ilgili bilişsel değerlendirme sürecini 

başlatmaktadır (Maddux ve Rogers, 1982: 470). 

Sürecin ilk bileşenini oluşturan bilgi kaynakları, çevresel veya içsel 

olabilmektedir. Çevresel kaynaklar; sözlü ikna (özellikle de korku çekicilikleri) ve 

gözlemsel öğrenmeyi içermektedir. İçsel kaynaklar ise kişisel deneyimleri ve benzer 

tehditlerle ilgili önceki deneyimleri içermektedir. Herhangi bir bilgi kaynağı, 

arabuluculuk süreçlerinden herhangi birine yol açabilmektedir. Korunma 

motivasyonunun odak noktası, kaynağı ne olursa olsun aracılık süreçleridir (Rogers, 

1983: 167). 

Şekil 7: Korunma Motivasyonu Modeli 

Kaynak: Rogers, R.W. (1983) “Cognitive and Physiological Processes in Fear Appeals and Attitude 

Change: A Revised Theory of Protection Motivation”. Cacioppo, J. and Petty, R., Eds., Social 

Psychophysiology, Guilford Press, New York, pp. 153-177. s.168. 
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Korunma Motivasyonu modelinde, bilişsel değerlendirme sürecinin 

başlatılabilmesi için dört mesaj bileşeni önerilmektedir. Bunlar; bir tehlikenin ortaya 

çıkma olasılığının yol açtığı algılanan duyarlılık, korku çekiciliğinde kullanılan 

tehlikenin büyüklüğünün yarattığı algılanan şiddet, tavsiye edilen yanıtın etkililiğinin 

tasviri sonucunda oluşan yanıtın algılanan etkisi ve bir bireyin, tavsiye edilen yanıtı 

yerine getirme yeteneğinin nitelendirilmesinin ürettiği öz yeterliliktir (Witte, 1992: 

334). İlk üç bileşen, Rogers’in korunma motivasyonu teorisinin tanımında 

özetlenmiştir. Daha sonra Bandura (1975) tarafından yapılan öz yeterlilik çalışmalarını 

temel alan Rogers ve Maddux (1982: 469), niyetler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olduğunu düşündükleri öz yeterlilik bileşenini, modelin dördüncü bileşeni olarak 

kabul etmişlerdir.  

Modele göre bireyler, ikna edici iletişime iki kategoriye giren bilişsel süreçler 

yoluyla yanıt vermektedir. Bunlar; tehdit değerlendirmesi ve başa çıkma 

değerlendirmesidir. Algılanan şiddet, kişinin tehdidin sonuçlarının ne kadar ciddi 

olduğunu algılamasıdır ve bir kişinin, durumu anlama ve geliştirme sürecine yönelik 

algısını oluşturan algılanan duyarlılık ile birleşerek tehdit değerlendirmesini 

oluşturmaktadır. Yanıt etkililiği ve öz yeterlilik ise bir kişinin durumla ilgili başa 

çıkma değerlendirmesini oluşturur. Yanıt etkililiği; önerilen eylemin veya davranışın, 

sorunu iyileştirmede veya bu sorunla mücadelede algılanan etkililiğini ifade ederken 

öz yeterlik ise kişinin, önerilen eylemi gerçekleştirme yeteneğine olan inancını 

anlatmaktadır (Ritland ve Rodrigez, 2014: 2). 

 Tehdit değerlendirmesi; uyumsuz tepkilerin muhtemel artış ve azalışındaki 

tehdit ve faktörlerin kaynağına (inkâr, kaçınma, vb.) odaklanmaktadır. Korku; 

ciddiyet, güvenlik açığı ve tehdit seviyesi algıları arasında bir ek, araya giren bir 

değişkendir. Bir kişi, kendisini büyük bir tehdit altında savunmasız kalmış olarak 

algılarsa korku seviyeleri artacak ve koruma motivasyonu geliştireceklerdir (Norman 

ve diğerleri, 2005: 83).  

Başa çıkma değerlendirmesi ise suç teşkil eden tehlikeleri önlemek veya 

azaltmak için önerilen koruyucu önlemlerin potansiyel faydalarının öznel bir değer-

fayda analizi sağlamaktadır.  Bu analizde birey, belirli bir koruyucu tepkinin algılanan 
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etkinliğini ve kendi yeteneklerini dikkate almaktadır (Clubb ve Hinkle, 2015: 14). 

Başa çıkma değerlendirmesi, bireyin tehditle başa çıkması için mevcut olan başa çıkma 

tepkilerine ve uyumlu tepki olasılığını artan veya azaltan faktörlere odaklanmaktadır. 

Hem önerilen davranışın tehdidi azaltmada etkili olacağına dair inanç (yanıt etkililiği) 

hem de bireyin, önerilen davranışı gerçekleştirebileceğine dair inancı (öz yeterlilik), 

uyumlu tepki olasılığının artmasında rol oynamaktadır (Norman ve diğerleri, 2005: 

85). 

Korunma motivasyonu; tek bir eylemde, tekrarlanan eylemlerde veya 

tekrarlanan çoklu eylemlerde gerçekleşmektedir. Ayrıca eylemleri ya da eylemin 

engellenmesini de içerebilmektedir. Yani, bir tehditle başa çıkmak, kişinin aktif olarak 

eyleme geçmesini gerektirmektedir (Rogers, 1983: 171). Sonuç olarak korunma 

motivasyonu, davranışlar ile tehdit ve başa çıkma değerlendirmesi arasındaki önemli 

bir araçtır (Milne ve diğerleri, 2000: 109).  

Tanner ve arkadaşları, korunma motivasyonu modelini; süreçte yer alan 

duyguları vurgulayıp, değerlendirme mekanizmalarının ardışık olarak oluşma 

olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürerek, uyumsuz başa çıkma davranışlarını 

aydınlatarak ve uyumlu davranışlar normlardan etkilendiği için, tehlikenin sosyal 

bağlamını modele dahil ederek iyileştirmeye çalışmıştır (Ritland ve Rodrigez, 2014: 

2). 
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Şekil 8: Sıralı Korunma Motivasyonu Modeli 

Kaynak: Tanner, J. F., Hunt, J.B., & Eppright, D.R. (1991). “The Protection Motivation Model: A 

Normative Model of Fear Appeals.” Journal of Marketing, (55), 36-45. s.39. 

Sıralı korunma modelinde, korku durumunun tehdit değerlendirme süreci 

tarafından yaratıldığı varsayılmaktadır. Bu süreç; tehdidi, oluşma olasılığı ve 

şiddetinin yanı sıra önceden öğrenilen herhangi bir uyumsuz başa çıkma tepkisi 

açısından da değerlendirmektedir. Ancak tehdit değerlendirme süreci dışındaki 

herhangi bir şeyin de korku uyandırabilmesi mümkündür. Dolayısıyla tehdit ve korku 

arasındaki bağlantılar tamamen doğrulanmalıdır. Bununla birlikte sıralı korunma 

modeli; korkunun duyusal durumunun, dikkati ve inanma yeteneğini artırdığını 

varsayarak korkuyu, başa çıkma değerlendirmesinin bir aracı ve bireylerin bu sürece 

katılma olasılığını artıran bir gereklilik olarak nitelendirmektedir (Tanner ve diğerleri, 

1991: 38). Sıralı korunma motivasyonu modeli, standart korunma motivasyonu 

modelinin aksine, tehdit ve başa çıkma değerlendirmesinin eş zamanlı olarak 

gerçekleştiğini değil; tehdit değerlendirmesinin başa çıkma değerlendirmesinden önce 

geldiğini savunmaktadır (Neuwirth ve diğerleri, 1995: 5).  

Sıralı korunma motivasyonu modelinin standart korunma motivasyonu 

modelinden bir diğer farkı ise sosyal normlar ve değerleri de süreç içerisine dahil 

etmesidir. Buna göre sosyal bağlamda başa çıkma tepkisi, iletişimin etkililiğini 

etkilemektedir. Sosyal normlar ve değerlere bağlı kalabilmek nedeniyle bireyler, 
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tehdidi ortadan kaldıran bir yanıt yerine sosyal olarak en kabul edilebilir olanı 

seçebilmektedirler. Bu durum da sosyal tehditlerin manipüle edilebileceğini ve belirli 

hedef grupları motivasyonu modelinde, başa çıkma tepkilerinin korku iletişiminin 

kendisinden kaynaklandığı varsayılırken; sıralı korunma motivasyonu modelinde 

bireylerin başa çıkma tepkilerini etkileyen başka değişkenlerin de var olduğu kabul 

edilmektedir (Williams, 2012: 71). Ancak her iki model de tehdit ve başa çıkma 

değerlendirmesinin davranışlara etki ettiğini savunmaktadır. Öyle ki; bir tehdidin 

düşük olduğuna veya başa çıkmanın etkisiz olduğuna inanan kişilerin tehlikeli, 

uyumsuz davranışlarda bulunma olasılığı daha yüksektir (Cossu, 2015: 38).  

2.3.2.4.Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli 

Korku çekiciliği teorilerinin geliştirildiği ilk dönemlerde ortaya atılan bazı 

teoriler, korku stratejilerinin kullanımından kaynaklanan, tutumlar üzerindeki olumlu 

doğrusal etkileri açıklamakla birlikte tutarlı olmayan bulgular elde eden araştırmaların 

sonuçlarıyla çelişmiştir (Tarakcı, 2019: 174).  

Genişletilmiş paralel süreç modeli (EPPM), Kim Witte (1992: 337) tarafından 

bu tutarsızlıkları giderebilmek amacıyla korunma motivasyonu modelinin devamı 

niteliğinde oluşturulmuştur. Tehlike kontrolü ve korku kontrolü süreci arasındaki farkı 

ayırt edebilmek için Leventhal (1970)’in paralel süreç modelinin teorik çerçevesini 

kullanmaktadır. Korunma motivasyonu teorisi, Leventhal’in tehlike kontrol sürecini 

detaylandırmaya odaklanan, Witte’nin genişletilmiş paralel süreç modeli; korku 

kontrolünün tehlike kontrolünü etkileme olasılığının bulunduğu koşulları 

detaylandırarak korkunun rolünü yeniden boyutlandırmıştır (de Hoog ve diğerleri, 

2005).   
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Şekil 9: Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli 

Witte, K. (1992:). “Putting The Fear Back into Fear Appeals: The Extended Parallel Process Model.” 

Communication Monographs, 59, 329-349. s.338. 

Model, en temel düzeyde bireylerin, korku çekiciliği mesajlarına yönelik tutum, 

davranış ve tepkileri hakkında iki merkezi yapıya ilişkin değerlendirmelere dayanarak 

tahminler sunmaktadır. Bunlar; tehdit ve etkililiktir (Maloney ve diğerleri, 2011: 207).  

Genişletilmiş paralel süreç modeli, bir mesaj bileşeni olarak tehdit ile algılanan tehdit 

arasında kavramsal olarak ayrım yapmaktadır. Mesaj bileşeni olarak tehdit, tehdidin 

şiddeti ve hedef kitlenin tehdide karşı duyarlılığı hakkında gerçek veya görsel bilgiler 

sağlayan mesaj özelliklerini içermektedir. Algılanan tehdit ise; mesajın içerdiği 

tehdidin öznel bir değerlendirmesidir ve tehdidin algılanan şiddeti ile kişinin tehdide 

karşı duyarlılığından oluşan bilişsel bir yapıdır (Popova, 2012: 457). 

Korku uyarılması, algılanan tehditten kaynaklanmaktadır ve belirli koşullar 

altında karşılıklı olarak tehdit algısını etkileyebilmektedir. Tehdit ve buna karşılık 

gelen korku, bir yanıtı motive etmekte ve etkililik bu yanıtın doğasını belirlemektedir. 

Algılanan tehdit düşükse korku çekiciliği için başka bir eylem yapılmamakta ve buna 

bağlı olarak tepki de gerçekleşmemektedir. Çünkü bireylerde, bunu yapmak için 

motivasyon bulunmamaktadır. Tehdidin yüksek algılandığı koşullarda, yüksek 

etkililik algıları tehlike kontrol eylemleriyle sonuçlanmakta ve düşük etkililik algıları, 

korku kontrol eylemlerine yol açan yüksek düzeyde korku ile sonuçlanmaktadır (Witte 

ve Allen, 2000: 608).   

Bu modele göre; istenilen davranış ve uygulamayı hem bireysel hem de kolektif 

düzeyde elde edebilmek için tehdit ve etkililik bileşenleri mesaj alıcıları tarafından 
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kabul edilmelidir. Bu durum, tehlike kontrolü olarak adlandırılmaktadır. Tehdit kısmı 

kabul edilmezse mesaj reddedilmektedir. Tehdit kısmı kabul edilir ancak etkililik 

kısmı reddedilirse tehdit kısmının kabulü, mesaj alıcılarının yönetmeye çalıştığı 

korkuyu tetiklemektedir. Böyle bir durumda verilen reaksiyonlar (örneğin; mesajın 

tamamını reddetmek) ise korku kontrolü olarak kabul edilmektedir (Barnett ve 

diğerleri, 2009: 3). 

Hem algılanan tehdit hem de algılanan etkililik yüksek olduğunda, tehlike 

kontrol süreçleri başlatılmaktadır. İnsanlar, uygulanabilir ve etkili bir şekilde 

önlenebilecek bir tepki algıladıklarında, tehdidi önlemek için stratejiler düşünerek 

(uyumlu sonuçlar) tehlikeyi kontrol etmeye (korunma motivasyonu) motive 

olmaktadırlar. Tehlike kontrol süreçlerinin hâkim olması durumunda bireyler, 

korkularına değil tehlikeye tepki vermektedir. Algılanan tehdit yüksek olduğunda ise 

korku kontrol süreçleri başlatılmaktadır. Başlangıçta kişisel olarak ilgili ve önemli 

tehdidin uyandırdığı korku, bireyler tehdidi etkili bir şekilde önleyemeyeceklerini 

anladığında yoğunlaşmaktadır. Böylece inkâr gibi olumsuz tepkilere yönelerek 

korkularıyla baş etmeye (savunma motivasyonu) motive olmaktadırlar. 

Bireysel farklılıklar, bu tehdit ve etkililik değerlendirme sürecinde etkili 

olmaktadır. Bireyler, bir mesajın içeriğini kişilik özellikleri, önceki tecrübeleri ve 

kültürleri ile ilişkilendirerek değerlendirmektedir. Bu nedenle de benzer bir korku 

çekiciliği, farklı kişilerde farklı şekilde algılanabilmektedir. Örneğin; bir birey, bir 

mesajdan yüksek tehdit ve düşük etkililik algılar, bir başka kişi ise ayı mesajdan 

yüksek tehdit ve yüksek etkililik algılarsa birincisinin, korku kontrol sürecine girmesi 

beklenirken ikincisinin ise tehlike kontrol sürecine dahil olması beklenmektedir 

(Witte, 1992: 338-339). 

2.3.2.5.Korku Uyandıran İletişim Sürecinin Aşamalı Modeli 

de Hoog ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen aşamalı modele göre; korku 

uyandıran iletişime maruz kalan bireylerin iki tür değerlendirme yaptığı 

varsayılmaktadır. Bunlar; tehdidin değerlendirilmesi ve tehdidi azaltmak ya da ortadan 

kaldırmak için mevcut başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesidir. Bu iki 

değerlendirme süreci, korku uyandıran iletişimin iki bileşeni (sağlık riskinin 

ciddiyetini ve bireysel savunmasızlığı vurgulayan korku çekiciliği ve sağlık riskinden 
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nasıl kaçınılacağına dair bilgi sağlayan eylem önerisi) ile paraleldir (de Hoog ve 

diğerleri, 2005: 25). 

Şekil 10: Savunmasızlığın ve Şiddetin İşlem Modu ve Amaç Üzerindeki Etkisi 

 

Kaynak: de Hoog, N., Stroebe, W. & de Wit, J. B. F. (2005). “The İmpact of Fear Appeals on Processing 

And Acceptance of Action Recommendations”. Personality And Social Psychology Bulletin, (31), 24-

33.  s.26. 

Modele göre; bireyler herhangi bir sağlık riskini değerlendirirken (birinci aşama) 

savunma motivasyonlu bireyler, korku içerikli bir mesaja eleştirel bir şekilde bakarak 

tehdidi en aza indirmeye bunun için de bilgiyi küçümsemeye çalışmaktadırlar. Bu 

stratejinin başarısız olması halinde ise bireyler, kişisel olarak risk altında olduklarını 

kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. İkinci aşamada ise savunma motivasyonu altında, 

bir eylem önerisinin maksimize edilmesi önerilmektedir. Bir eylem önerisi, sağlık 

riskine olası bir çözüm içerdiğinden, tehdit değerlendirmesinin uyandırdığı olumsuz 

duyguları ve bilişleri hafifletebilmektedir. Bu aşamada, savunma motivasyonlu 

bireylerin işleme amacı, koruyucu eylemi etkili bulmak olmaktadır çünkü ancak o 

zaman, kendilerini güvende hissedebilmektedirler (de Hoog, 2005: 26).  

Bu model, tehdit bileşenlerini (şiddet ve savunmasızlık), mesaj işleme 

derinliğini (sezgisel veya sistematik), alıcının işleme amaçlarını (doğruluk veya 

savunma motivasyonu) ve ikna edici sonuçları (tutum ve davranış değişikliği) 

birbirinden farklı etkileyiciler olarak kabul etmektedir. Örneğin hem şiddet hem de 

savunmasızlığın tutumları etkilediği kabul edilirken yalnızca şiddetin de davranışları 

ve niyetleri etkileyebileceği düşünülmektedir (Mongeau, 2013: 192).  

Aşama modeline göre; eğer bir sağlık riski önemsiz olarak algılanıyorsa ve 

bireyler sağlık riskine karşı savunmasız hissetmiyorlarsa (düşük şiddet ve düşük 

savunmasızlık), iletişimin içeriği hakkında düşünmek için çok fazla çaba harcamaya 
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motive olmaları mümkün değildir. Buna karşın, eğer bireyler küçük bir sağlık riskine 

karşı savunmasız hissediyorlarsa (yüksek savunmasızlık, düşük şiddet) savunmasızlık 

hissi, iletişimin içeriğini sistematik olarak işlemek amacıyla çaba harcamak için yeterli 

motivasyonu sağlayabilmelidir.  

Benzer şekilde; eğer bireyler kendilerini savunmasız hissetmiyor ancak tehdidin 

şiddetinin yüksek olduğunu algılıyorlarsa (düşük savunmasızlık, yüksek şiddet) 

bireylerin, ciddi bir riski tanımlayan bir iletişimin içeriğini işlemeleri için çaba 

göstermeleri olasıdır çünkü tehlikeye karşı savunmasız olmasalar bile ciddi bir sağlık 

riski hakkında bilgi almanın faydalı olabileceğine inanmaktadırlar (de Hoog, 2005: 

25).  Sonuç olarak, tehlike şiddetinin yüksek algılandığı mesajlar tutumları, niyetleri 

ve davranışları olumlu yönde etkilerken; savunmasızlık algısı, tutumlarla bağlantılı 

olmasa da davranış niyeti ve davranış değişikliğinin önemli bir belirleyicisidir (Carey 

ve diğerleri, 2013; Tannenbahum ve diğerleri, 2015). 

2.3.3.Sağlık İletişiminde Korku Çekiciliğinin Kullanımı 

Korku çekiciliği, güçlü bir ikna stratejisidir ve iknanın söz konusu olduğu tüm 

alanlarda bu stratejiye başvurabilmek mümkündür. Literatür incelendiğinde korku 

çekiciliğinin genellikle, bireyleri bir ürün veya hizmete yöneltebilmek, sosyal ve 

siyasal reklamlarla farkındalık yaratarak dikkat çekebilmek gibi amaçlarla reklam ve 

reklamcılık çalışmalarındaki kullanıldığı ve bu alanlardaki etkisinin incelendiği 

görülmektedir (bkz.; Balcı, 2007; Çakar, 2009; Geçit, 2011; Aslan ve Yıldız, 2018; 

Aydoğan, 2018; Cochrane ve Quester, 2004; Kaftandijev ve Shustova, 2018; 

Bartikowski ve diğerleri, 2019). 

Sağlık iletişimi bağlamında ise korku çekiciliği; tütün, alkol kullanımı gibi 

sağlığa zararlı davranışlardan uzaklaştırmak veya trafik ihlali gibi sağlığa ilişkin risk 

oluşturabilecek davranışlarda değişiklik oluşturabilmek amacıyla, genellikle kamu 

spotlarında ve kitle iletişim kampanyalarında kullanılmaktadır. Sağlık iletişiminde 

korku çekiciliği kullanımı ve etkisine yönelik literatürdeki çalışmaların da bu alanlarda 

yoğunlaştığı görülmektedir. 

Korku çekiciliğinin nasıl kullanıldığına ilişkin içerik çözümlemelerini içeren 

çalışmaların (Gülada, 2018; Tanyeri Mazıcı, 2018); bu stratejinin hedef kitle 
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üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Örneğin; LaTour ve 

diğerleri, 1996; Lynch ve diğerleri, 2009; Kang ve Lin, 2015; Gürdin, 2016; Jansses 

ve De Pelsmacker, 2007; Leshner ve diğerleri, 2011; Sweeney, 2013; Terblanche 

Smith ve Terblanche, 2013; Akyüz, 2017).  

Araştırmalar çoğunlukla, reklam ve kampanyalarda korku çekiciliği 

kullanımının, bireylerin sağlığa ilişkin tutum ve davranışları üzerinde önemli etkileri 

olduğunu vurgulasa da Akyüz (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada tersi bir 

sonuca ulaşılmıştır. Çalışmada, sigara kullanımına ilişkin reklamlarda korku çekiciliği 

kullanımının, sigara kullanıcıları arasında sigarayı bırakma davranışının 

uyarılmasında etkili olmadığı ancak potansiyel sigara kullanıcılarının sigarayı 

kullanmaya başlamaktan kaçınmalarında etkili olabileceği tespit edilmiştir.  

Reklamlarda korku çekiciliği kullanımının, sağlık davranışlarını değiştirmede 

herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varılan bir başka araştırma da Lynch ve 

arkadaşları (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmadır. Yine sigara kullanımı 

reklamları ve sigara içenler üzerine gerçekleştirilen çalışmada bireylerin, korku 

çekiciliği içeren görüntüleri olumsuz ve başarısız bulduğu ve bu stratejiyi içeren 

mesajları etkisiz olarak algıladıkları belirtilmiştir. 

 Korku çekiciliği kavramı, çoğunlukla reklamcılık ve pazarlama alanlarında 

kullanılmasına ve reklamcılık literatürüyle ilişkilendirilmesine rağmen haber 

içeriklerinde de korku çekiciliği kullanımlarına rastlayabilmek mümkündür. Özellikle 

sağlığa ilişkin haberlerde riskleri vurgulamak ve risk önleyici mesajlar verebilmek için 

korku çekiciliğine başvurulmaktadır. Ancak literatürde, korku çekiciliğinin haber 

içeriklerinde kullanımına yönelik çalışmalar sınırlıdır.  

Köse ve Kazan (2017)’ın gerçekleştirdikleri çalışmada, televizyon reklamları ve 

haber metinlerinde korku ve panik yaratan unsurların bulunma şekli ve kullanılan dil 

irdelenerek hedef kitlede oluşturulması amaçlanan duygu ve davranışlar, korku 

çekiciliği bağlamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sağlıklı toplum 

oluşturulmasında reklamlarda ve haberlerde kullanılan korku çekiciliği ve risk bilinci 

oluşturulmasının etkili olduğunu ancak tam anlamıyla sağlıklı toplum bilinci 

oluşturulabilmesi için teknolojik, bürokratik, sosyokültürel ve ahlaki birçok bileşenin 

bir araya gelmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Love ve Mackert (2015), dijital haber içeriklerini “korku uyandıran mesajlar” 

olarak inceledikleri çalışmalarında, algılanan tehdit ve etkililiğin, bireylerin 

davranışsal niyetlerini değiştirmeleri üzerindeki etkisini araştırmış ve dijital haber 

içeriklerine dahil edilen korku çekiciliği ve etkililik mesajlarının davranışları 

değiştirmede etkili araçlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Sağlığı, toplumsal veya küresel boyutta riske atan durumlardan bir tanesi de 

salgın hastalıkların meydana gelmesidir. Çok fazla sayıda insanın sağlığını riske atan 

salgın hastalık durumlarının en kısa sürede sona erdirilebilmesi için bireylerin, 

istenilen davranışları sergilemesi ve kurallara uygun hareket etmesi çok önemlidir. 

Bunu sağlayabilmek için de ikna üzerindeki etkisi halen tartışmalı olsa da en güçlü 

insani duygulardan biri olan korku uyarılmasına sıklıkla başvurulmaktadır. 

2.3.3.1.Pandemi Dönemi Sağlık İletişiminde Korku Çekiciliği 

Bir hastalığın bütün bir ülkeyi veya dünyayı etkisi altına alabilecek bir boyuta 

gelmesi, pandemi olarak adlandırılmaktadır (Robinson, 2020). Salgın hastalık olarak 

da bilinen pandemi, meydana geldiği coğrafya ve etkilediği bireylerin sayısıyla 

toplumlarda krizlere neden olabilecek ciddi bir tehlikedir (Özgencay, 2018: 133). 

Ayrıca pandemi, bir toplumun veya toplumların hem fiziksel hem de psikolojik 

sağlığına etki eden bir süreçtir (Reddy ve Gupta, 2020: 3795).  

Pandemi tehdidi veya durumunda bireylerin sergileyecekleri sağlık davranışları, 

hem salgının coğrafi olarak yayılım hızını en aza indirebilmek hem de yaşanan can 

kayıplarının azalabilmesi açısından son derece önemlidir. Söz konusu davranışlara 

yönelik bilgi sahibi olmak, hükümetlerin ve sağlık uzmanlarının da pandemi ile etkin 

bir şekilde mücadele edebilmelerine ve hazırlıklı olmalarına imkân vermektedir 

(Çırakoğlu, 2011: 50).  

2.3.3.1.1.COVID-19 Pandemisi Süreci 

İlk olarak 2019 Aralık ayının sonlarına doğru Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya 

çıkan COVID-19, bir grup hastada gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda 13 Ocak 

2020 tarihinde tanımlanmış olan bir virüstür. En sık görülen belirtileri; ateş, öksürük 

ve nefes darlığı olmasının yanı sıra belirti göstermeyen vakalar da bulunmaktadır. 
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Şiddetli olgularda ise ağır solunum yetmezliği, zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüm 

gelişebilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020).  

COVID-19 virüsü, enfekte olan bir birey öksürdüğünde veya hapşırdığında ilk 

olarak tükürük damlacıkları ve burun akıntısıyla yoluyla yayılmaktadır. Bu nedenle 

virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önleyebilmek için başkaları ile aradaki fiziksel 

mesafeyi korumak, maske takmak, odaları düzenli olarak havalandırmak, kalabalıktan 

uzak durmak, elleri yıkamak ve dirsek içine öksürmeye dikkat etmek gibi birtakım 

önlemlere uyum sağlamak gerekmektedir (World Health Organization, 2021). 

Ulusal ve uluslararası düzeyde krize neden olan COVID-19 pandemisinin 

yayılmasını önlemek için Türkiye’de, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 

itibaren kriz yönetimi sürecine ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almaya 

başlamıştır. Pandemi ile mücadeleye ilişkin oluşturulan sağlık politikalarının yanı sıra 

halkın, pandemi süreci konusunda bilgilendirilmesi ve mücadeleye dahil edilebilmesi 

için iletişim çalışmaları da başlatılmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık 

Bakanlığı ve sağlık profesyonelleri öncülüğünde halk, pandeminin güncel durumu ve 

bu süreçte uyulması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan ve pandemi ile 

mücadelede, toplum içerisindeki tüm bireylerin uyması gereken en temel kuralları 

ifade eden “Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural” afişi gerek medya aracılığıyla 

gerekse de halka açık her türlü ortama asılarak benimsetilmeye çalışılmıştır. Maske 

takmak, sosyal mesafeyi korumak, temastan kaçınmak, elleri sıklıkla yıkamak, bol sıvı 

tüketimi, dengeli beslenme ve uykuya dikkat etmek, gerekli durumlarda 14 gün 

karantinada kalmak gibi önlemlerin bulunduğu bu afişin yanı sıra daha birçok 

bilgilendirici afiş, yayın ve rapor da bu sitede yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Tüm bu önlemlerin yanı sıra virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak amacıyla 

sokağa çıkma kısıtlamaları, sinema, tiyatro, kafe gibi toplu ve kapalı mekanların 

kapatılması, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve benzeri kısıtlama ve yasaklar da 

getirilmiştir.  

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan bu pandemi süreci, bilimin öneminin 

yanı sıra bu bilgileri toplumdaki bireylere anlatabilmenin de ne kadar büyük önemi 

bulunduğunu göstermektedir. Eğer bilim dünyası ve halk arasında sağlıklı bir iletişim 

gerçekleşebilirse toplumsal boyutta tutum ve davranış değişiklikleri görebilmekte ve 
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bu da pandeminin gidişatını olumlu anlamda etkilemektedir (Utma, 2020: 1598). 

İletişimin bu süreçte sahip olduğu önem, salgın ile ilgili bilgi ve gelişmelerin halka 

aktarılmasındaki en etkili araçların başında gelen medyanın ve medyada oluşturulacak 

mesajların da önemini gözler önüne sermektedir. 

2.3.2.1.2.Pandemi Döneminde Korku Çekiciliği Kullanımına Yönelik 

Çalışmalar 

Halk sağlığının etkinliği COVID-19 pandemisi gibi küresel ölçekte halk sağlığı 

krizlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için oldukça önemlidir. Virüsün 

yayılmasını önlemeyle ilişkili davranışlara uymak, sürekli olarak el yıkamak, maske 

takmak ve mesafeyi korumak gibi zor ve rahatsız edici uygulamalar içerdiğinden 

dolayı zordur. Bu durum da halk sağlığı görevlilerinin, davranış değişikliğini motive 

etmede etkili mesajlar oluşturmasını güçleştirmektedir (Heffner ve diğerleri, 2020: 

11).  

Toplumu bilgilendirme işlevine sahip olan medya, salgının yarattığı krizlerde 

etkili bir şekilde kullanılarak oluşan belirsizlik halinin aza indirgenmesinde yardımcı 

olabilmektedir. Bir başka yönüyle ise medya, kriz halini tetikleyen ve bireylerde 

paniğe neden olabilecek olumsuz durumlar yaratabilecek gücü de elinde 

bulundurmaktadır. Her iki şekilde de medya, bireyler ve toplum üzerinde olumlu veya 

olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Bu durum ayrıca sağlık gibi, insan hayatına direkt 

olarak etki eden durumlarda medyanın ne kadar kritik bir role sahip olduğunu da 

belirtmektedir (Özgencay, 2018: 134). 

Medyanın bu gücünün farkında olan toplumlar, tarih boyunca karşılaştıkları 

farklı salgın hastalık durumlarında halkı hastalığın durumu hakkında bilgilendirmek, 

istenilen davranışları gerçekleştirmeye ikna edebilmek gibi birçok amaçla medyadan 

yararlanmışlardır. Pandemi dönemlerinde medya tarafından oluşturulan reklamlar, 

kamu spotları, haberler incelendiğinde en sık başvurulan ikna stratejilerinden bir 

tanesinin korku çekiciliği olduğu görülmektedir.  

Medyanın, pandemi dönemlerinde korku çekiciliğini nasıl kullandığı ve bu 

stratejinin, bireylerin davranışları üzerindeki farklı bilimsel çalışmalara da konu 

olmuştur. Günümüzde mücadele edilen COVID-19 pandemisi sürecinde korku 
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çekiciliği kullanımına ilişkin çalışmaların ise henüz son derece kısıtlı olduğu 

görülmektedir. 

Medyanın sağlık davranışlarına etkileri kapsamında değinilen çalışmalara ek 

olarak COVID-19 sürecinde medyanın, bireylerin davranışlarına etkilerinin 

incelendiği bir başka çalışma Scopelliti ve arkadaşları (2021) tarafından yapılmıştır. 

“TV News and COVID-19: Media Influence on Healthy Behavior in Public Spaces” 

isimli bu çalışmada COVID-19 içerikli televizyon haberlerinde korku ögelerinin 

kullanımının davranışlar üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, orta düzeyde korku 

çekiciliği kullanımının, kamusal alanların kullanımında sağlıklı davranışları artırdığı 

saptanmıştır. 

Vatandaş (2021) “Gazete Haberlerinde Korku Sunumunun Göstergebilimsel 

Çözümlemesi (COVID-19 Örneğinde)” isimli çalışmasında, haber metinlerinde korku 

çekiciliğinin ikna amacı ile nasıl kullanıldığını incelemiştir. Tirajı en yüksek olan sekiz 

gazetenin manşet haberlerinin göstergebilimsel yöntem kullanılarak analiz edildiği 

çalışmada, kitleleri ikna amacıyla haberlerde korku çekiciliği oluşturacak ögelerden 

yararlanıldığı ve bu amaca hizmet edecek metin, fotoğraf yazı ve benzeri unsurların 

detaylı bir şekilde amaca uygun olarak işlendiği belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

HABER İÇERİKLERİNDE KORKU ÇEKİCİLİĞİ 

KULLANIMININ OKURLARIN SAĞLIK DAVRANIŞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Haberlerde bulunan her korku ögesi, korku çekiciliği yaratmak amacıyla 

kullanılmayabilmektedir. Korku çekiciliğinin oluşturulabilmesi için iletilen mesajda, 

korku ve tehdit ögelerinin, değiştirilmesi veya uyulması gereken bir davranış ile 

ilişkilendirilerek vurgulanması gerekmektedir (Maske takmak, kalabalık alanlardan 

uzak durmak gibi). Bu çalışmada, online sağlık haberlerinin içeriklerinde bulunan 

korku ögelerinin, korku çekiciliği oluşturabilmek amacıyla nasıl kullanıldığı 

irdelenerek bu stratejinin, COVID-19 sürecinde bireylerin sağlık davranışları 

üzerindeki etkisi saptanacaktır. 

3.1.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Mesaj içeriklerinde korku çekiciliği kullanımının hedef kitlenin davranışları 

üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar, daha önce değinildiği gibi, çoğunlukla 

reklamcılık alanında gerçekleştirilmiştir. Satın alma davranışlarını etkilemek amacıyla 

yapılan marka reklamlarında ve sağlık davranışlarını değiştirmeye yönelik hazırlanan 

kamu spotları gibi çeşitli iletişim kampanyalarında korku çekiciliğinden sıklıkla 

yararlanılmakta ve bu stratejinin mesaj alıcısı üzerindeki etkisi, birbirinden farklı 

çalışmalarla saptanmaktadır. Ancak korku çekiciliğinin haber içeriklerinde 

kullanımına yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen, bunun okurlar üzerinde nasıl bir 

etki oluşturduğuna ilişkin çok az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır (Love ve Mackert, 

2015; Scopelliti ve diğerleri, 2021).  

Bu çalışmanın amacı; sağlığın korunmasının her zamankinden büyük bir önem 

arz ettiği salgın ve pandemi koşullarında, COVID-19 döneminde, korku çekiciliği 

stratejisinin haber içeriklerinde nasıl kullanıldığını tespit etmek ve bu stratejinin, 

okurların sağlık davranışlarına etkisini saptamaktır. COVID-19 dönemi bu amaç 
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çerçevesinde incelenerek korku çekiciliklerinin haber içeriklerinde kullanımının ikna 

üzerindeki etkisine yönelik çıkarımlarda bulunmak hedeflenmektedir. 

Çalışma, sağlığa yönelik iletilerin yapılandırılmasında korku çekiciliği 

stratejisinin kullanımına ilişkin veri oluşturması nedeniyle önemlidir. Belirli bir korku 

çekiciliği modelinin bileşenleri üzerine temellendirilmesi ve haber içeriklerinin, 

bireylerin sağlık davranışlarına etkisine yönelik ölçümlerin, incelenen haber 

içeriklerine özel olarak oluşturulması çalışmaya özgünlük katmaktadır. 

3.2.ARAŞTIRMA KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Çalışma, COVID-19 pandemisi döneminde çoğunlukla reklam alanına özgü 

olarak ele alınan korku çekiciliğinin sağlık içerikli haberlerde kullanımı ve okurlar 

tarafından algılanışını konu edinmektedir. Medyanın sağlık davranışı amaçlı olarak 

yayınladığı online haber içeriklerinde korku çekiciliği oluşturmak amacıyla kullanılan 

unsurlar ve bu stratejinin okurların üzerindeki etkisi çalışmanın kapsamını 

oluşturmaktadır. İnternetin ve buna bağlı olarak gelişen akıllı telefon, tablet gibi 

teknolojilerin bireylere, her türlü enformasyona olduğu gibi habere de zaman ve mekân 

kısıtlaması olmadan ulaşabilme ve anında etkileşim gibi birçok imkân sunması 

sayesinde artık yeni medyanın, geleneksel medyanın yerini almaya başladığı göz 

önünde bulundurularak Türkiye’de günlük olarak yayınlanan basılı gazetelerin online 

haber sitelerindeki içerikler çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.  

Bu kapsam çok geniş olduğundan çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan 

haberler, similarweb.com verilerine göre en çok ziyaret edilen ilk beş online haber 

sitesinin içerisinde bulunan Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Habertürk üzerinden seçilmiş 

ve pandemi sürecinde Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 ile 11 Eylül 

2020 tarihleri arasında yayınlanan, sağlık ve sağlığa ilişkin haber kategorileri ile 

sınırlandırılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümü ise 18 yaş ve üzeri tüm bireyleri 

kapsamaktadır. 
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3.3.ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

Çalışmanın evreni, içinde bulunulan pandemi dönemi boyunca hürriyet.com.tr, 

sabah.com.tr, sozcu.com.tr. ve haberturk.com.tr sitelerinde yayınlanan haberler ve 

internet erişimine sahip olup bu haberlere herhangi bir şekilde maruz kalan bireylerdir.  

Pandemi ile ilgili belirsizliğin ve buna bağlı olarak korkunun yoğun şekilde 

yaşandığı dönem olduğu düşünülerek Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 

tarihten itibaren altı ay boyunca (11 Mart-11 Eylül 2020) sağlık kategorisinde 

yayınlanan haberler incelenmiştir. İnceleme sonucunda, korku çekiciliği oluşturmak 

amacıyla her haber sitesinden, korku çekiciliği stratejisi kullanıldığı tespit edilen 15 

haber amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak 

belirlenmiş ve araştırmanın sınırlılıkları oluşturulmuştur. Ölçüt örneklem; örneklemin, 

araştırmanın problemine yönelik olarak belirlenen özellikleri taşıdığı tespit edilen 

durumlar, objeler veya olaylardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012: 

11). Haberlerin linklerdeki başlıklara göre seçilmesinin sebebi; online haberlerde 

okurlarda merak uyandırılmasında, haberi tıklayarak içeriği hakkında detaylara 

erişmesinin sağlanmasında bu başlıkların önemli bir rolünün bulunmasıdır. Ayrıca 

başlıkların haber içeriğine yönlendirmede işlevsel olduğu varsayımı, haber seçiminde 

etkili olmuştur.   

Haber içeriklerinde korku çekiciliği kullanımının bireylerin sağlık davranışlarını 

nasıl etkilediğini saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının 

örneklemi, salgının sadece belirli bir kesimi değil toplumdaki her bireyi etkilediği göz 

önünde bulundurularak, kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Son derece yaygın 

kullanılan kolayda örnekleme yöntemi gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırma 

konusu ile bağlantılı olan ve doğru zamanda, doğru yerde bulunan denekler içerisinden 

keyfi şekilde seçilerek oluşturulan örneklem türüdür (Özmen, 2019: 14). Bu çalışmada 

anket, online formlar üzerinden yapılmış; çevrimiçi olarak erişilebilen herkese link 

gönderilmiş ve anket 18 yaş ve üzeri tüm bireylere açılmıştır. 

3.4.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Betimsel tasarıma sahip bu çalışmanın amacına bağlı olarak araştırmanın 

uygulama boyutu iki bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde örneklem dâhilindeki 
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haberler içerik analizi yöntemiyle incelenerek korku çekiciliklerinin nasıl 

oluşturuldukları ve ne sıklıkla kullanıldıkları tespit edilmiştir.  

İçerik analizi yöntemi aracılığıyla yazılı ve diğer kayıtlı iletişim şekillerinin 

özellikleri ve anlamları ile ilgili çıkarımlar etkili bir şekilde ölçülebilmektedir. Başka 

bir deyişle bu yöntem; haberleri, belgeleri, eserleri, filmleri ve diğer iletişim 

metinlerini incelemek, uzun mesajlardan ve metinlerden anlamlı bilgiler çıkarabilmek 

için kullanılmaktadır. Bu yöntem kullanılarak içeriğe belirli bir anlam yüklemek ve 

önemli sonuçlar çıkarabilmek mümkündür (Parven ve Showkat, 2017: 7).  

İkinci bölüm ise survey metodunda yapılmış; anket tekniği ile veriler 

toplanmıştır. Anket, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler, COVID-

19 korkusu, algılanan duyarlılık, algılanan şiddet, yanıtın algılanan etkililiği ve öz 

yeterlilik ölçeklerinin bulunduğu 6 bölümden oluşturulmuştur. Ölçeklerin geçerlik-

güvenilirliklerini saptamak amacıyla öncesinde pilot çalışması gerçekleştirilen anket, 

18 yaş ve üzeri bireylere gönderilmek üzere Google Forms aracılığıyla hazırlanmıştır. 

Ankete 435 kişi katılmış ancak 418 katılımcının tüm ifadelere eksiksiz yanıt verdiği 

görüldüğünden örneklem 418 kişi üzerinden değerlendirilmiştir.  

3.5.HABERLERİN İÇERİK ANALİZİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Haber içerikleri, kısmi içerik analizi yöntemi ile incelenmiş, korku içeriğinin 

kullanımı korku çekiciliği için kullanılabilecek ifadeler kodlar belirlenmiş, kategoriler 

uzman görüşleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Pandemi sürecinde COVID-19’un 

oluşturması olası risklerin artmasına sebebiyet verebileceği, dolayısıyla tehlikeye karşı 

duyarlılık oluşturabileceği belirtilen davranış veya durumların medyada sunumları 

“Tehlikeye Duyarlılık Oluşturabileceği Belirtilen Davranışlar” olarak kategorize 

edilmiştir. COVID-19 ve bu süreçte gerçekleştirilen davranışların doğuracağı risklerin 

ifade ediliş şekli, tehdidin algılanış düzeyine etki etmesinden yola çıkılarak “Tehdit 

Ciddiyetinin İfade Ediliş Biçimi” ayrı bir kategori olarak saptanmıştır. Ayrıca mesaj 

tekrarının ikna üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak haber içeriklerinde tehdit 

ifadelerinin ne sıklıkla tekrar edildiği de içerik analizinde ortaya konulmuştur.  
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3.5.1.Korku Uyandırmak Amacıyla Haberlerde Tehdit Kullanımı 

İnsan sağlığını tehlikeye atan her türlü durumun başlı başına bir risk teşkil etmesi 

gibi pandemi döneminde de salgına sebebiyet veren virüs ile ilgili her türlü durum, 

sağlık için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında seçilen 

haberlerde de COVID-19 sürecinde gerçekleştirilen davranışların ve hastalığa 

yakalanmanın getireceği, sağlığa yönelik olumsuz ihtimallerin her biri “COVID-19 

riski” olarak değerlendirilmiştir. 

Haberlerde, tehlikeye karşı duyarlılık oluşturabileceği vurgulanan 

(değiştirilmesi önerilen) davranışların neler olduğunun yanı sıra korku çekiciliği 

oluşturabilmek amacıyla bu riskin bir tehdide nasıl dönüştürüldüğü, haber 

içeriklerinde ne sıklıkla tekrar edildiği ve görsel seçimleri ile desteklenip 

desteklenmediği, tehdit şiddetinin nasıl oluşturulduğunu tespit etmek amacıyla 

incelenmiş ve uygun kategoriler oluşturulmuştur. Kategorilerin hazırlanabilmesi için 

öncelikle, tekrar okuma yöntemi kullanılarak çeşitli kodlar belirlenmiştir. Bu 

bağlamda korku çekiciliği oluşturabilmek amacıyla haber içeriklerinde korku 

uyandıran tehdit bileşeni olarak sıklıkla kullanılan kodlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

• Ölüm  

• Hayati  

• Risk 

• Tehlike 

• Bulaş  

• Ölümcül  

• Savunmasız 

• Ağırlaşma  

• Kalp krizi 

• Yayılma  

• Enfeksiyon 

• Hastalanma 

• Korku 

• Tehdit 

• Bayılma 
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• Hassas 

• Zorluk 

• Istırap 

• Acı Çekmek 

Bu kodlar çok çeşitli oldukları ve tek başına bir anlam ifade etmedikleri için 

gruplandırılarak kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler, çeşitli temalar altında nicel ve 

nitel olarak değerlendirilmiştir. 

3.5.1.1.Tehlikeye Duyarlılık Oluşturabileceği Belirtilen Davranışlar 

Pandemi sürecinde COVID-19’un oluşturması olası risklerin artmasına 

sebebiyet verebileceği, dolayısıyla tehlikeye karşı duyarlılık oluşturabileceği belirtilen 

davranış veya durumlar, Tablo-5’te gösterildiği gibidir. Pandemi gibi tüm dünyayı 

etkileyen bir sorunda tüm teknolojik gelişmelere rağmen tedbirlerin davranış 

değişikliği ya da belirli durumlara uyarlanma zorunluluğu ile ilgili olduğu 

görülmüştür. Geçmişte salgın dönemlerinde önerilen korunma seçenekleri son 

pandemi koşullarında da aynı şekilde tavsiye olarak (maske-mesafe-temizlik) kitleye 

aktarılmıştır. Bu çerçevede davranış ve durum kategorisi, haberlerde en çok değinilen 

konulardır. 

 

Tablo 5:  Tehlike Duyarlılığı Oluşturan Davranışlar 

Davranış Haber Sayısı 

Zararlı Alışkanlıkların Kullanımı 16 

Maskenin Kullanılmaması/Yanlış Kullanılması 15 

Kural ve Yasaklara Uyulmaması 13 

Obezite-Hareketsizlik ve Düzensiz Beslenme 8 

İzolasyon İhlali 4 

Sosyal Mesafe İhlali 2 

Temizlik ve Hijyene Dikkat Edilmemesi 2 

Toplam 60 
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Tablo 5 incelendiğinde 16 haberin ana vurgusunun, zararlı alışkanlıkların 

kullanımının getirdiği riskler olduğu görülmektedir. Buna göre; habere konu olan 

tehdidin gerçekleşme olasılığını en çok artıran davranışlar sigara, alkol, nargile gibi 

sağlığa zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklardır.  

Tehlikeye karşı duyarlılığa en fazla etki ettiği düşünülen bir diğer davranış ise 

15 haber içerisinde belirtilen, maskenin kullanılmaması/yanlış kullanılmasıdır. 

Pandemi sürecinin başından beri en sık vurgulanan üç kural olan, maske-mesafe-

temizlik ihlallerinin bir arada risk faktörü olarak belirtildiği haberlerin dışında 

tutularak bu haberler, maskenin yarım takılması, virüsten tam olarak koruyamayacak 

maskelerin kullanılması gibi, yalnızca maske takmanın veya maske kullanımlarındaki 

yanlışların oluşturabileceği tehlikelere vurgu yapılan haberlerdir. Haber içeriklerinde 

en sık üzerinde durulan ikinci davranış olması, maskenin kullanılmaması veya yanlış 

kullanılmasının başlı başına önemli bir risk unsuru olarak kabul edildiğini 

göstermektedir. 

Kural ve yasaklara uyulmamasının risklerine değinilen 13 haber 

bulunmaktadır. Bu kategori, sosyal mesafenin korunması, maskenin doğru 

kullanılmaması gibi tek bir yanlış davranıştan ziyade, virüsten korunmak için getirilen 

kurallardan birden fazlasının ihlaline bir arada vurgu yapılan haberlerden 

oluşturulmuştur.  

Pandemi döneminde COVID-19 risklerini artırdığı vurgulanan diğer davranış 

ise düzensiz beslenme, hareketsizlik ve obezitedir. Bu davranış ve durumlar, 

birbirilerini tetikledikleri göz önünde bulundurularak aynı kategoride değerlendirilmiş 

ve 8 haberde ele alındıkları görülmüştür. Bu bağlamda insan sağlığına birçok açıdan 

olumsuz etkileri bulunan düzensiz beslenme, hareketsizlik ve fazla kiloların yol açtığı 

obezitenin, pandemi döneminde de önemli bir risk faktörü olarak kabul edildiğini 

söyleyebilmek mümkündür. 

COVID-19 ve buna bağlı riskleri artıracağına inanılan bir başka davranışın ise 

izolasyon ihlali olduğu görülmektedir. Maske-mesafe-temizlik üçlüsünden sonra en 

sık vurgulanan, zorunluluklar dışında evden çıkmama gerekliliğine uyulmaması, 

izolasyon ihlali olarak adlandırılmıştır. Diğer kural ihlallerinden bağımsız olarak 

izolasyon ihlalinin bir risk faktörü olarak ele alındığı 4 haber bulunduğu tespit 

edilmiştir. 



  78 

 

Sosyal mesafe ihlali ile temizlik ve hijyene dikkat edilmemesi ise 2 haberde 

vurgulanmıştır. Kişisel temizliğe önem verilmemesinin yanı sıra çevreyi, atık maske, 

eldivenlerle kirletmenin risklerini de içeren temizlik ve hijyene dikkat edilmemesi ve 

bireylerin birbirinden bir buçuk metreden az bir mesafede bulunmasının risklerini ele 

alan sosyal mesafe ihlali, yine, maske-mesafe-temizlik ve benzeri kuralların birlikte 

vurgulandığı haberlerden ayrı tutularak değerlendirilmiştir. İki yanlış davranışa da 

sadece 2 haberde değinilmiş olması, bu davranışlara genellikle, kuralların bir bütün 

olarak ele alındığı haberlerde yer verildiğini göstermektedir. 

3.5.1.2.Tehlikenin Tehdide Dönüştürülmesi 

COVID-19 ve bu süreçte gerçekleştirilen davranışların doğuracağı risklerin 

ifade ediliş şekli, tehdidin algılanış düzeyine etki etmesinden yola çıkılarak oluşturulan 

bu tablo, haber içeriklerinde kullanılan tehditlere ilişkin oluşturulan kodlardan 

yararlanılarak kategorize edilmiştir. Haber içeriklerinde bir tehdidin en çok hangi 

riskler vurgulanarak oluşturulduğunu tespit etmek amacıyla oluşturulan bu kategoride 

haber linkinde kullanılan başlıklar, ana başlıklar ve spotlar dikkate alınmıştır. Bir 

haber içerisinde birden fazla tehdit ifadesi bulunabildiğinden, göz önünde 

bulundurulan haber bölümlerinde yer alan tehdit ifadesinin haberin ana vurgu noktası 

olduğu kabul edilmiştir. Bunun nedeni; haber linklerinde kullanılan başlıkların, ana 

başlıkların ve spotların haber içeriğini okumak için belirleyici bölümler olması ve 

haber metninin özeti niteliğinde olmalarıdır. 

Tablo 6: Tehdit Ciddiyetinin İfade Ediliş Biçimi 

İfade Biçimi Haber Sayısı 

Virüse Yakalanma ve Virüsü Yayma Riskine Vurgu Yapılması 34 

Hastalığın etkilerinin ağırlaşmasına ve tedavi sürecinin zorlaşmasına 

vurgu Yapılması 

10 

Ölüm Riskine Vurgu Yapılması 9 

COVID-19’dan Farklı Hastalık Risklerine Vurgu Yapılması 7 

Toplam 60 
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Tablo 6 incelendiğinde korku uyandırarak okurları davranış değişikliğine ikna 

etmek amacıyla en fazla haberde vurgulanan ana tehdit ifadesinin istenmeyen 

davranışların vücudu COVID-19 riskine karşı savunmasız hale getirerek bulaş riskini 

artırması ve bunun da virüsün çevreye yayılma olasılığını artırmasıdır. İncelenen 

haberlerin yarısından fazlasında (34 haber), pandemi sürecindeki birincil risk olan 

bulaş ve yayılma riskinin bir tehdit haline dönüştürülmesi, korkunun temel düzeyde 

tutularak virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına neden olacak davranışların 

engellenmek istendiği görülmektedir. 

Örneklem dâhilindeki 9 haberde risk, hayati tehlike ve ölüme vurgu yapılarak 

tehdide dönüştürülmüştür. İçeriklerinde belirtilen tavsiyelere uyulmaması veya 

COVID-19’a yakalanılması halinde kişinin hayati fonksiyonlarının tehdit 

edilebileceği, bir başkasının hayatını riske atabileceği ve COVID-19’un ölümcül 

etkileri ile ölümle sonuçlanabilme ihtimalinin vurgulandığı haberler, bu başlık altında 

toplanmıştır. Kişilerin en temel hakkı olan yaşamın kaybedilmesi riski, yalnızca 

insanın değil tüm canlıların en büyük korkularından biri olduğundan bu haberlerde 

okurların korku düzeylerini daha ilk mesajdan artırmanın amaçlandığını söylenebilir.  

İstenilen davranışları gerçekleştirmemeleri durumunda COVID-19’a yakalanan 

bireylerin hastalığı daha ağır atlatma risklerine değinilen haberlerden yola çıkılarak 

oluşturulan etkilerin ağırlaşması ve tedavi sürecinin zorluğuna vurgu yapılan 10 haber 

bulunmaktadır. Hastalığın etkilerinin ve seyrinin ağır olması, tedavi sürecini de 

zorlaştıracağından bu iki haber içeriği türü bir kategori içerisinde değerlendirilmiştir. 

Hastalık seyrinin her bireyde farklı ilerlemesinin yarattığı belirsizlik ve buna bağlı 

olarak oluşan korkunun üzerine, gerçekleştirilmeyen veya vazgeçilemeyen 

davranışların hastalığın seyrini daha da ağırlaştığının vurgulanmasıyla bireylerdeki 

korku düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastalığı deneyimleyen veya onların 

deneyimlerine yakından şahit olan kişiler tarafından aktarılan bu haberlerde kişilerin 

tecrübeleri doğrudan aktarılması yoluyla okurların empati kurmaları hedeflenmiş aynı 

zorlukları yaşama ihtimallerini bir tehdit olarak görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

COVID-19’a yakalanmanın veya haber içeriklerinde belirtilen tavsiyelere 

uymamanın kalp krizi, ani bayılmalar, eklem ağrıları, alerji gibi birçok farklı hastalığa 
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sebep olabileceğinin vurgulandığı haberler, farklı hastalık riskleri olarak adlandırılmış 

ve 7 haberin ana vurgu noktası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Pandemi sürecinde istenen davranışları gerçekleştirmemenin COVID-19’a 

yakalanmanın dışında daha birçok farklı hastalığa neden olabileceğinin vurgulandığı 

haberlerin başlığa taşınmasındaki amaç da tehlike çeşitliliğinin ve şiddetinin 

artırılmasıdır. 

COVID-19’a yakalananların zorlu bir hastalık ve tedavi sürecinden geçtiğine 

vurgu yapan ve bu riski bir tehlike unsuru olarak kullanan haberlerden oluşturulan 

“hastalığın süreci ve tedavinin zorluğuna vurgu yapılması” ise en az görülen ifade 

biçimidir.  

3.5.1.3.Tehdit Unsurunun Haber İçerisinde Kullanım Sıklığı 

Bu kategori, mesaj tekrarının ikna üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak 

haber içeriklerinde tehdit ifadelerinin ne sıklıkla tekrar edildiğini tespit etmek 

amacıyla oluşturulmuştur. Haberlerde öne çıkarılan konu ana unsur olarak belirlenmiş; 

haberin devamında ya da ara başlık olarak iletilen içerikler ise diğer tehditler olarak 

kategorize edilmiştir. Buradaki içeriklerin yinelenme sayısı tekrar edilme sıklığı 

kapsamında analiz edilmiştir. Söz konusu tehditlerin ana vurgu noktası olduğu 

haberlerdeki tekrar sıklığının tehdit şiddeti algısının pekiştirilmesinde; diğer 

haberlerdeki tekrar sayısının ise ana tehdit ifadesinin farklı tehditlerle 

desteklenmesinde etkili olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 7:Tehdidin İfade Biçimi ve Tehdit Unsurlarının Haber İçeriklerinde Kullanım Sıklığı 

Tehdit Ciddiyetinin İfadesi Ana Tehdit Unsuru Diğer Tehditler 

Virüse Yakalanma ve Virüsü Yayma 

Riskine Vurgu Yapılması 

73 7 

Ölüm Riskine Vurgu Yapılması 21 17 

Hastalığın Vücuttaki Etkilerinin 

Ağırlaşması ve Tedavi Sürecinin 

Zorluğuna Vurgu Yapılması 

18 4 

COVID-19’dan Farklı Hastalık 

Risklerine Vurgu Yapılması 

13 7 

Toplam 125 35 
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Örneklem dahilinde incelenen 60 haber içerisinde farklı risk ifadelerinin 

toplamda 125 kere tekrar edildiği, tabloda görülmektedir. Bu durum, habere konu olan 

tehdidin, ana başlık ve spotun yanı sıra haber metni içerisinde de en az iki kere 

kullanılmış olduğunu göstermektedir. Gerek haber kaynaklarının doğrudan aktarılan 

ifadelerinde gerekse de haber editörlerinin, dolaylı aktarımlarında ve ara başlıklar için 

seçtikleri ifadelerde, tehdit unsurlarının sıklıkla kullanılarak hem mesaj kaynağı hem 

de haber editörleri tarafından, okurların algısında tehdidin pekiştirilmesini sağlamanın 

amaçlandığını söyleyebilmek mümkündür. 

Ana vurgu noktası olmadığı haberlerde en sık tekrar edildiği tespit edilen tehdit 

ifadesi, hayati risk ve ölüme vurgu yapılmasıdır. 17 haber içerisinde, sağlığa yönelik 

olarak yaşanan veya yaşanabilecek olan olumsuzlukların ölüm riskiyle 

nitelendirilmesi ile haberdeki ana tehdit ifadesinin, ciddiyetinin artırılmasının 

amaçlandığı düşünülmektedir. 

Diğer haberlerde en sık kullanılan ikinci tehdit ifadesi ise virüse yakalanma ve 

virüsü yayma riskine vurgu yapılmasıdır. En çok vurgulanan ve buna bağlı olarak en 

sık tekrar edilen tehdit ifadesi olan virüse yakalanma ve virüsü yayma riskinin, diğer 

haberlerde de 17 defa tekrar edilmiş olması, pandemi dönemindeki temel tehdidin 

diğer haberlerde de okurlara hatırlatıldığını göstermektedir. 

COVID-19’dan farklı risklere vurgu yapılan haberler de diğer haberler 

içerisinde, virüse yakalanma ve virüsün yayılması riski ile eşit sıklıkta tekrar 

edilmiştir. Hem COVID-19’un hem de bu süreçte gerçekleştirilen yanlış davranışların 

yol açtığı farklı hastalıklara vurgu yapan bu tehdit, farklı haber içeriklerinde de tekrar 

kullanılarak hem ciddiyetin artırılması hem de COVID-19’a bağlı risklerden endişe 

etmeyen bireyleri, farklı risklerin de var olduğu konusunda uyarmanın amaçlandığı 

düşünülmektedir. 

Hastalığın vücuttaki etkilerinin ağırlaşması ve buna bağlı olarak tedavi sürecinin 

zorlaştığı riskine ise diğer haberler içerisinde 4 kez değinildiği görülmektedir. 

COVID-19’un, her bireyin vücudunda farklı etkiler göstermesi ve kimisinin, hastalığı 

çok ağır bir şekilde geçirmesinin yarattığı korku ve belirsizliğin yanında, haber 

içerisinde getirilen önerilere uymayan kişilerin bu etkileri daha ağır yaşayabilme 

olasılığının arttığına, mesaj içerisindeki ana tehdit unsuru ile bir arada değinilmesi, 

tehdit ciddiyetinin artırılmak istendiğini göstermektedir. 
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Gerek tehdidin ana vurgu noktası olduğu haberlerdeki tekrar sayısı gerekse de 

diğer haberlerdeki tekrar sayısı, mesajın akılda kalıcılığını artırması ve tehdidi 

pekiştirmesinin yanı sıra tehdide duyarlılık oluşturan bir davranışın, sağlığa yönelik 

tehdit şiddetinin farklı boyutlarda ele alınabildiğini de göstermektedir. Bu da belirli bir 

haber içerisinde vurgulanan bir tehlike şiddetinden etkilenmeyen bir okurun, değinilen 

diğer bir şiddetten etkilenme olasılığını kuvvetlendirmektedir. 

3.5.1.4.Haber Görsellerinde Korku Ögesi Kullanımı 

Haber içeriklerinde yer alan görseller de haber metinleri gibi mesaj değeri 

taşımaktadır. Basın tarafından kullanılan bir görsel birçok farklı unsur tarafından 

etkilenmekte ve görselin taşıdığı anlam da bu unsurlarca belirlenmektedir (Uçak, 

2012: 75). Görsellerin taşıdıkları bu farklı anlamlar ve haberde iletilen temel mesaja 

katkısı gereğince hazırlanan bu kategoride, haber görsellerinin, korku uyandıran 

tehdidin okur tarafından algılanacak şiddetini artırmaya yönelik olarak kullanılıp 

kullanılmadığı ve korku uyandıran görsellerin nasıl hazırlandığı ve seçildiği tespit 

edilmiştir. 

Tablo 8: İncelenen Haber İçeriklerindeki Görsel Sayısı 

Korku Ögesi Kullanılmayan Korku Ögesi Kullanılan Toplam 

106 28 134 

 

Tablo-8 incelendiğinde haber içeriklerinde kullanılan toplam 134 görselden 

yalnızca 28’inde korku uyandıran unsurlar kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, 

seçilen haberlerde tercih edilen görsellerin, çoğunlukla okurların korku düzeylerini 

etkileme amacı taşımadığını göstermektedir. Ancak sayısı az da olsa 26 görselin 

korkuyu tetikleyecek şekilde hazırlandığı veya bu amaca uygun olarak seçildiği 

görülmektedir.  

Haber görsellerinde korku ögesi kullanımının, okurların korku düzeylerine 

olan etkisini daha iyi anlayabilmek ve tercihlerdeki farklılıkları tespit edebilmek 

amacıyla korku ögesi kullanılan görseller de kendi içerisinde kategorilere ayrılmıştır. 

Bu kategorilerdeki kodlar, renklerin evrensel anlamlarından, virüsün laboratuvar 

ortamında çıkarılan üç boyutlu görselinden, görsel üzerine yazılan tehdit içerikli 
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mesajlardan, hastalık ve tedavi sürecinin gerek görsellerde kullanılan kişilerin yüz 

ifadeleriyle gerekse entübe edilmiş hastalar ile ifade edilmesinden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. 

 

Tablo 9: Görsellerde Kullanılan Korku Uyandırma Teknikleri 

Korku Uyandırma Tekniği Görsel Sayısı 

Virüs Görselinin Tehdit Unsuru Olarak Kullanılması 9 

Siyah Fon Kullanımı 9 

Nefes Almakta Zorluk Çeken, Üzgün/Kaygılı Birey Görsellerinin Kullanımı 6 

Tehdit Mesajının Görselin Üzerine Yazılması 1 

Entübe Edilmiş Birey Görsellerinin Kullanımı 3 

Toplam 28 

 

Virüs görselinin vücuda veya çevreye yayılmış bir halde haber görselinde 

kullanılması ile virüsün bulaş ve yayılma riskini resmetmek amaçlanmaktadır. 

Korkunun, görseller üzerinden en çok bu teknik ile uyandırılmaya çalışılması, haber 

manşetlerinde kullanılan ana tehdit unsurunun bulaş ve yayılma riski olmasıyla da 

örtüşmektedir. Çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı virüsün üç boyutlu 

görselinin, haber için seçilen bir görselde kullanılmasının, tehdidi somut bir hale 

getirerek korkunun tetiklenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Siyah fon kullanılan ve virüs görselinin tehdit ögesi olarak kullanıldığı 

görsellerin ise eşit miktarda (9) kullanıldığı tespit edilmiştir. Nötr renklerden biri olan 

siyahın, gecenin karanlığı ile bağdaştırılarak bilinmezlik ve korku gibi hisleri 

tetiklediği (Özüdoğru, 2019: 258) göz önünde bulundurulup siyah fon kullanılarak 

oluşturulan görseller, korku uyandıran görseller kategorisine dahil edilmiştir.   

Nefes almakta zorluk çeken, üzgün ve kaygılı bireyler (yüzünde maske ile 

gözyaşı döken bir kadın, öksürmekten nefesi kesilen bir adam gibi) ise gerek hastalık 

sürecinin zorluğunu gerek bu hastalığa yakalanmanın getirdiği üzüntü ve kaygıyı 

çağrıştırdığından bir korku tetikleyici olarak görülmüştür. Bu teknik kullanılarak 

hazırlanan veya seçilen 6 görsel bulunmaktadır. 

Seçilen 3 haberde ise yoğun bakımda entübe edilmiş bireylerin kullanıldığı 

görsellerin tercih edildiği görülmüştür. Haberin konusunun, hastalık nedeniyle yoğun 
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bakıma alınmış bir kişi olmaması ve görselde, habere konu olan kişi kullanılmamasına 

rağmen haber içeriklerinde yuğun bakım ve entübe bireylerin kullanıldığı görsellerin, 

tedavi sürecinin zorluğunu sembolize etmek amacıyla bir korku unsuru olarak 

kullanıldığı düşünülmektedir. 

Tehdit mesajının görselin üzerine yazıldığı haber fotoğrafları ise yalnızca bir 

haber sitesinde, (sabah.com.tr) manşet fotoğrafı olarak kullanılmıştır. Haber içerisinde 

vurgulanacak tehdidin haber görseli üzerinde kalın ve büyük puntolar, dikkat çekici 

şekilde yazılması ile oluşturulan bu görseller aracılığıyla hem haber içeriğinin merak 

uyandırması hem de tehdidin okuyucu tarafından algılanan ciddiyetinin artırılması 

amaçlanmaktadır. Ancak bu teknik kullanılarak hazırlanan yalnızca 1 görsel 

bulunmaktadır. 

3.5.2.Tehditten Kaçınmaya Yönelik Getirilen Öneriler 

Bu kategori, korku çekiciliği unsurlarından yanıt etkililiği temel alınarak 

oluşturulmuştur. Haber içeriklerinde vurgulanan tehditlerden korunabilmek için 

getirilen önerilerin belirtildiği bu kategoriyi oluşturabilmek için kullanılan kodlar şu 

şekildedir: 

• Maske  

• Mesafe  

• İzolasyon  

• Evde Kal 

• Kapanma  

• Temizlik  

• Hijyen  

• Sigara bırakma  

• Aşı 

• İlaç  

• Hareket  

• Spor  

• Dengeli beslenme 
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Kodlar, belirli gruplara ayrılarak kategorize edilmiştir. Pandemi döneminde 

oluşabilecek risklerden korunabilmek için haber içeriklerinde hangi önerilere 

değinildiği tespit edilerek bu önerilerin kaç haber içerisinde vurgulandığı 

belirlenmiştir. Böylelikle haberlerde iletilen mesajın kaynakları tarafından, hangi 

önerilerin daha etkili olarak kabul edildiği saptanmaya çalışılmıştır.  

Tablo 10: Tehditten Kaçınmak İçin Getirilen Öneriler ve Haberlerde Değinilme Sayısı 

Öneri Değinilme Sayısı 

Maskeyi Doğru Kullanmak 32 

Sosyal Mesafeyi Korumak 18 

Temizlik/Hijyene Dikkat Etmek 17 

Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 16 

Dengeli Beslenme/Spor 9 

İzolasyona Uymak 7 

Toplam 99 

 

Maskeyi yarım takmak, aynı maskeyi çok kez kullanmak veya kullanılan 

maskeyi çevrede bırakmak gibi davranışların yarattığı tehlikelere değinilerek 

maskenin doğru bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yapan “maskeyi doğru 

kullanmak” önerisinin, en fazla haber içerisinde değinilen öneri olduğu görülmüştür. 

Bu durum da mesaj kaynaklarının, virüsün bulaşması ve yayılması başta olmak üzere 

çeşitli tehlikelerden korunabilmek için en etkili davranış biçiminin maskenin doğru bir 

şekilde kullanılması olduğuna inandıklarını göstermektedir.  

En fazla haber içerisinde değinildiği görülen bir diğer öneri ise sosyal mesafe 

kurallarına uymaktır. Maske-mesafe-temizlik kurallarının tümüne uymanın 

gerekliliğine vurgu yapan haberlerin yanı sıra özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda 

virüsün daha hızlı yayılabilme riskini önlemek amacıyla değinilen sosyal mesafe 

kurallarına uymanın önemi, pandemi ile mücadele edilmesinde önemli bir ikna edici 

öneri olarak görülmektedir. 

Pandemiyle mücadelede en sık vurgulanan maske-mesafe-temizlik kurallarından 

biri olan temizlik ve hijyene dikkat etmenin hem kuralların tümüne uymamanın hem 

de bireysel ve çevresel boyutta hijyene dikkat etmemenin getirdiği risklere öneri olarak 

sunulduğu görülmektedir. Gerek bedensel hijyene gerekse de çevreyi maske gibi 

atıklarla kirletmemenin virüsün bulaş ve yayılma ihtimalinin azalmasındaki öneminin 
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17 haber içerisinde vurgulanmış olması hem mesaj kaynaklarının hem de haber 

editörlerinin bu öneriyi riskleri önlemede etkili olarak gördüklerine işaret etmektedir. 

Sigara ve nargile kullanımının azaltılması veya bırakılmasının önemine değinen 

haberler, bu başlık altında değerlendirilmiştir. Bu tür alışkanlıkların COVID-19’un 

yayılması, hastalığa yakalanılması durumunda etkilerini ağırlaştırması ve bu durumun 

ölümle sonuçlanma riskini artırmasının yanı sıra vücutta virüsten bağımsız olarak 

yarattığı daha başka zararlar da vurgulanarak şiddeti artırılan tehdide karşın haberlerde 

belirtilen önerilerde zararlı alışkanlıklardan vazgeçilmesinin vücuda ne gibi olumlu 

etkilerinin olacağı vurgulanmıştır. Haberlerde en çok değinilen önerilerden biri olması, 

bu tür alışkanlıklardan uzak durmanın pandemi döneminde birçok riskten 

koruyabileceğine inanılmasının yanı sıra pandemi sürecinin de sigarayı bırakmak için 

ideal bir etkileyici olduğunun düşünüldüğüne işaret etmektedir.   

Obezite, hareketsizlik ve düzensiz beslenmenin COVID-19 riskini ve buna bağlı 

olarak ciddi boyutlarda farklı tehlikelere yol açabileceğine yönelik tehditlerin yer 

aldığı haberlerde tehdit önleyici öneri olarak dengeli beslenme ve sporun 

aksatılmaması vurgulanmaktadır. Tablo incelendiğinde 9 haber içerisinde bu önerinin 

aktarıldığı görülmektedir.  

“Evde Kal” çağrılarına ve karantinaya uymanın, virüse yakalanmaktan ve buna 

bağlı olarak virüsün olumsuz etkilerinden korunmayı sağlayabileceğine ise 7 haber 

içerisinde yer verilmiştir. Maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafenin korunması, 

temizlik ve hijyene dikkat edilmesi ve zararlı alışkanlıkların bırakılması kadar sıklıkla 

vurgulanmamış olsa da izolasyonun da önemli bir koruyucu önlem olarak görüldüğünü 

söyleyebilmek mümkündür. 

3.5.2.1.Önerinin Kaynağı 

Bu çalışma kapsamında seçilen haberlerde önerinin kaynağı olarak büyük 

çoğunlukla sağlık profesyonellerinin açıklamaları kullanılmıştır. Ardından çok daha 

az sayılarla hastalığı deneyimleyen kişiler ve politikacıların açıklamaları gelmektedir. 

Haberlerde kaynak olarak kullanılan bu kişiler aslında hem haberlerde vurgulanan 

tehdide hem de tehditten kaçınmak için getirilen önerilere kaynaklık etmektedir ancak 

ikna amacının temelinde okurların, önerilen davranışlara uymalarını sağlamak 
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bulunduğundan ve mesaj kaynağının, önerinin etkililiği üzerinde büyük bir önemi 

bulunduğundan bu kaynaklar, öneri etkililiği teması altında değerlendirilmiştir. 

Tablo 11: Tehditten Kaçınmak İçin Getirilen Önerinin Kaynağı 

Kaynak Haber Sayısı 

Sağlık Profesyonelleri 52 

Hastalığı Deneyimleyenler 6 

Politikacılar 2 

Toplam 60 

 

Yüksel ve arkadaşları tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada da tespit 

edildiği üzere internet üzerinden yayınlanan sağlık haberlerinde büyük çoğunlukla 

sağlık bakanlığı, sağlık görevlileri gibi kurumsal kaynaklar kullanılmaktadır. Sağlığa 

ilişkin herhangi bir tehditten korunmaya yönelik önerilere en çok sağlık 

profesyonellerinin kaynaklık etmesi, bireylerin en çok konusunda uzman doktorların 

ve tıp uzmanlarının önerilerine güvenebileceklerine ve bunun da önerinin (yanıtın) 

algılanan etkililiğini artıracağına inanıldığını göstermektedir. Bu noktada, öneride 

bulunan sağlık profesyonelinin kendisine duyulan güvenin de öneri etkililiğin 

artmasında önemli bir rolü bulunduğunu söylemek de yerinde olacaktır. 

Sağlık profesyonellerinden sonra önerilere kaynak olarak kullanıldığı tespit 

edilen diğer kişiler ise hastalığı deneyimleyen bireylerdir. Çevresel deneyimlerin 

tutum ve davranış üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurulduğunda hastalık 

sürecinin zorluğunu, bu süreci yaşayan kişilerden dinlemek, bireylerin aynı zorlukları 

yaşamaktan endişe duymalarını ve buna bağlı olarak bu kişilerin, söz konusu 

tehlikeden korunabilmeleri için getirdikleri önerilere uyum sağlama ihtimallerinin 

daha yüksek olacağını düşünebilmek mümkündür. Dolayısıyla hastalığı deneyimleyen 

kişilerin açıklamalarının, sağlık kategorisindeki haberler içerisinde bilgilendirme ve 

ikna amacıyla yer almasının, bu deneyimlerin önerinin algılanan etkililiğini 

artıracağına olan inanca bağlı olduğu söylenebilmektedir. 

Politikacılar tarafından yapılan açıklamalar genellikle gündem ve siyaset 

kategorilerinde değerlendirilmesine rağmen 2 haberde de olsa bu açıklamaların sağlık 

kategorisinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda politikacıların, COVID-
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19 süreci ve bu süreçte değiştirilmesi veya sürdürülmesi gereken davranışlara ilişkin 

açıklamalarına sağlık kategorisi dahilindeki haberlerde yer verilmesindeki amacın, 

kitlesel ikna söz konusu olduğunda halkın tutum ve davranışlarının şekillenmesinde 

etkili olan faktörlerden birinin de politikacılar olmasından kaynaklandığını 

söyleyebilmek mümkündür. 

3.6.ARAŞTIRMANIN NİCEL BOYUTU 

Araştırmanın uygulama boyutu, içerik analizinin sonucunda belirlenen korku 

çekiciliği oluşturma stratejilerinin, okurların algısı üzerindeki etkisini ortaya koymayı 

amaçlayan alan araştırmasından oluşmaktadır. COVID-19 döneminde yayınlanan 

haberlerin içerik analizi yapılarak bu süreçte yayınlanan haberler içerisinde bulunan, 

korku uyandıran ifadelerin iknayı sağlamak amacıyla tehdide nasıl dönüştürüldüğü, 

tehlikeye duyarlılık oluşturabileceği vurgulanan davranışların hangileri olduğu ve 

yanıt etkililiğinin nasıl oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bireylerde davranış değişikliği 

oluşturmak amacıyla kullanılan bu yöntemlerin, okurların tehdide duyarlılık 

oluşturacak davranışlara, tehdidin şiddetine, yanıtın etkililiğine ve öz yeterliliklerine 

ilişkin algılarına etkisini ölçebilmek amacıyla araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan, 

okuyucudan veri toplamaya yönelik olan anket çalışmasına geçilmiştir. 

3.6.1.Ölçeklere İlişkin Bilgiler 

Anket, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara ait demografik 

değişkenler ikinci bölümde katılımcıların COVID-19’a yönelik korku düzeylerini 

saptamak amacıyla Ahorsu ve arkadaşları (2020) tarafından oluşturulan ve Bakioğlu 

ve arkadaşları (2020) tarafından geçerlik güvenirlik analizleri yapılarak Türkçeye 

uyarlanan “Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği yer almaktadır. Üçüncü, 

dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde ise incelenen haber içeriklerinin analizinden 

ve Korunma Motivasyonu Modelinden yola çıkılarak araştırmacı tarafından 

oluşturulan sorular bulunmaktadır. Ölçeğin üçüncü bölümü, “Algılanan Duyarlılık”, 

dördüncü bölümü “Algılanan Şiddet”, beşinci bölümü “Yanıtın Algılanan Etkililiği ve 

son kısım ise “Öz Yeterlilik” tutumlarına yöneliktir. Soru formunda farklı başlıklar 
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altında ölçekleri bulunmaktadır. Soru formunda her biri farklı başlıklar altında sunulan 

her bir ölçek, 5’li Likert tipte uygulanmıştır. 

Haber içeriklerinde korku çekiciliği kullanımının, okurların sağlık davranışları 

üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla oluşturulan ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenilirliğinin saptanması amacıyla 50 kişi üzerinde online olarak ön test yapılmıştır. 

Pilot çalışmada sorunlu olduğu görülen maddeler soru formundan çıkarılmış, uzman 

görüşleri de alınarak bazı ifadeler yeniden düzenlenmiştir.  

 

Tablo 12: Cronbach’s Alpha Katsayısına Bağlı Olarak Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

 

Algılanan Duyarlılık 

 

Cronbach’s Alpha Ortalama Varyans Standart Sapma 

0,941 23,301 60,99 7,8 

 

Algılanan Şiddet 

 

 

0,970 

 

47,86 

 

221,49 

 

14,88 

 

Yanıtın Algılanan 

Etkililiği 

 

 

0,948 

 

36,236 

 

93,572 

 

9,673 

 

Öz Yeterlilik 

 

 

0,945 

 

25,983 

 

47,561 

 

6,896 

 

Cronbach Alpha değerinin 0 ile 1 arasında olması gerekmektedir. Değer 1’e 

yaklaştıkça güvenirlik artmaktadır (Padem ve diğerleri, 2012: 195). Tablo 

incelendiğinde her bir ölçeğin güvenilirliği ,90’ın üzerinde saptandığı görülmektedir; 

dolayısıyla ölçekler güvenilirdir. 

3.6.1.2.Anket Verilerine İlişkin Bulgular 

Anket, 18 yaş ve üzeri tüm bireylerin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. 

Toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular, tablolarda gösterilerek 

yorumlanmıştır. 

3.6.1.3.Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Anket çalışmasına katılım sağlayan bireylerin demografik bilgilerine ilişkin 

bulgular Tablo 12’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 13: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Katılımcı Bilgileri Seçenekler Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 221 %52,9 

Erkek 197 %47,1 

Yaş 18-24 61 14,6 

25-34 110 26,3 

35-44 80 19,1 

45-54 95 22,7 

55-64 55 13,2 

65-74 17 3,8 

Eğitim Durumu İlkokul 38 9,1 

Lise 105 25,1 

Üniversite 209 50,0 

Lisansüstü 66 15,8 

Kronik Hastalık Evet 87 20,08 

Hayır 331 79,2 

 

Tablo -12incelendiğinde katılımcıların yüzde 52,9’unun kadın, yüzde 47,1’inin 

ise erkek olduğu görülmektedir. 18 yaşından büyük tüm bireylerin katılımına açık olan 

anketteki katılımcıların en küçüğü 18, en büyüğü ise 74 yaşındadır. Tüm katılımcıların 

yaşlarına ilişkin bilgilere bakıldığında 25-34 yaş aralığında olanların tüm katılımcılar 

içindeki oranının %26,3, 45-54 yaş aralığındakilerin %22,7, 35-44 aralığında olanların 

%19,1; 18-24 yaş aralığındakilerin %14,6; 55-64 yaş aralığındakilerin %13,2; 65-74 

yaş aralığında bulunanların %3,8 olduğu görülmektedir.  

Eğitim durumları incelendiğindeyse katılımcıların yarısının (%50) üniversite 

mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların yüzde 25,1’i lise, yüzde 15,8’i lisansüstü 

eğitim almışken yüzde 9,1’i ilkokul mezunudur. Üniversite ve üzerinde eğitim almış 

olanların oranının %65,8 olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma örnekleminin 

çoğunluğunun yüksek eğitim düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

3.6.1.4.Ölçek Maddelerinin Betimsel İstatistikleri 

Katılımcıların COVID-19 korkusu ve korku çekiciliği stratejisine yönelik 

tutumlarının tespit edilmesi amacıyla betimsel istatistik yapılarak katılımcıların, 

ankete verdikleri yanıtların ortalama değerleri tespit edilmiştir. Bulgular, tablolar 

aracılığıyla aktarılmıştır. 
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Tablo 14: Korku Ölçeği Maddeleri Tanımlayıcı İstatistikleri 

COVID-19 Korkusu Ortalama Standart Sapma 

Koronavirüsle ilgili hikayeleri ve haberleri 

gördüğümde endişelenirim. 

3,3995 1,27349 

Koronavirüsü düşünmek beni rahatsız ediyor. 3,3780 

 

1,30878 

Koronavirüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten 

korkuyorum. 

3,2081 

 

1,32753 

Koronavirüsten (Covid-19) çok korkuyorum. 3,1890 1,28454 

Koronavirüse yakalanacağımı düşündüğümde 

kalbim hızla çarpmaya başlıyor. 

2,5287 1,41435 

Koronavirüse yakalanacağım korkusundan dolayı 

uyuyamıyorum. 

2,3062 1,35073 

 

Tablo 13 incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip olan ifadenin 

“Koronavirüsle ilgili hikayeleri ve haberleri gördüğümde endişelenirim” olduğu 

görülmektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde COVID-19 pandemisinin üçüncü 

dalgasının yaşandığı ve haberlerdeki vaka oranlarının hızla artmakta olduğu bilgisine 

yer verildiği düşünüldüğünde yaşanmış olayların korku etkisinin yüksek olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. En yüksek değere sahip ikinci ifade ise “Koronavirüsü 

düşünmek beni rahatsız ediyor” ifadesidir. Bu durum, bireylerin COVID-19’a 

yakalanma ve buna bağlı riskleri rahatsızlık verici düzeyde korkutucu bulduklarını 

göstermektedir. “Koronavirüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten korkuyorum” 

ifadesinin ortalamasına bakıldığında ise katılmamaya yakın bir kararsızlık tutumu 

sergilendiği görülmektedir. Bu durum katılımcıların, çoğunlukla COVID-19’a bağlı 

risklerin ölümcül sonuçlar getirmediğine inandıklarını belirtmektedir. “Koronavirüse 

yakalanacağımı düşündüğümde kalbim hızla çarpıyor” ve “Koronavirüse 

yakalanacağım korkusundan uyuyamıyorum” ifadelerinin ortalama değerleri ise 

bireylerin, çoğunlukla bu ifadeye katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

katılımcıların COVID-19’a yönelik korkularının çok ciddi boyutta olmadığı, yalnızca 

COVID-19’a bağlı tehlikelerin ortaya çıkma ihtimalini rahatsız edici buldukları 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 15: Algılanan Duyarlılık Ölçeğinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Algılanan Duyarlılık Ortalama Standart Sapma 

Temizlik ve hijyene dikkat etmemenin COVID-19'a 

yakalanma riskini artırdığına yönelik haberler beni 

kaygılandırıyor. 

3,5263 

 

1,26776 

Sosyal mesafe kurallarına uymamanın COVID-19'un bulaş 

riskini artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor. 

3,5239 

 

1,24298 

İzolasyona uymayarak evde kalmayanların COVID-19'a 

yakalandığını vurgulayan haberler beni korkutuyor. 

3,4833 1,28110 

Pandemi sürecinde getirilen yasak ve kurallara uymamanın 

COVID-19'a yakalanma riskini artırdığına yönelik haberler 

beni endişelendiriyor. 

3,3828 

 

1,27957 

Maskeyi doğru kullanmamanın COVID-19'un bulaş riskini 

artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor. 

3,3278 

 

1,32319 

Zararlı alışkanlıkların, COVID-19’a bağlı riskleri 

artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor. 

3,0455 1,33944 

Hareketsizlik, düzensiz beslenme ve obezitenin COVID-

19’a yakalanma olasılığını artırdığına yönelik haberler beni 

kaygılandırıyor. 

3,0120 

 

1,35085 

 

Tablo-14 incelendiğinde en yüksek ortalama değere sahip olan ifadenin 

“Temizlik ve hijyene dikkat etmemenin COVID-19’a yakalanma riskini artırdığına 

yönelik haberler beni kaygılandırıyor” ifadesi olduğu görülmektedir. Elleri düzenli 

olarak, kurallara uygun bir şekilde yıkamama gibi bedensel temizliklerin yanı sıra 

kullanılan maskelerin dışarı atılması gibi çevresel temizlik ve hijyene dikkat 

etmemenin COVID-19 riskini artırdığına yönelik haberlerin, söz konusu tehlikeye 

karşı en fazla duyarlılığı oluşturulduğu anlaşılmaktadır.  

Ortalama değeri en yüksek olan bir diğer ifade ise “Sosyal mesafe kurallarına 

uymamanın bulaş riskini artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor” ifadesidir. 

Özellikle de kapalı ortamlarda diğer bireylerle çok yakın ilişkiler halinde bulunmanın 

COVID-19 riskini artırdığına ilişkin bu haberlere yönelik ifadenin yüksek bir değere 

sahip olması, katılımcıların bu davranışı, tehlikeye duyarlılık oluşturma ihtimali 

yüksek olan bir davranış olarak gördüklerini ve bu davranışın COVID-19’a bağlı 

riskleri artırdığına yönelik haberlerin de bu duyarlılık düzeyini artırdığını 

belirtmektedir. 

Pandemi döneminde önce gönüllü olarak başlatılan, sonrasında ise zorunlu hale 

getirilen karantina ve izolasyon uygulamalarına uymamanın virüsü yaydığına dair 
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haberlerin oluşturduğu tehlike duyarlılığının algılanan etkisine yönelik olarak 

geliştirilen “İzolasyona uymayarak evde kalmayanların COVID-19'a yakalandığını 

vurgulayan haberler beni korkutuyor” ifadesine yönelik algının ise en yüksek değere 

sahip bir diğer ifade olduğu, ancak yine de bireylerin, bu ifadeye katılmamaya yakın 

bir kararsızlık içinde oldukları söylenebilmektedir. 

Anket formunda “Pandemi sürecinde getirilen yasak ve kurallara uymamanın 

COVID-19'a yakalanma riskini artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor” 

ifadesi, değer ortalaması en yüksek dördüncü ifadedir. Pandemi dönemi boyunca en 

fazla vurgulanan üç bütünleşik kural olan maske-mesafe-temizlik kurallarına 

uymamanın, bir bütün halinde, tehdide duyarlılık oluşturan bir davranış olarak 

aktarıldığı haberlere yönelik olarak okurların algılanan duyarlılıklarını ölçmek 

amacıyla oluşturulmuştur. Tablo-14 incelendiğinde Ankete katılan bireylerin, bu 

ifadeye katılmamaya yakın bir tutum içerisinde oldukları görülmektedir. Bu durum, 

haber içeriklerinde tehlikeye duyarlılık oluşturabilecek davranışların bir arada 

kullanılmasının, okurların algı düzeylerini düşürdüğünü göstermektedir.  

Değer ortalaması düşük olan, dolayısıyla genel olarak katılmamaya yakın bir 

tutum sergilendiği gözlenen bir diğer ifade “Maskeyi doğru kullanmamanın COVID-

19'un bulaş riskini artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor” ifadesidir. 

Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren, bütünleşik bir kural halinde dile getirilen 

maske-mesafe-temizlik uyarılarının yanı sıra yalnızca, maske kullanmamanın veya 

ağız ve burnu tam olarak kapatmayacak şekilde kullanmanın, aynı maskeyi uzun süre 

kullanmanın, mikroplara açık bir halde tutmanın, maskenin koruyucu etkisini 

azaltacağına yönelik haberler sıklıkla vurgulanmıştır. Ancak Tablo-14 incelendiğinde 

bu haberlerin, okurların algılanan tehlike duyarlılıklarına etkisinin düşük olduğu 

görülmektedir. 

En düşük değer ortalamasına sahip ifadelerden biri ise “Zararlı alışkanlıkların, 

COVID-19’a bağlı riskleri artırdığına yönelik haberler beni endişelendiriyor” 

ifadesidir. Alkol ve tütün gibi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkların, birbirinden farklı 

sağlık risklerinin ortaya çıkma olasılığını artırdığı, pandemi süreci dışında da medyada 

sıklıkla yer almaktadır. COVID-19’un da akciğerleri hedef alan bir virüs olduğundan 

yola çıkılarak tehlikeye büyük ölçüde duyarlılık oluşturabileceği düşünüldüğünden bu 
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davranışa yönelik haberler yoğunluk göstermiştir. Ancak ankete katılan bireylerin, bu 

ifadeye katılmamaya yakın bir tutum içerisinde oldukları tespit edilmiştir.  

En düşük değer ortalamasına sahip ifade ise “Hareketsizlik, dengesiz beslenme 

ve obezitenin COVID-19’a yakalanma olasılığını artırdığına yönelik haberler beni 

kaygılandırıyor” ifadesidir. Bu ifade ile özellikle evde kalma sürecinde bireylerin 

hareket alanının kısıtlanmış olması, yemek yeme alışkanlıklarının değişmesi ve 

düzensiz beslenme ve hareketsizliğin olumsuz bir sonucu olarak obezite oluşma 

riskinin, COVID-19 ve buna bağlı riskleri artırdığına yönelik haberlere ilişkin algısı 

ölçülmek istenmiştir. Ancak ifadenin değer ortalaması; bu haberlerin, katılımcıların 

tehlike şiddeti algıları üzerinde yüksek düzeyde etkili olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 16: Algılanan Şiddet Ölçeğinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Algılanan Şiddet Ortalama Standart Sapma 

COVID-19’un farklı hastalıklara da yol açtığına dair 

haberleri okuyunca kaygılanıyorum. 

3,7392 

 

1,21005 

Haber içeriklerinde entübe edilmiş hastalar gibi 

görüntüleri görmek kaygı düzeyimi artırıyor. 

3,5718 

 

1,26410 

Haber içeriklerinde nefes almakta zorluk çeken, üzgün ve 

kaygılı insanların fotoğraflarını görmek kaygı düzeyimi 

artırıyor. 

3,5287 

 

1,24865 

Hastalığın etkilerinin ağırlaşması ve tedavi surecinin 

zorluğuna vurgu yapılan haberler kaygı düzeyimi artırıyor. 

3,5048 

 

1,21392 

Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik oluşabilecek 

tehlikeleri, hastalığı yaşayan kişilerin aktardığı haberler, 

korku düzeyimi artırıyor. 

3,4952 

 

1,21589 

COVID-19'a yakalanma ve başkalarına bulaştırma 

tehlikesinin vurgulandığı haberleri okumak beni 

korkutuyor. 

3,4761 

 

1,23717 

Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik oluşabilecek 

tehlikeleri, konusunda uzman sağlık profesyonellerinin 

aktardığı haberler kaygı düzeyimi artırıyor. 

3,4522 

 

1,18498 

Karşılaşacağım tehlikenin haber görselleri üzerine dikkat 

çekici şekilde yazılması, tehlikenin ciddi boyutta oluğunu 

düşündürerek kaygı düzeyimi artırıyor. 

3,3445 

 

1,25080 

Haberlerde, COVID-19 ile ilgili yaşanan veya 

yaşanabilecek tehlikelerin sıklıkla tekrar edilmesi kaygı 

düzeyimi artırıyor. 

3,4163 

 

1,25192 

COVID-19'a yakalanmanın hayati risk taşıdığına ve ölüm 

riskini artırdığına dair haberler korku düzeyimi artırıyor. 

3,3684 1,29680 

Haber içeriklerinde kullanılan görseller korku düzeyimi 

artırıyor. 

3,2943 

 

1,28149 

Siyah fon kullanılarak hazırlanmış görseller kaygı 

düzeyimi artırmaktadır. 

3,2105 

 

1,26706 

Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik oluşabilecek 

tehlikeleri, politikacıların aktardığı haberler endişe 

düzeyimi artırıyor. 

3,0191 

 

1,34454 
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Bu ölçek, haberlerde kullanılan korku uyandırıcı unsurların tehdide 

dönüştürülmesinin ve bu tehdidin şiddetinin pekiştirilmesi için kullanılan faktörlerin 

okurların algısını nasıl etkilediklerini tespit etmek üzere geliştirilmiştir. Buna bağlı 

olarak korku unsurlarının tehdide dönüştürülürken kullanılan ifadelerden, okurların 

tehlike şiddetine en çok etki eden ifade biçiminin “COVID-19’un farklı hastalıklara 

da yol açtığına dair haberleri okuyunca kaygılanıyorum” ifadesi olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla okurların, COVID-19’a bağlı risklerden korunabilmek için 

gerçekleştirilmesi beklenen kurallara uymamanın ve COVID-19’a yakalanmanın, bu 

virüs dışında sağlığı tehdit edebilecek herhangi başka bir hastalığa yakalanma riskine 

yönelik haberlerin, okurların tehdidin ciddiyetini algılama düzeylerine çoğunlukla etki 

edebildiği söylenebilmektedir. 

En yüksek değer ortalamasına sahip diğer ifadenin ise “Haber içeriklerinde 

entübe edilmiş hastalar gibi görüntüleri görmek kaygı düzeyimi artırıyor” ifadesi 

olduğu görülmektedir. Haberlerde kullanılan görsellerin tehdit şiddetini artırmasına 

yönelik algıyı ölçmek amacıyla oluşturulan bu ifadenin ortalama değeri, görsel 

kullanımının, algılanan tehlike şiddeti üzerindeki etkiyi artıran görsel oluşturma 

yönteminin, entübe edilmiş hastalar gibi görüntüleri görmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle hastalığın etkilerinin ağırlığı ve tedavi sürecinin zorluğuna vurgu yapan 

haberlerde yoğun bakımda, entübe edilmiş bir şekilde yatan hastaların görsellerini 

kullanmanın, bu haberlerin, algılanan şiddet düzeyinin artırılmasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. 

Görsel oluşturulurken kullanılan yöntemlerin, algılanan tehlike şiddetini 

artırmasına yönelik algıyı ölçmek için hazırlanan bir başka ifade “Haber içeriklerinde 

nefes almakta zorluk çeken, üzgün ve kaygılı insanların fotoğraflarını görmek kaygı 

düzeyimi artırıyor” ifadesinin ise en yüksek değer ortalamasına sahip olan üçüncü 

ifade olduğu görülmektedir. Haber içeriklerinde belirtilen önerilere uymamanın ve 

hastalığı yakalanmanın getirdiği olumsuz sonuçların ve bu durumu yaşayanların 

taşıdığı korku ve kaygının resmedildiği, nefes almakta zorluk çeken, üzgün ve kaygılı 

bireylerin bulunduğu görsellerin, algılanan tehlike şiddetini artırmada etkili olmasının 

nedeni; bu tip görsellerin, okurların görseldeki bireylerle empati kurabilme olasılığının 

artması olarak yorumlanabilmektedir. 
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Ölçekte, yüksek bir değer ortalamasına sahip olan başka bir ifade ise “Hastalığın 

etkilerinin ağırlaşması ve tedavi surecinin zorluğuna vurgu yapılan haberler kaygı 

düzeyimi artırıyor” ifadesidir. Bu ifade, haber içerisinde kullanılan korku uyandırıcı 

tehlikeyi belirten unsurun tehdide dönüştürülme biçiminin, okurların tehdit şiddeti 

algılarını ölçmeye yönelik oluşturulan ifadelerden biridir ve bu ifadeler arasından en 

yüksek değer ortalamasına sahip ikinci değer olduğu, Tablo-15 incelenerek 

anlaşılabilmektedir. İknanın hedefindeki davranışın, COVID-19’un vücutta yarattığı 

etkileri ağırlaştıracağının ve tedavi sürecini zorlaştıracağına vurgu yapılan haberlerin, 

hastalığın her bireyde farklı seyretmesinin ve daha önce yaşanmamış bir deneyim 

olmasının getirdiği belirsizlik ve korkuyu daha da tetiklediğini söyleyebilmek 

mümkündür. Hastalık seyrinin ağırlığına bağlı olarak kimi insanlar tedavi sürecini 

evinde ve gerekli ilaçları kullanarak daha kolay bir şekilde sürdürürken kimi insanlar 

ise yoğun bakımda ve hatta entübe halde kalacak kadar zorlu bir tedavi süreci 

geçirebilmektedir. Korku çekiciliği stratejisini kullanılan haberlerde de bu amaca 

yönelik olarak tedavi sürecinin zorluğuna vurgu yapıldığı görülmektedir. İfadenin 

değer ortalamasına bakıldığında genel olarak bu ifadede belirtilen görüşe katılmaya 

yakın bir tutum sergilendiği görülmektedir. Dolayısıyla bu haberlerin, okurların tehdit 

şiddeti algısına etki ettiğini söyleyebilmek mümkündür. 

Haberin kaynaklarının, haberlerde oluşturulan tehdit şiddetinin bir pekiştiricisi 

olarak kullanımının, okurların tehdit şiddeti algısına etkisini saptamak amacıyla 

oluşturulan “Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik oluşabilecek tehlikeleri, hastalığı 

yaşayan kişilerin aktardığı haberler, korku düzeyimi artırıyor” ifadesinin, ortalama bir 

değerde bulunduğu görülmektedir. Tıpkı, entübe edilmiş hastalar ve üzgün/kaygılı 

bireylerin fotoğraflarının kullanımında olduğu gibi, hastalığı deneyimleyen kişilerin 

yaşadıkları süreçleri, onların verdikleri ifadeler doğrultusunda aktaran haberlerle de 

okurların, bu kişilerle empati kurması ve aynı durumu yaşama ihtimalinin yarattığı 

korkudan yararlanılarak algılanan tehlike şiddetinin artırıldığı söylenebilmektedir. 

Bunun yanı sıra korku çekiciliği oluşturulmak istenen haberlerde, hastalığı 

deneyimleyen kişilerin yaşadıkları sürecin zorluğuna vurgu yaptıkları ifadelere yer 

verildiği görülmektedir. Bu olumsuz durumların ve zorlukların hastalığı deneyimleyen 

kişilerce anlatılmasının, tehlikenin büyüklüğüne bir kanıt oluşturarak tehlikenin 

algılanan şiddetinin artırılmaya çalışıldığı da söylenebilmektedir. Ancak bu ifadenin 



  97 

 

ortalama bir değerde bulunması, olası tehlikenin hastalığı deneyimleyen kişiler 

tarafından aktarılmasının, okurların tehdit şiddeti algılarında önemli ölçüde etkisinin 

olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Algılanan şiddet ölçeğinin “COVID-19'a yakalanma ve başkalarına bulaştırma 

tehlikesinin vurgulandığı haberleri okumak beni korkutuyor” ifadesinin ise yine 

ortalama düzeye yakın bir değerde olduğu görülmektedir. Bu ifade, tehlikenin tehdide 

dönüştürülme biçimlerinden biri olan COVID-19’a yakalanma ve başkasına 

bulaştırma riskinin vurgulanmasının algılanan tehdit şiddeti üzerindeki etkisine 

yönelik olarak oluşturulmuştur. Salgının sürmesinin ve COVID-19’a bağlı risklerin 

oluşmasının temelinde virüsün bireylere bulaşarak yayılması bulunduğundan, tehdidin 

bu şekilde kullanıldığı haberlerdeki tehdit düzeyinin temel seviyede tutulduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Haber analizlerinde de görüldüğü üzere haberlerin 

yarısından fazlasında (34 haber), korku uyandırıcı tehlike, bu ifade biçimi kullanılarak 

tehdide dönüştürülmüştür. İlk vaka sayısının açıklandığı günden bu yana virüsün daha 

fazla yayılmasını engellenebilmesinin amacıyla ikna ediciler tarafından en sık dikkat 

çekilen riskin de bulaş ve yayılma riski olduğundan, dolayısıyla bireylerin medyada 

en sık maruz kaldıkları tehdit oluşturma biçimi de bulaş ve yayılmadır. Ancak ifadenin 

aldığı değerin yine ortalama düzeye yakın bir değerde kaldığı, tehlikenin temel 

düzeyde aktarıldığı bu tehdit oluşturma biçiminin, okurların tehlike şiddeti algıları 

üzerindeki etkisinin, önemli ölçüde olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kaynağın, tehlikenin algılanan şiddeti üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla 

oluşturulan bir başka ifade “Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik oluşabilecek 

tehlikeleri, konusunda uzman sağlık profesyonellerinin aktardığı haberler kaygı 

düzeyimi artırıyor” ifadesidir. Sağlığa yönelik risk içeren durumlarda, bilgi ve 

deneyimlerine güvenilen sağlık profesyonellerinin bir otorite olarak kullanılması ve 

bu durumun, bireylerin şiddet algılarında etkili olacağının varsayımından yola 

çıkarılarak risklerin duyurulduğu medya içeriklerinde genellikle sağlık profesyonelleri 

kullanıldığı görülmektedir. Ancak ifadenin aldığı değerin yine ortalama bir düzeyde 

kaldığı, dolayısıyla sağlık profesyonelleri tarafından aktarılan tehlikelerin, okurların 

tehdit şiddeti algılarındaki etki boyutunun yüksek düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. 

Haber görsellerinde korku çekiciliği oluşturmak amacıyla kullanılan 

yöntemlerin, okurların tehlike şiddeti algısına etkisini ölçmek için oluşturulan bir diğer 
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ifade ise “Karşılaşacağım tehlikenin haber görselleri üzerine dikkat çekici şekilde 

yazılması, tehlikenin ciddi boyutta oluğunu düşündürerek kaygı düzeyimi artırıyor” 

ifadesidir. Hem haberin dikkat çekiciliğinin artırılması hem de okurlar tarafından 

tehlike şiddetinin ciddi boyutta olduğunun düşünülmesi amacıyla oluşturulan bu 

görsellere yönelik ifadenin değerine bakıldığında ise yine ortalama düzeye yakın bir 

değer aldığı, dolayısıyla bu yöntemin de okurların tehdit şiddeti algılarına etkisinin 

önemli boyutta olmadığı söylenebilmektedir. 

İkna amacına yönelik olarak oluşturulan iletilerdeki mesaj tekrarının ikna 

üzerindeki etkisi temel alınarak haberlerde, tehlikenin tehdide dönüştürülmesinde 

kullanılan ifadelerin ne sıklıkla tekrar edildiği analiz edilmiştir. Haberler içeriklerinde 

kullanılan bu tekrar sıklığının, okurların tehdit şiddeti algısına etkisi olup olmadığını 

saptamak amacıyla “Haberlerde, COVID-19 ile ilgili yaşanan veya yaşanabilecek 

tehlikelerin sıklıkla tekrar edilmesi kaygı düzeyimi artırıyor” ifadesi oluşturulmuştur. 

Bu ifadenin aldığı değere bakıldığında ortalama düzeye yakın sayılabilecek bir değer 

aldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu yöntemin de okurların tehdit şiddeti algılarındaki 

etkisinin ciddi boyutta olmadığı söylenebilmektedir. 

Ölçeğin “COVID-19'a yakalanmanın hayati risk taşıdığına ve ölüm riskini 

artırdığına dair haberler korku düzeyimi artırıyor” ifadesinin aldığı değere 

bakıldığında; tehlikenin tehide dönüştürülme biçimine yönelik diğer ifadelerden daha 

düşük bir değere sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların, bu ifadede 

belirtilen görüşe katılmamaya daha yakın bir tutum içerisinde olduğu 

söylenebilmektedir. COVID-19 korku ölçeğinde de katılımcıların, “Koronavirüs 

nedeniyle hayatımı kaybetmekten korkuyorum” ifadesine katılımlarının düşük olduğu 

göz önüne alındığında haber içeriklerinde ölüm riskinin vurgulanmasına yönelik 

algılarının da düşük düzeyde olmasının tutarlı olduğu görülmektedir. 

Haberlerde, hangi yöntemler kullanılarak oluşturulan görsellerin, okurların 

tehdit şiddeti algılarına etki ettiğini belirlemeden önce katılımcıların, haber 

görsellerine ilişkin algılarını ölçmek amacıyla “Haber içeriklerinde kullanılan 

görseller korku düzeyimi artırıyor” ifadesi oluşturulmuştur. Tablo-15 incelendiğinde 

bu ifadenin aldığı değerin, en düşük değerlerden biri olduğu görülmektedir. Ancak bu 

değerin, görsel oluşturmada kullanılan yöntemlere göre farklılaştığı ve çoğunlukla 

arttığı görülmektedir. Dolayısıyla haber içeriklerinde kullanılan görsellerin, okurların 



  99 

 

tehdit şiddeti algısına etkisinin, görseller seçilirken veya oluşturulurken kullanılan 

yönteme göre farklılık gösterdiği söylenebilmektedir. 

Renklerin insan psikolojisindeki etkisi ve siyah fonun korku uyandırıcı rolü göz 

önünde bulundurularak oluşturulan “Siyah fon kullanılarak hazırlanmış görseller 

kaygı düzeyimi artırmaktadır” ifadesinin, en düşük değerlere sahip ifadelerden biri 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların, siyah fon kullanılarak oluşturulan 

görselleri, genel olarak algılanan şiddeti artırıcı bir faktör olarak görmediklerini 

söyleyebilmek mümkündür. Burada, siyah fon üzerinde kullanılacak görselin veya 

yazılacak yazının da etkili olabileceğine değinmek önemlidir. 

Ölçeğin en düşük değere sahip ifadesi ise “Virüs nedeniyle sağlığıma yönelik 

oluşabilecek tehlikeleri, politikacıların aktardığı haberler endişe düzeyimi artırıyor” 

ifadesi olduğu görülmektedir. Haberlerde tehlikeyi vurgulayan kaynakların, tehdidin 

algılanan şiddeti üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik oluşturulan bu ifadenin, 

değerinin düşük olması katılımcıların, politikacıları tehdidin şiddetine yönelik 

algılarına etki edecek bir kaynak olarak görmediklerini ifade etmektedir. Bu bağlamda; 

tehlikenin algılanan şiddeti üzerinde en etkin kaynağın hastalığı deneyimleyen kişiler, 

etkisi en düşük kaynağın ise politikacılar olduğu söylenebilmektedir. 

 

Tablo 17: Yanıtın Algılanan Etkililiği Ölçeğinin Betimsel İstatistikleri 

Yanıtın Algılanan Etkililiği Ortalama Standart Sapma 

Temizlik ve hijyene dikkat edilmesinin önemine değinilen 

haberler, bunlara özen göstermenin COVID-19 riskinden 

koruyacağına dair inancımı artırıyor. 

3,8086 

 

1,09795 

Hastalığı deneyimleyen kişilerin uyarılarına yer verilen 

haberler, bu uyarılara uymamı kolaylaştırıyor. 

3,7871 

 

1,12530 

COVID-19 ile ilgili risklerden korunmada sağlık 

profesyonellerinin önerilerinin aktarıldığı haberler, bu 

önerilere uymamı kolaylaştırıyor. 

3,7703 

 

1,14631 

İzole olmanın önemine dair haberler, karantina ve izolasyona 

uymanın, COVID-19'a yakalanma riskinden koruyacağına 

dair inancımı artırıyor. 

3,7584 

 

1,09347 

Sosyal mesafeyi korumanın önemine değinilen haberler, bu 

kurala uymanın COVID-19 riskinden koruyacağına dair 

inancımı artırıyor. 

3,7344 

 

1,15628 

Hareket ve düzenli beslenmenin önemine değinen haberler, bu 

tavsiyeye uymanın COVID-19’a yakalanma riskini 

azaltabileceğine dair inancımı artırıyor. 

3,7321 

 

1,11022 

Maske kullanımının önemine değinilen haberler, maskenin 

COVID-19 riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor. 

3,6316 

 

1,18672 
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Pandemi sürecinde getirilen yasaklara uymanın önemine 

değinen haberler, yasakların dışına çıkmamanın COVID-19’a 

yakalanma riskini azaltabileceğine dair inancımı artırıyor. 

3,5957 

 

1,22785 

Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmanın önemine değinen 

haberler, bunlardan uzak durmanın COVID-19’a yakalanma 

ve buna bağlı riskler koruyacağına dair inancımı artırıyor. 

3,5646 

 

1,20625 

Politikacıların uyarılarına yer verilen haberler, belirtilen 

uyarılara uymamı kolaylaştırıyor. 

2,8541 

 

1,33402 

 

Tablo-16 incelendiğinde, “Politikacıların uyarılarına yer verilen haberler, 

belirtilen uyarılara uymamı kolaylaştırıyor” dışındaki tüm ifadelerin ortalama 

değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda en yüksek ortalama değere 

sahip ifade, “Temizlik ve hijyene dikkat edilmesinin önemine değinilen haberler, 

bunlara özen göstermenin COVID-19 riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor” 

ifadesidir. Pandemi döneminde el, yüz temizliği başta olmak üzere bireysel ve çevresel 

temizlik ve hijyenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik haberlerin, tehlikeden 

kaçınabilmek için ikna edicilik düzeyinin yüksek bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Tehlikeye duyarlılık oluşturan davranışlar arasında en yüksek değere sahip ifadenin de 

temizlik ve hijyen kurallarına uymamaya yönelik olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu ifadeye ilişkin algılanan duyarlılık ve yanıtın algılanan 

etkililiği arasında paralellik bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Kaynağın, yanıtın algılanan etkililiği üzerindeki etkisinin saptanması amacıyla 

“Hastalığı deneyimleyen kişilerin uyarılarına yer verilen haberler, bu uyarılara 

uymamı kolaylaştırıyor” ifadesi oluşturulmuştur. Özellikle vaka ve ölümlerin ilk 

açıklanmaya başladığı zamanlarda hastalığı atlatabilmiş kişilerin, hastalığa ve 

hastalıktan korunmaya ilişkin ifadelerine önem verildiği göz önünde bulundurularak 

oluşturulan bu ifade, yanıtın algılanan etkisinin pekiştirilmesine ilişkin oluşturulan 

ifadelerden en yüksek değere sahip olandır. Tehlike şiddetinin algısı üzerinde kaynak 

kullanımının etkisinde de en etkili kaynağın hastalığı deneyimleyen kişiler olduğunun 

görülmesi, bu ifadeye yönelik algılanan şiddet ve yanıtın algılanan etkililiği arasında 

paralellik bulunduğunu belirtmektedir. Ancak hastalığı deneyimleyen kişilerin kaynak 

olarak kullanılmasının, algılanan şiddet üzerindeki etkisi daha düşük iken yanıtın 

algılanan etkililiği üzerinde daha fazla etkilidir. 

Ortalama değeri en yüksek olan ifadelerden bir diğeri, “COVID-19 ile ilgili 

risklerden korunmada sağlık profesyonellerinin önerilerinin aktarıldığı haberler, bu 
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önerilere uymamı kolaylaştırıyor” ifadesidir. Hastalığa ilişkin bilgi eksikliklerinin ve 

belirsizliğin giderilebilmesi amacıyla medya içeriklerinde doktorların bilgi ve 

önerilerine sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Haber içeriklerine yönelik analiz 

incelendiğinde de çok büyük çoğunlukla (52 haber) habere, sağlık profesyonellerinin 

açıklamalarının kaynaklık ettiği görülmektedir. Sağlık profesyonellerinin, algılanan 

tehlike şiddetine de en çok etki eden ikinci kaynak olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu ifadede de algılanan şiddet ve yanıtın algılanan etkililiği 

arasında paralellik bulunduğu söylenebilmektedir. Ancak sağlık profesyonellerinin 

kaynak olarak kullanılmasının, algılanan şiddet üzerindeki etkisi daha düşük düzeyde 

iken yanıtın algılanan etkililiği üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

“İzole olmanın önemine dair haberler, karantina ve izolasyona uymanın, 

COVID-19'a yakalanma riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor” ifadesi, haber 

içerisinde belirtilen tehlikeye karşı koruyucu gücü olduğuna inanılarak haberde öneri 

olarak sunulan ifadenin, okurların, algısında ne kadar etkili olduğunu tespit etmek 

amacıyla oluşturulan “İzole olmanın önemine dair haberler, karantina ve izolasyona 

uymanın, COVID-19'a yakalanma riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor 

ifadesi, temizlik ve hijyene dikkat etme önerisinin ardından en yüksek değere sahip 

ikinci ifadedir. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, birçok insan için uygulaması zor 

bir öneri olsa da haber içeriklerinde belirtilen korku unsurları karşısında etkili bir öneri 

olarak algılandığını belirtmek mümkündür. 

“Sosyal mesafeyi korumanın önemine değinilen haberler, bu kurala uymanın 

COVID-19 riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor” ifadesi, öneri etkililiğine 

yönelik ifadelerden, en yüksek ortalama değere sahip üçüncü ifadedir. Bu durum, 

katılımcıların haberlerde belirtilen COVID-19 temelli risklerden kaçınmak için sosyal 

mesafe kuralına uymanın etkili bir öneri olarak kabul edildiğini ve bu önerinin 

vurgulandığı haberlerin, yanıtın algılanan etkililiği üzerinde etkili olduğu 

söylenebilmektedir. 

“Hareket ve düzenli beslenmenin önemine değinen haberler, bu tavsiyeye 

uymanın COVID-19’a yakalanma riskini azaltabileceğine dair inancımı artırıyor” 

ifadesi, en yüksek ortalama değere sahip olan beşinci ifadedir. Evde düzenli spor 

yapmanın sağlığı riske atacak beslenme şekillerinden uzak durmanın öneminin 
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vurgulandığı önerilerin yer aldığı haberlerin, bu yanıtın okurlar üzerindeki algılanan 

etkililik düzeyini büyük ölçüde etkilediği görülmektedir.  

“Maske kullanımının önemine değinilen haberler, maskenin COVID-19 

riskinden koruyacağına dair inancımı artırıyor” ifadesi, ortalama değeri en yüksek 

altıncı ifade olduğu görülmektedir. Bu ifadeye de katılımın yüksek düzeyde olması, 

haber içeriklerinde vurgulanan tehdide önlem olarak maske kullanımının/doğru 

kullanımının önemine ilişkin haberlerin, bireylerin algısında bu önerinin etkililiğini 

artırdığını göstermektedir. 

En düşük ortalama değere sahip ifadelerden bir tanesi, “Pandemi sürecinde 

getirilen yasaklara uymanın önemine değinen haberler, yasakların dışına çıkmamanın 

COVID-19’a yakalanma riskini azaltabileceğine dair inancımı artırıyor” ifadesidir. 

Tehlikenin algılanan duyarlılığına yönelik tabloda da bu davranışa uymamanın yol 

açabileceği tehlikelerin vurgulandığı haberlerin etkililiğinin diğerlerine göre daha 

düşük olduğu göz önüne alındığında, tek bir hedef davranış ve tek bir öneri üzerine 

yoğunlaşan haberlerin etkililiğinin daha fazla olduğu söylenebilmektedir. 

En düşük öneri etkililiğine sahip ifade “Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmanın 

önemine değinen haberler, bunlardan uzak durmanın COVID-19’a yakalanma ve buna 

bağlı riskler koruyacağına dair inancımı artırıyor” ifadesidir. Tehlike duyarlılığına 

yönelik tabloda da bu davranışın yaratacağı tehlikelere değinen haberlerin etkisinin en 

az olduğu ve yanıtların paralellik gösterdiği görülmektedir.  

Kaynağın, yanıtın algılanan etkililiği üzerindeki etkisinin saptanması amacıyla 

oluşturulan ve en düşük ortalama değere sahip olduğu saptanan ifadenin ise 

Politikacıların uyarılarına yer verilen haberler, belirtilen uyarılara uymamı 

kolaylaştırıyor” ifadesi olduğu görülmektedir. Şiddete yönelik ciddiyet algısında 

olduğu gibi, yanıtın algılanan etkililiğinde de en kaynağın etkisine ilişkin ifadelerden 

en düşük değere sahip ifadenin politikacılar olması; politikacıların, bireylerin sağlık 

davranışlarını değiştirmeye ikna edilmesinde etkili bir kaynak olmadığını 

göstermektedir. 
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Tablo 18: Öz Yeterlilik Ölçeğinin Betimsel İstatistikleri 

Öz Yeterlilik Ortalama Standart Sapma 

Temizlik ve hijyene dikkat etmemenin, virüse yakalanma ve 

virüsün yayılma riskini artırdığına dair haberleri okuduğumda 

bunlara özen gösterebileceğime inanıyorum. 

3,8278 

 

1,08577 

Sosyal mesafeyi korumamanın virüsü nasıl yaydığını anlatan 

haberleri okuduğumda diğer bireylerle arama mesafe 

koymaya dikkat edebileceğime inanıyorum. 

3,8158 

 

1,08047 

Evde kalmayarak izole olmamanın COVID-19'un bulaş 

riskini artırdığına dair haberleri okuduğumda kendimi izole 

edebileceğime ve gerekli durumlar dışında dışarı 

çıkmayacağıma inanıyorum. 

3,7584 

 

1,16359 

Fazla kilonun ve hareketsiz kalmanın COVID-19'a 

yakalanma ve hastalığın etkilerinin ağırlaşma riskini 

artırdığına dair haberleri okuduğumda, dengeli 

beslenebileceğime ve daha fazla hareket edebileceğime 

inanıyorum. 

3,750 1,14022 

Pandemi sürecinde getirilen yasak ve kurallara uymamanın 

COVID-19'un bulaş riskini artırdığına dair haberleri 

okuduğumda bu yasaklara uyabileceğime inanıyorum. 

3,7488 

 

1,12804 

Maske takmamanın veya maskeyi yanlış kullanmanın virüsü 

yaydığına dair haberleri okuduğumda bu riskten 

kaçınabilmek için maskeyi bilinçli bir şekilde 

kullanabileceğime inanıyorum. 

3,7440 

 

1,16464 

Zararlı alışkanlıkların COVID-19'a yakalanma ve COVID-

19’a bağlı riskleri artırdığına dair haberleri okuduğumda, bu 

riskten korunabilmek için zararlı alışkanlıklarımdan 

vazgeçebileceğime inanıyorum. 

3,4522 

 

1,20704 

 

Öz yeterlilik unsurunun bireyin, bir mesajda vurgulanan tehlikeden ve sağlığına 

yönelik tehditten korunabilmek için mesajda değinilen öneriyi bu bağlamda istenen 

davranış değişikliğini gerçekleştirebileceğine yönelik inancı ve yeteneğidir. 

Dolayısıyla öz yeterliliğe etkisi yüksek olan haber konularının, okurların hem 

tehlikeye karşı duyarlılık algılarını hem de yatının etkililiğine yönelik algılarını 

etkileyebildiğini söylemek mümkündür.  

Bu açıklama göz önünde bulundurularak Tablo 17 incelendiğinde; öz yeterliliğe 

en çok etki eden haber konularının sırasıyla; temizlik ve hijyen, sosyal mesafe, 

karantina ve izolasyon, dengesiz beslenme ve hareketsizlik tehlikesine karşı spor ve 

düzenli beslenmenin önemi, yasak ve kurallara uymamanın yaratabileceği tehlikeler 

ve uyuma çağrı, maske kullanımı ve zararlı alışkanlıkları temel alan haberler olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo-14 ve Tablo-16’da tehlikeye duyarlılık oluşturan davranışlara ilişkin 

ifadeler ve yanıtın algılanan etkililiğine yönelik ifadeler incelendiğinde de sonuçların, 

öz yeterliliğe yönelik ifadelerin sonuçları ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Ancak bu algıların farklılaşmasında okurların kişilik özellikleri ve tehlikenin algılanan 

şiddetinin de etkili olduğunu unutmamak gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SONUÇ 

Toplumun bilgi ve enformasyon kaynağı olarak haberleri, toplumsal olaylardan 

bağımsız düşünebilmek olanaksızdır. Özellikle yeni gelişen, bu bağlamda bilgisizlik 

ve belirsizliğin yoğun olduğu toplumsal veya küresel boyuttaki olaylarda haberlere 

olan ilgi daha da artmaktadır. Haberlerin toplum üzerindeki bu rolü ve geniş kitleler 

üzerinde oluşturduğu etki, ona hedefindeki bireyleri ikna edebilme gücünü de 

kazandırmaktadır.  

Haber içeriklerinde korku çekiciliği stratejisinin farklı amaçlarla sıklıkla 

kullanılmasından yola çıkılarak bu çalışmada haber içeriklerinde korku çekiciliği 

kullanımının, okurların sağlık davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmaya kaynak oluşturan literatür kısmından sonra, amaca ve geliştirilen sorulara 

bağlı olarak inceleme iki bölüme ayrılmıştır.  

İlk bölümde haber içerisinde kullanılan korku uyandırıcı ögelerin neler olduğu 

tespit edilerek bunların, tehdide nasıl dönüştürüldüğü, tehdit şiddetini, korkuyu ve 

bunlara bağlı olarak iknayı gerçekleştirebilmek için hangi unsurlardan yararlanıldığı 

tespit edilmiştir. Dört farklı haber sitesinden seçilen toplam 60 haberin içerik analizi 

sonucunda; tehdide duyarlılık oluşturduğu vurgulanan, dolayısıyla değiştirilmesi 

hedeflenen davranışların; zararlı alışkanlıkların kullanımı, maskenin 

kullanılmaması/yanlış kullanılması, sosyal mesafe ihlali, temizlik ve hijyene dikkat 

edilmemesi, hareketsizlik ve düzensiz beslenme, kural ve yasaklara uyulmaması ve 

izolasyon ihlali olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasından en fazla öne çıkarılan 

davranış zararlı alışkanlıkların kullanımıdır. Bu durum, sağlığı her açıdan olumsuz 

etkileyen zararlı alışkanlıkların, pandemi döneminde de önemli bir tehlike tetikleyici 

olarak görüldüğünü göstermektedir.  

Öne çıkan diğer davranışların sırasıyla, maskenin kullanılmaması/yanlış 

kullanılması, kural ve yasaklara uyulmaması, hareketsizlik-düzensiz beslenme-

obezite, izolasyon ihlali, sosyal mesafe ihlali ve temizlik ve hijyene dikkat 

edilmemesidir. Haber içeriklerinde korku çekiciliği kullanılarak değiştirilmesi 

hedeflenen bu davranışlara bakıldığında haberlerin, pandemi döneminde uyulması 
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gereken kurallar ve kaçınılması gereken davranışlar ile paralellik gösterdiği 

görülmektedir.  

Korku çekiciliği oluşturmak amacıyla haberlerde değinilen tehlikenin ifade 

edilişi ve tehlike şiddetinin pekiştirilmesine yönelik gerçekleştirilen analizde, tehdidin; 

virüse yakalanma ve virüsü yayma, ölüm, farklı hastalık olasılıkları, hastalığın 

vücuttaki etkilerinin ağırlaşması ve buna bağlı olarak tedavinin zorlaşması risklerine 

vurgu yapılarak ifade edildiği görülmektedir.  Haber içeriklerinde büyük çoğunlukla 

vurgulanan tehdit, virüse yakalanma ve virüsü yayma riskidir. COVID-19’a bağlı diğer 

risklerin gerçekleşmesine ve pandemi döneminin sürmesine neden olacak birincil risk 

faktörü COVID-19’a yakalanmak olduğundan, hastalığa yakalanmanın yaratacağı 

olumsuzlukların belirsizlikleri ve pandeminin sürme riski ile korku uyandırmanın 

amaçlandığı söylenebilmektedir. 

Farklı haber içeriklerinde farklı tehdit ifadeleri kullanılıp tekrar edilerek 

tehlikenin şiddeti pekiştirilmeye çalışılmıştır. Tehdidin şiddetinin görsellerle 

desteklendiği haberlere pek sık rastlanılmamış olsa da korku unsuru içeren görsellerin 

bulunduğu tespit edilen haberlerde virüs görselinin tehdit unsuru olarak kullanıldığı 

fotoğrafların ve siyah fon kullanılarak oluşturulan görsellerin yoğunlukta olduğu 

saptanmıştır. En sık vurgu yapılan tehdit ifadesinin, virüse yakalanma ve virüsü yayma 

riski olduğu göz önünde bulundurulduğunda görsellerin de çoğunlukla bu riski ve 

şiddetini pekiştirmeye yönelik olarak seçildiği söylenebilmektedir. 

Belirtilen bu tehditlerden korunabilmek için haberlerde değinilen önerilerin ise 

maskeyi doğru kullanmak, sosyal mesafeyi korumak, temizlik/hijyene dikkat etmek, 

zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, dengeli beslenme/hareket ve izolasyona uymak 

olduğu görülmüştür. Bu önerilerden en sık değinileni ise maskenin doğru kullanımıdır. 

Ayrıca tehlike şiddetini ve yanıt etkililiğini artırmak amacıyla haber kaynaklarında 

sağlık profesyonelleri, hastalığı deneyimleyen kişiler ve politikacıların kullanıldığı 

görülmüştür. Yüksel ve arkadaşları tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada da 

tespit edildiği üzere internet üzerinden yayınlanan sağlık haberlerinde büyük 

çoğunlukla sağlık bakanlığı, sağlık görevlileri gibi kurumsal kaynaklar 

kullanılmaktadır. Seçilen haber analizlerinde de kaynağın büyük bir çoğunlukla sağlık 

profesyonelleri olduğu görülmüştür.  
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Bu çalışmada haber analizlerine yönelik bulgular, haber içeriklerinde korku 

çekiciliği kullanımına ilişkin anket ifadelerinin oluşturulmasında bir yol gösterici 

olarak kullanılmış ve kullanılan tüm yöntemler, haber içeriklerinde ne sıklıkla 

kullanıldığı değerlendirmeye alınmaksızın, bu haberlerden yola çıkılarak oluşturulan 

anket ifadelerinde, okurların algılarında bir değişiklik yaratabilecek unsur olarak 

değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, haber analizine dahil edilen haber 

içerikleri ile anket verileri arasında bir karşılaştırma yapma amacı taşımamaktadır. 

Ancak yoğun benzerlik taşıyan durumlar ifade edilmiştir.  

Araştırma sonucunda; okurların bilişsel değerlendirme süreçlerinin 

başlatılmasını sağlayan faktörlerin ortalama değerlerinin, çoğunlukla birbirine yakın 

olduğu ve çoğunlukla orta ve yüksek düzey arasında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla haberlerde kullanılan korku çekiciliği stratejilerinin bireyin, davranış 

değişikliği oluşturmak amacıyla bilişsel değerlendirme süreçlerinin başlatılmasında 

etkili olduğu söylenebilmektedir. Bu stratejinin en yüksek etkisinin ise öz yeterlilik 

faktörü üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışmanın sonuçları; Love ve Macker (2014) tarafından gerçekleştirilen ve 

online haber içeriklerinde korku çekiciliği kullanımının algılanan şiddet ve yanıtın 

algılanan etkililiği üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik 

taşıdığını göstermektedir. Kanser hastalığına yönelik haberlerde korku çekiciliği ve 

etkililik mesajlarının, sağlık davranışlarına etki ettiğinin belirlendiği çalışma ile bu 

çalışma arasındaki sonuçların benzerlik göstermesi, haber içeriklerinde kullanılan 

korku çekiciliği stratejisinin, farklı dönemlerde ve farklı tehditler temelinde de etkisini 

gösterebildiğini ifade etmektedir. 

Okurların algılanan duyarlılıklarına, haber içeriklerinde belirtilen önerinin 

(yanıtın) algılanan etkisine ve okurların öz yeterliliklerine en fazla etki eden haber 

içeriklerinin temizlik ve hijyeni konu alan haberler olduğu da araştırmanın sonuçları 

arasındadır. Bunun yanı sıra tehlikenin şiddetine yönelik algıyı, COVID-19’un farklı 

hastalıklara da neden olabileceğine vurgu yapılan haberlerin artırdığı; yine, tehdidin 

algılanan şiddetinin pekiştirilmesinde en fazla, entübe edilmiş birey görsellerinin 

kullanıldığı haber fotoğraflarının etkili olduğu saptanmıştır. 
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Bu çalışma, COVID-19 döneminde haber içeriklerinde kullanılan korku 

çekiciliği stratejilerinin, okurların sağlık davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir 

keşif çalışması niteliği taşımaktadır. İncelenen haber içeriklerinde belirlenen korku 

çekiciliği unsurlarının kullanım amaçlarına yönelik yorumlamalara ve kullanılan 

yöntemlerin sıklıklarına da araştırmada yer verilmesi; çalışmaya ayrı bir değer ve 

özgünlük katmaktadır. 

Literatürdeki diğer çalışmalar üzerine yapılan incelemede görüldüğü gibi, 

korku çekiciliğinin haber içeriklerinde kullanımına yönelik çalışmaların büyük bir 

çoğunluğunun, yalnızca haber içeriklerinde kullanılan korku uyandırıcı unsurların 

tespit ve analizi ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışma ise hem haber 

içeriklerindeki korku çekiciliği kullanımının, hangi amaçlara yönelik olarak nasıl 

gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bir içerik analizi içermesi hem de tespit edilen bu 

yöntemlerin, okurların sağlık davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması ile 

literatürdeki çalışmalardan farklılaşmaktadır. Çalışmanın, haber içeriklerini 

oluştururken korku çekiciliği stratejisinden yararlanmayı planlayanlara yardımcı 

olacak bulgular içermesi ile uygulamaya; var olan bir boşluğu da doldurarak da 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bu çalışmada yalnızca korku çekiciliği stratejisinin, sağlık davranışları 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aynı konudaki haberlerin, farklı bir dil kullanımıyla 

haberleştirilebildiği göz önüne alınarak korku çekiciliği ile farklı bir çekicilik türünün 

kullanımı incelenerek bunlardan hangisinin, sağlık davranışlarının değişiminde daha 

etkili olacağının saptanacağı başka bir çalışma da yapabilmek mümkündür. 
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