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1) YÖNETİCİ   ÖZETİ  
“Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar”   meseles�   pandem�   sürec�yle   b�rl�kte   herkes  
tarafından   kabul   ed�len   en   ac�l   ve   öneml�   olan   konuların   başında   yer   alıyor.   Bu  
süreçte   k�ş�n�n   ps�koloj�k   olarak   dayanıklı   ve   �y�   olma   hal�n�n   sağlanmasının  
yanında   sosyal   bağların   güçlend�r�lmes�   �ç�n   komün�te   b�l�nc�n�n  
yaygınlaştırılması   gerekt�ğ�n�n   farkında   olarak   bu   mesele   sürec�ne   başladık.   
 
Kr�z   g�b�   b�r   anda   ortaya   çıkan   ve   bel�rs�zl�k   �le   dolu   süreçlerde   b�reyler   ve  
topluluklar   kend�n�   hazırlıksız   bulab�l�yorlar   ve   yeterl�   dayanıklılık   ve   esnekl�ğe  
sah�p   olunamadığında   kr�z�n   yarattığı   negat�f   etk�   büyüyeb�l�yor.   Bunun  
yaşanmaması   veya   etk�ler�n�n   en   aza   �nd�r�lmes�   �ç�n   b�reyler�n   �y�   olma  
haller�n�n   sağlanması   çok   öneml�.   F�z�ksel,   ruhsal   ve   z�h�nsel   olarak   �y�   olma  
hal�   b�reyler�n   bu   zor   süreçler�   daha   kolay   yönetmeler�ne   �mkan   ver�yor,   aynı  
şek�lde   çevres�n�   ve   bağlı   olduğu   toplulukları   da   etk�l�yor.   Güçlü   sosyal  
bağların   oluşturulması,   paylaşım   kültürünün   yaygınlaşması   �le   komün�teler  
tüm   toplumun   �y�l�ğ�n�   ve   sağlığını   poz�t�f   yönde   etk�l�yor.   
 
K�ş�n�n   yalnız   olmadığını   h�ssetmes�,   #evdekal   çağrısına   uyarken   sosyal   çevres�  
�le   b�r   araya   geleceğ�   yen�   yöntemler�   keşfetmes�,   paylaşım   kültürüne   adapte  
olarak   kend�n�   yen�   deney�mler�n   ve   ortamların   �ç�nde   bulması   �ç�n   �lk   olarak  
kend�n�   �y�   h�ssetmes�   gerek�yor,   çünkü   �y�   h�sseden   b�r   b�rey   toplum   sağlığına  
da   katkıda   bulunab�l�r.  
 
Tüm   bu   sebeplerden   dolayı;   bedensel,   ruhsal   ve   z�h�nsel   açıdan   �y�   olma   hal�  
olan   bütüncül   sağlığı,   k�ş�n�n   değ�şen   koşullara   adaptasyonunu   sağlayan  
rez�lyansı,   b�lg�   k�rl�l�ğ�nden   sıyrılmak   ve   sosyal   medya   bağımlılığını   önlemek  
�ç�n   d�j�tal   detoksu,   b�reyler�n   b�rb�r�nden   güç   almasını   sağlayan   komün�teler  
ve   b�rb�r�nden   öğrenen   topluluklar   oluşturmayı,   d�s�pl�nlerarası   etk�leş�m�,  
kolekt�f   hareket   etmey�   ve   b�lg�   alışver�ş�n�   odağa   alan   konuları   gençlerle  
b�rl�kte   araştırarak   sentezled�ğ�m�z   tüm   �çgörüler�   b�r   raporla   b�r   araya  
get�rmeye   karar   verd�k.   
 

1. Kr�z   zamanlarında   ps�koloj�k   anlamda   dayanıklılık   göstereb�lmek   �ç�n   �y�  
olma   hal�m�z�   nasıl   koruyab�l�r�z?  

2. Sosyal   mesafelenme   sürec�nde   sağlıklı   sosyal   �l�şk�lerle   oluşturulan  
komün�teler�n   toplumsal   fayda   �ç�n   kullanılmasını   nasıl   sağlarız?  
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Bu   �k�   temel   soruya   yanıt   bulmaya   çalıştığımız   “Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar”  
mesele   sürec�   �ç�n    �meceLAB     ve    Yen�b�rl�der   Derneğ�    olarak   gençlerle  
beraber   hazırladığımız   ve   EY   Türk�ye’n�n   önderl�ğ�nde   şek�llend�rd�ğ�m�z   tüm  
araştırmalarımızı   ve   kaynaklarımızı   s�zlerle   bu   raporda   paylaşarak   kamuoyu  
oluşturmak   �st�yoruz.  
 

 
2)   GİRİŞ  
 

2.1)   �meceLAB   x   Yen�b�rl�der  
 
�meceLAB ;   sosyal,   kültürel   ve   ekoloj�k   meselelere   gençlerle   beraber   çözüm  
üret�lmes�n�   sağlayan   açık   sosyal   �novasyon   laboratuvarı.   
Yen�rb�rl�der   Derneğ� ;   Türk�ye’n�n   fark   yaratan   b�reyler�n   uluslararası   rol  
modeller   olmasını   sağlayacak   olanaklar   sunan   b�r   l�derl�k   ekos�stem�   �ç�n  
çalışan   b�r   s�v�l   toplum   kuruluşu.  
 
B�z,    �meceLAB    ve    Yen�b�rl�der   Derneğ�    olarak   yürütücülüğünü   üstlend�ğ�m�z  
mesele   sürec�ne   Zorlu   Hold�ng   ana   partnerl�ğ�nde   ‘ Sağlıklı   B�reyler   ve  
Topluluklar ’   temasıyla   7   Haz�ran   2020’de   başladık.   Türk�ye   genel�nden   l�sel�  
ve   ün�vers�tel�   gençlerle   b�rl�kte,   B�rleşm�ş   M�lletler’�n   Sürdürüleb�l�r   Kalkınma  
Amaçları’nı   odağa   aldığımız   mesele   sürec�m�zde   Cov�d-19   sonrası   ac�l�yet�   ön  
plana   çıkan,    Sağlıklı   ve   Kal�tel�   Yaşam    amacını   gündeme   aldık.  

 
2020   yılı   Haz�ran   ayında   gerçekleşen   3   haftalık   mesele   sürec�nde   çeş�tl�  
partnerlerle   de   b�r   araya   geld�k:   
Ana   partner�m�z    Zorlu   Hold�ng ,   Araştırma   partner�m�z    EY   Türk�ye ,   B�lg�   ve  
İçer�k   Partner�m�z    Coronathon   Türk�ye    �le    Tey�t.org ,   İlet�ş�m   ve   Network  
Partner�m�z    E-bursum    �le    İstaston   TEDÜ    olurken   D�j�tal   Platform  
Partnerler�m�z    M�ndhood,   Mentorn�ty    ve    Tr�be    oldu.  
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2.2)   Mesele   Sürec�   Ned�r?  
 
Çok   katmanlı   sosyal,   çevresel,   kültürel   meseleler�n   çözümünde   b�rl�kte  
hareket   edeb�lmek   �ç�n   yen�l�kç�   yöntemlere   ve   yaklaşımlara   �ht�yacımız   var.  
Mesele   sürec�nde   yen�l�kç�   yöntemler   �le   geleceğ�   tasarlıyoruz.   İnsan   odaklı  
tasarımı   temel   alan   sürec�m�z   ve   �çer�kler�m�z   �le   gençler�n   çözüm   �ç�n   f�k�r   ve  
proje   gel�şt�rmeler�n�   kolaylaştırıyoruz.    Mesele   sürec�ne   dah�l   olan   gençler;  
sosyal   �novasyonun   temel   prens�pler�   olan   sürdürüleb�l�rl�k,   kapsayıcılık,   eş�tl�k  
g�b�   kavramları   �çselleşt�r�rken,   �nsan   odaklı   tasarım   metodoloj�s�n�   tak�p  
ederek   atölyelere   katılıyor   ve   uzman   mentor   ağı   desteğ�   �le   sosyal   fayda   odaklı  
çözüm   f�k�rler�   gel�şt�r�yorlar.   Proje   ve   f�k�rler�n�   d�j�tal   platformumuzda  
paylaşarak   komün�tedek�   d�ğer   öğrenc�lerle   etk�leş�me   geç�yorlar.  
 

2.3)   Sürec�n   Amacı   ve   Odağı  
  
Salgın   g�b�   olağanüstü   durumlar,   �nsan   toplulukları   üzer�nde   b�rtakım  
kaygı,   korku,   üzüntü,   stres   ve   depresyon   g�b�   olumsuz   ps�koloj�k   tepk�lere  
sebep   olab�l�r,   �y�   olma   hal�(wellbe�ng)   ve   sosyal   bağlar   zedeleneb�l�r.  
Bel�rs�zl�k   zamanlarında   mot�ve   olmak,   z�h�nsel   ve   bedensel   bağışıklığı  
sağlamak,   kolekt�f   gücün   farkına   varmak   zorlaşab�l�r.   İç�nde  
bulunduğumuz   bu   kaot�k   süreçte   �y�   olma   hal�m�z�   korumak   ve   sosyal  
bağlantılarımızı   güçlend�rmem�z   �se   son   derece   kr�t�k.  

  
Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar   mesele   sürec�ndek�   amacımız   �se;  

  
● B�reyler�n   dayanıklı   ve   �y�   olma   hal�  
● Toplumsal   dayanışma   ve   komün�te   b�l�nc�  

  
alt   başlıklarında   yer   alan   sorunlar   �ç�n    Türk�ye   genel�nden   gençler�n   b�r  
araya   gelerek   dayanışma   �ç�nde   çözüm   sürec�n�n   b�r   parçası   olmalarını  
sağlamaktı.  

  
Gençler   mesele   sürec�nde;   sosyal   �novasyonun   temel   prens�pler�   olan  
sürdürüleb�l�rl�k,   kapsayıcılık,   eş�tl�k    g�b�   kavramları   �çselleşt�r�rken    �nsan  
odaklı   tasarım   metodoloj�s� n�   tak�p   ederek   atölyelere   katıldılar   ve   uzman  
mentor   ağı   desteğ�   �le    sosyal   fayda   odaklı   çözüm   f�k�rler�    gel�şt�rd�ler.  
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3)   SAĞLIKLI   BİREYLER   VE   TOPLULUKLAR  
 

3.1)   Ana   Temanın   Bel�rlenmes�  
 
Sağlık,   �ç�nde   bulunduğumuz   bu   korona   salgını   dönem�nde   öne   çıkan  
kavramların   başında   yer   alıyor.   Bu   süreçte   b�z   de   gençlerle   beraber,   bu  
kavramın   b�reyler   ve   komün�teler   üzer�nde   yarattığı   etk�y�,   ortaya   çıkan  
sorunlar   �ç�n   üret�leb�lecek   çözümler�   ve   COVID-19   sonrası   atılması   gereken  
adımları   �y�   olma   hal�   ve   komün�te   b�l�nc�   olarak   �k�   temel   alt   başlıkta   �nceled�k.   
 
Bu   temayı   ve   alt   başlıkları   �ncelerken;   Dünya   Sağlık   Örgütü’nün   1947   yılında:  
“Sağlık,   yalnızca   hastalık   ve   sakatlığın   olmayışı   değ�l,   bedenen,   ruhen   ve  
sosyal   yönden   tam   b�r   �y�l�k   hâl�”     açıklamasını   ön   planda   tuttuk.   Bu   tanım  
�le   beraber   sağlık   kavramından   bahsederken   artık   “bütüncül   sağlık”tan  
bahsed�yor   olduğumuzun   b�l�nc�ndeyd�k.  
 

3.2)   Mesele   Alt   Başlıkları  
 
Meselen�n   alt   başlıklarını   bel�rlerken   öncel�kl�   olarak   “bütüncül   sağlık”  
tanımına   odaklandık.   Amacımız   yalnızca   f�z�ksel   b�r   sağlıktan   bahsetmek  
değ�l,   b�reyler�n   z�h�nsel   ve   ruhsal   sağlığına   da   odaklanmaktı.   
 
B�reyler�n   bütüncül   sağlığının   yanında,   toplulukların   bütüncül   sağlığının  
sağlanması   gerekl�   ve   öneml�yd�,   bu   nedenle   komün�te   b�l�nc�n�n  
gel�şt�r�lmes�n�n   toplum   sağlığı   �ç�n   öneml�   b�r   adım   olacağına   karar   verd�k.   
Bu   süreçte   hedef�m�z;   b�reyler�n   kend�ler�ne,   kend�   sağlıklarına   ve   aynı  
zamanda   da   bulundukları   komün�ten�n   sağlığına   katkı   sağlayacak  
çözüm   f�k�rler�n�   gençlerle   b�rl�kte   gel�şt�rmekt�.  
 
 
 
 
 
 

 
5  



 

 

4)   ARAŞTIRMA   HACKATHONU  
 

4.1)   Hedef  
 
Araştırma   hackathonu,   katılımcıların   b�r   mesele   üzer�ne   �nternet   ortamında  
yer   alan   kaynakları   bell�   b�r   zaman   d�l�m�nde   tarayarak   derleme   �çer�kler  
oluşturmasına;   bunu   yaparken   çalıştıkları   konuya   da�r   gen�ş   b�r   perspekt�f  
kazanmalarına   ve   konunun   �lg�nç   noktalarını   tesp�t   ederek   projeler�n�  
gel�şt�rmeden   önce   konuyu   keşfetmeler�ne   dayalı   b�r   etk�nl�k   formatı.   7  
Haz�ran   2020   tar�h�nde   ‘‘Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar’’   mesele   sürec�m�z�n   �lk  
etk�nl�ğ�nde   80’den   fazla   öğrenc�   �le   Araştırma   Hackathonu’nu  
gerçekleşt�rmek   üzere   Zoom   platformu   üzer�nde   b�r   araya   geld�k.   Etk�nl�kte,  
‘‘Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar’’   konusu   odağında   bel�rlenen   12   ayrı   konu  
başlığında,   �nternet   ortamında   yer   alan   kaynaklardak�   b�lg�ler�   4   saatl�k   b�r  
zaman   d�l�mde   anlamlı   b�r   bütün   oluşturacak   şek�lde   derlemey�   hedefled�k.   

 
4.2)   Yöntem  
 

İlk   olarak   ‘‘Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar’’    başlığına   uygun   alt   başlıkları   seçt�k  
ve   konu   başlıklarının   sınıflandırdık.   Bu   kavramların   hang�   açılardan   ele  
alınacağını   da   kararlaştırdık.   Kavramların   tanımı,   kapsamı,   ortaya   çıkış  
nedenler�,   amacı,   önem�,   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�s�,   kr�z  
dönemler�ndek�   rolü,   �y�   örnekler�   ve   günlük   hayattak�   prat�k   karşılıkları   �le   ele  
alınmasının   uygun   olacağına   karar   verd�k.   Seç�len   konularda,   araştırma  
hackathonu   esnasında   bulguların   eklenmes�   �ç�n   Google   Dr�ve   üzer�nden  
klasörler   açtık   ve   her   klasörün   l�nk�n�n   bulunduğu   b�r   excel   dokümanı  
oluşturduk.   
 
Etk�nl�k   sırasında/araştırma   sonucu   elde   ed�len   �çgörüler,   proje   gel�şt�rmek  
�ç�n   kullanılacağından,   proje   gel�şt�recek   her   b�r   takımdan   en   az   b�r  
katılımcının   etk�nl�kte   yer   almasını   �sted�k.   Bu   etk�nl�k,   mesele   sürec�n�n   �lk  
etk�nl�ğ�   olduğu   �ç�n   aynı   takım   üyeler�   har�ç   b�rb�r�n�   tanımayan   öğrenc�ler   �lk  
kez   b�r   araya   geld�ler   ve   beraber   çalışma   fırsatı   yakaladılar.   
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Etk�nl�k   günü   Zoom   üzer�nden   b�r   araya   gelen   katılımcılara   �lk   olarak  
etk�nl�ğ�n   amacı   ve   akışını   b�ld�rd�k.   Uygulanan   akış   şu   şek�ldeyd�:   
 
14:00-14:30     Araştırma   metodları   ve   et�k   kuralların   b�ld�r�m�   
14:30-15:00     D�j�tal   araçların   doğru   ve   etk�n   kullanımının   aktarılması   �le   kaynak  
öner�ler�  
15:00-15:15     Ara   
15:15-16:45     Breakout   room   Q&A   ve   çalışma  
16:45-17:15     Breakout   room   araştırmaların   sentez�   
17:15-18:00     Kapanış  
 
İlk   seansta,   EY   Türk�ye   tarafından   öğrenc�lere   araştırma   yapmanın   et�k   boyutu  
anlatıldı.   İnt�hal   kavramının   başka   k�ş�ler�n   düşünceler�   ve   bulgularının   kaynak  
göstermeden   kullanılması   olduğu   ve   bunun   b�r   nev�   b�r   b�lg�   hırsızlığı   olarak  
kabul   ed�ld�ğ�,   bu   sebeple   raporun   sonuna   rapor   yazım   sürec�nde   yardım  
alınan   bütün   kaynakların   eklenmes�   gerekt�ğ�   aktarıldı.  
 
Etk�nl�ğ�n   �k�nc�   seansında,   Google’da   doğru   b�lg�ye   en   kısa   sürede   er�ş�m�  
sağlayacak   gel�şm�ş   arama   tekn�kler�ne   da�r   b�lg�ler�n   yanı   sıra   YouTube   ve  
Tw�tter   g�b�   mecralardak�   gel�şm�ş   arama   özell�kler�n�   ve   f�ltreler�n�   anlattık.  
Ver�   araştırması   adına   kullanılab�lecek   platformlar   �le   haber   �çer�kler�n�  
derlenm�ş   b�r   şek�lde   sunan   medya   organ�zasyonlarını   tanıttık.   Bu   seans,  
katılımcıların   konuyla   �lg�l�   akadem�k   ve   d�ğer   yazılı   kaynaklara   �nternet�  
kullanarak   nasıl   ulaşab�lecekler�n�   gösterd�;   ayrıca   Google’da   arama   yaparak  
kaynakların   güncell�ğ�   ve   güven�l�rl�ğ�n�   nasıl   kontrol   edeb�lecekler�n�n   b�lg�s�n�  
sağladı.   Son   olarak   öğrenc�ler�n   çalışma   boyunca   Google   Dokümanlar  
kullanımında   nelere   d�kkat   etmeler�   gerekt�ğ�   aktarıldı.    
 
Her   b�r   konu   başlığı   �ç�n   break-out   room’lara   ayrılan   öğrenc�ler,   odalarında  
çalışmaya   başladı.   Araştırılacak   konunun   bel�rlenmes�   ve   araştırma   sırasında  
�meceLAB    ek�b�   olarak,   odaları   dolaşarak   öğrenc�ler�n   sorularını   yanıtladık;  
ayrıca   önceden   bel�rlenen   bazı   kr�t�k   kaynakların   l�nkler�n�   öğrenc�lere  
ulaştırdık.   Öğrenc�lerden   ana   odaya   döndükler�nde   grup   sözcüler�n�  
bel�rlemeler�n�   �sted�k.   
 
Kapanış   seansı,   her   b�r   break-out   room’dan   b�r   grup   sözcüsü   öğrenc�n�n,   grup  
öğren�mler�n�   sunması   şekl�nde   gerçekleşt�.   Öğrenc�ler   odalarda   neler  
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yapıldığını,   etk�nl�ğ�n   kend�ler�   �ç�n   nasıl   geçt�ğ�n�,   �lg�nç   buldukları   ya   da  
başkalarının   b�lmes�n�n   faydalı   olacağını   düşündükler�   b�lg�ler�   aktardılar.   Bu  
aktarımlar   esnasında    �meceLAB    ek�p   üyeler�   olarak   sohbet�   yönlend�rd�k.   
 
Etk�nl�k   sonunda   araştırma   bulgularının   yer   aldığı   Google   Dr�ve   dokümanları  
ve   Zoom’dak�   ana   akışların   ekran   kaydını,   tr�be.so   üzer�nden    �meceLAB  
komün�tes�   �le   paylaştık.   Dokümanlardak�   b�lg�ler�n   ve   argümanların,   takım  
projeler�   �ç�n   b�rer   f�k�r   kaynağına   dönüşmes�ne   �mkan   verd�k.   
 

4.3)    Alt   Başlıklar   ve   Sınıflandırma  
 
Etk�nl�k   boyunca   araştırma   yapılacak   konular   öncel�kle   üç   ana   başlıkta  
bel�rlend�.   Bu   başlıklardan   �k�   tanes�   mesele   sürec�n�n   odaklandığı   “İy�   Olma  
Hal�”   ve   “Komün�te   Olma   B�l�nc�”   �ken   son   ana   başlık   “COVID   Sonrası”   olarak  
bel�rlend�.   Her   ana   başlığın   altında   �se   kapsamlı   b�r   araştırma   sürec�nde   �ht�yaç  
duyulacak   ve   projeler�n   üret�lmes�   aşamasında   öğrenc�lere   yardımı   olacak   alt  
başlıklar   seç�ld�:  
 

1) İy�   Olma   Hal�  
a) Bütüncül   Sağlık  
b) İy�   olma   hal�  
c) Rez�lyans   
d) D�j�tal   Detoks  
e) Doğru   B�lg�ye   Er�ş�m  
f) Ş�ddets�z   İlet�ş�m  

 
2) Komün�te   Olma   B�l�nc�  

a) Komün�te   B�l�nc�   ve   Kolekt�f   Hareket  
b) B�rb�r�nden   Öğrenen   Topluluklar   ve   Paylaşım   kültürü  
c) D�s�pl�nlerarası   Etk�leş�m  

 
3) COVID   Sonrası  

a) Sağlık   Okuryazarlığı  
b) B�lg�   Alışver�s�  
c) İkl�m   Kr�z�  
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4.3.1)   Anket   Çalışması  
 
Takımların   Araştıma   Hackathonu   �le   masa   başı   araştırmayı   tamamlamalarının  
ardından   saha   çalışması   �ç�n   anket   yapmalarını   �sted�k.   Oluşturduğumuz  
müfredatta   yer   alan   yönergeler�   tak�p   ederek   sorularını   oluşturan   ve   hedef  
faydalanıcılara   bu   anket�   ulaştıran   takımlar,   anket   sonuçlarını   da   sürece   dah�l  
olan   herkesle   paylaştı.   
Anket   çalışmasında   konunun   odağındak�   �nsanların   �ç�nde   bulunduğu   ortamı,  
deney�mler�n�,   yaşadıkları   zorlukları,   duygularını,   �stek   ve   �ht�yaçlarını  
anlamaya   çalışmalarını   �sted�k.   Anket   katılımcılarına   n�cel   sorular   sorarak  
k�ş�n�n   h�kayes�n�   duymaya   ve   “neden”   sorusu   �le   �ht�yacın   altında   yatan   alt  
etmenlere   ulaşmalarının   önem�ne   değ�nd�k.   Genel   sorularla   başlayıp   sonra  
özele   �nd�rgenen   soru   akışına   d�kkat   ed�lmes�   gerekt�ğ�n�   de   hatırlattık.  
Takımların   anket   sonuçlarında   yer   alan   bazı   ver�lere   bu   araştırma   raporunda  
yer   alıyor.   

 
5)   ARAŞTIRMA   HACKATHON’U   DEĞERLENDİRME  
 

5.1)    Bulgular   
 
5.1.1)   Bütüncül   Sağlık   
Yazarlar:    Ece   Mısıroğulları,   Den�z   Ceren   Canlı,   Herdem   Barış   Yılmaz,   Nurcan  
Durak,   Şevval   Gür,   Buse   Yel   Bektaş,   Beyza   K�tapçı,   Aslı   D�dem   Polat  
 
Sağlık   ve   hastalık   kavramı,   uzun   yıllar   ”f�z�ksel   rahatsızlık”   ya   da   “�y�   oluş   hal�”  
olarak   algılanmıştır.   (1)   Dünya   Sağlık   Örgütü   (DSÖ)   1947   yılında,   “sağlığı  
yalnızca   hastalık   ve   sakatlığın   olmayışı   değ�l,   bedenen,   ruhen   ve   sosyal  
yönden   tam   b�r   �y�l�k   hâl�”   olarak   tanımlamıştır.  
 
Sağlık   “yalnızca   hastalık   ve   sakatlığın   olmayışı   değ�l,   f�z�ksel,   sosyal   ve   ruhsal  
yönden   tam   b�r   �y�l�k   hal�d�r”.   Bu   durumda   b�rey�n   sağlığını   sürdüreb�lmes�   �ç�n  
f�z�ksel,   ruhsal   ve   sosyal   sağlığının   yanı   sıra   manev�   sağlığının   da  
değerlend�r�lmes�   gerekl�d�r.  
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İçer�kler  
1. Kavramın   köken�  
2. Kavramın   önem�  
3. Kavramın   kapsamı  
4. Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
5. Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
6. Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  
7. Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 
 

Kavramın   Köken�  
 
H�pokrat;   etk�leş�m   kuramı   �le   akıl   �le   beden�n   b�rb�r�n�   etk�led�ğ�n�   savunmuş,  
1817   yılında   yayımlanan   Afor�zmalar   �s�ml�   eser�nde   “hastalık   yoktur,   hasta  
vardır”   sözüyle,   hasta   b�rey�   sadece   b�r   hastalık   ya   da   semptom   olarak  
görmey�p   bütün   (hem   f�z�ksel   hem   ruhsal   hem   de   toplumsal)   olarak   ele  
almak   gerekt�ğ�n�   vurgulamıştır.H�pokrat’ın   bu   görüşü,   tıbbın   bakış   açısındak�  
yeters�zl�ğ�   ortaya   koymuş   ve   yen�   modern   bakış   açılarının   gel�şmes�ne   neden  
olmuştur.   Modern   bakış   açıları   �nsanı   b�r   bütün   olarak   ele   alarak   z�h�n   ve  
beden   etk�leş�m�ne   d�kkat   çekm�şlerd�r.   Örneğ�n   Chr�st�an   Sm�ths  
“Hol�st�k-Bütüncül   Sağlık”   kavramını   ortaya   atmıştır.   Günümüzde   “Bütüncül  
Sağlık”   �le   b�rey�n   f�z�ksel,   z�h�nsel,   ruhsal   ve   sosyal   olarak   b�r   bütün   olduğu,  
her   b�rey�n   b�rb�r�nden   farklı   olarak   a�les�,   çevres�   ve   toplumla   b�r   bütün  
olduğu   ve   sağlık   ve   hastalığın   b�rb�r�nden   ayrı   olarak   düşünülemeyeceğ�  
vurgulanmaktadır.  

 
Görsel:   
Alya   Sağlık   Danışmanlık   Bütüncül  
Sağlık   Model�  
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Bütüncül   Sağlık   Model�nde   de   görüleb�leceğ�   g�b�,   kavram   6   boyutta  
�ncelenmekted�r.  
 
F�z�ksel   Boyut;    bedensel   sağlığı   d�kkate   alan,   günlük   yaşantımızda   f�z�ksel  
boyutta   d�kkat   ett�ğ�m�z   konular   ve   alışkanlıkların   bütünüdür.  
Z�h�nsel   Boyut;    mental   akt�v�tey�   etk�leyen   faktörlerle   çevr�l�   boyutu   ele   alır.  
Duygusal   Boyut ;    k�ş�sel   boyuttak�   duygu   durumunu   ve   ruhsal   h�sler�   esas  
alan   b�rey�n   kend�yle   olan   bağlantısı   ve   durumlara   karşı   tepk�ler�nde(stres,  
gerg�nl�k,   sak�nl�k   vs)   h�ssett�kler�ne   dayalı   sağlık   oluşumu   bütünüdür.  
Sosyal   Boyut;    b�rey�n   kend�   çevres�nde   bulunan   sosyal   ortamda   kurduğu  
�let�ş�m   bütününden   yola   çıkan   farkındalık   ve   sağlık   boyutudur.   K�ş�ler   arası  
�let�ş�mle   beraber   yaşadığı   çevre   �le   bağlantısı   ve   dünyadak�   olaylara   tepk�s�n�  
de   ele   alır  
Ruhsal   Boyut;    b�rey�n   dünyasını   anlamlandırmasından   yola   çıkan   �nancını  
kapsayan   sağlık   boyutudur.  
Varoluşsal   Boyut;    b�rey�n   kend�   hayatını   anlamlandırırken   ne   �sted�ğ�n�,  
hayattak�   amacını   anlatmasına   yönel�k   arayışını   ele   alan   sağlık   boyutudur.(2)   
 

 
Kavramın   Önem�  
 
Bütüncül   sağlık   yaklaşımı,   gerekl�   olan     değ�ş�m   ve   dönüşümü  
gerçekleşt�recek   farkındalık   ve   b�l�nç   durumuna   ulaşma   sürec�nde   k�ş�ye  
yol   göster�r.   
Bütüncül   sağlık   yaklaşımının   en   öneml�   özell�ğ�   "sorunu   olan   k�ş�ye   yetk�  
vermekt�r".   K�ş�lere,   kend�   yaşamlarının,   bedenler�n�n   ve   �y�l�k   hal�n�n  
sorumluluğunu   alma   konusunda   destek   olur.   K�ş�   kend�   sorumluluğunu  
üstlenerek,   y�ne   kend�s�   �ç�n   olan   b�r   ş�fa   yolculuğuna   başlar.   Bu   yolculuğun   b�r  
son   noktası   yoktur,   hedef�     �y�l�k   hal�ne    ulaşmak   ve   �y�   olma   durumunu  
sürdürmekt�r.   
Amaç;   k�ş�n�n   n�yet�,   d�kkat�   ve   hareket�   �le   bu   yolculukta   farkındalık   kazanarak,  
kend�s�   �ç�n   gerekl�   değ�ş�m   ve   dönüşümü   gerçekleşt�r�p,   �ç�ndek�   doğal   ş�fa  
yeteneğ�n�   ortaya   çıkarab�lmes�   ve   kullanab�lmes�d�r.(3)  
 
Modern   tıp   uygulamalarının   �nsanı   mekan�k   olarak   ele   alıyor   oluşu   b�rçok  
sağlık   sorununun   görülmes�nde   başarısız   kalmaktadır.   İnsan   çevres�yle,   kend�  
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benl�ğ�yle   ve   hayata   bakış   açısıyla   devamlı   b�r   etk�leş�m   �çer�s�nded�r.   Bu  
etk�leş�m�n   hastalık   olgusu   �le   karşı   karşıya   kaldığı   zaman   doğru   yönde  
değerlend�r�lmes�   oldukça   öneml�d�r.   Sağlık   ek�b�   üyeler�n�n   bu   yönde   b�r  
farkındalıklarının   olması,   beklenen   sağlık   h�zmet�n�n   kal�tes�n�   arttıracaktır.  
 
 

Kavramın   Kapsamı  
 
Dünya   Sağlık   Örgütü   tarafından   1948   yılında   Dünya   Sağlık   Örgütü  
Tüzüğü’nde   “sağlık”   ter�m�n�n   “Yalnızca   hastalık   veya   sakatlığın   olmaması  
değ�l,   f�z�ksel,   ruhsal   ve   sosyal   yönden   tam   b�r   �y�l�k   hal�.”   olarak   tanımlanmış  
olması,   bütüncül   sağlık   anlayışının   günlük   hayatta   yer   bulmasına   olanak  
sağlamaktadır.(4)  
 
Bütüncül   Sağlık   Kavramı,   b�rey�n   f�z�ksel,   ruhsal,   z�h�nsel   ve   sosyal   alanlarda   b�r  
bütün   olarak   ele   alınmasını,   her   b�rey�n   b�rb�r�nden   farklı   olab�leceğ�n�n   göz  
önünde   bulundurularak   değerlend�rme   yapılması   ve   sağlık   �le   hastalığın  
b�rb�r�nden   ayrı   düşünülemeyeceğ�   esasına   dayanır.  
 
Sağlık   H�zmetler�,   hastalıkların   tedav�s�,   sağlığın   korunması   ve   gel�şt�r�lmes�  
�ç�n   planlı   b�r   şek�lde   yürütülen,   yetk�l�   k�ş�   ve   kurumlarca   sunulan  
h�zmetlerd�r.  
Günümüzde   tıp   alanında   Bütüncül   Sağlık   yaklaşımı   öneml�   b�r   yer   ed�nmekte  
ve   artarak   uygulanmaktadır.   Bütüncül   sağlık   yaklaşımının   uygulanması  
toplum   sağlığını   olumlu   yönde   etk�lemekte,   hastaların   sağlık   �ç�n   harcadığı  
mal�yetler�n   azalmasına   ve   sağlığa   yapılan   harcamalarda   büyük   düşüş  
yaşanmasına   öneml�   katkı   sağlamaktadır.  
 
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
   
B�reysel   düzeyde   bütün   olarak   �y�   olma   hal�   toplumsal   olarak   da   etk�  
yaratacaktır.   B�rey   ve   toplum   b�rb�rler�nden   bağımsız   olarak   düşünülemez.  
Ruhsal   ve   f�z�ksel   sağlık   sorunlarının   düzey�n�n   yüksek   olduğu   toplumlarda  
huzursuzluk,   güvens�zl�k,   agres�fl�k,   bel�rs�zl�k   hal�n�n   hak�m   olmasını  
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bekleyeb�l�r�z.   Bütüncül   açıdan   sağlıksız   b�reyler�n   ve   toplumların   gelecek  
nes�ller�n�n   de   benzer   olmasını   bekleyeb�l�r�z.   
 
Son   aylarda   dünyamızı   ve   ülkem�z�   etk�leyen   ve   c�dd�   dönüşümlere   neden  
olan   Cov�d-19   salgını   süres�nce    b�reysel   ve   toplumsal   düzeyde   büyük  
değ�ş�mler   yaşandı   ve   bu   salgın   sebeb�yle   bedenen   �y�   olma   hal�m�ze   büyük  
etk�   eden   ruhsal   sağlığımız   b�reysel   ve   toplumsal   düzeyde   etk�lend�.   Pan�k  
atak,   kaygı   bozuklukları,   end�şe,   korku   güvens�zl�k   b�reyler�   ve   dolayısı   �le  
toplumsal   düzen�   c�dd�   düzeyde   etk�led�.   (5)  
 
 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
 
Kr�z;   �nsanları   ve   normal   örgütsel   süreçler�   etk�leyen   veya   yavaşlatan   somut  
olmayan   olay/olaylar   olarak   tanımlanır.   
Kr�zler   an�   ve   beklenmed�k   b�r   zamanda   ortaya   çıktığı   �ç�n,   genell�kle   olumsuz  
gel�şmeler�   beraber�nde   get�r�r   ve   bel�rs�zl�ğ�   artırırlar.   Yaşanan   z�h�nsel  
kargaşa   ve   telaş   neden�yle   �nsanların   stres�   artar   ve   bunu   çevreler�ne  
yansıtırlar.    
 
Kr�z   zamanlarında   f�z�ksel   sağlığın   önem�   ortadadır.   Ancak,   f�z�ksel   sağlık  
ruhsal   sağlık   �le   paralel   b�r   �y�l�k   hal�ne   sah�p   olmadığı   sürece   sürdürüleb�l�rl�ğ�  
yoktur.   Kr�z   zamanlarında   ortaya   çıkan   pan�k   ve   huzursuzluk   hal�   b�rey   ve  
toplulukların   zamanla   f�z�ksel   sağlıklarının   da   olumsuz   etk�lenmes�n�   sağlar.  
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Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler  
Mesele   sürec�   takımlarından   reco-e-very,   yaptığı   anket   çalışmasına   katılanlara  
nasıl   h�ssett�kler�n�   sorduğunda   %63’ünün   bu   süreçte   kend�ler�n�   sürekl�  
değ�şen   b�r   ruh   hal�   �ç�nde   bulduklarını   tesp�t   ett�.   

 
● Bedensel   sağlık   �le   �lg�l�   1-5   arasında   kend�ler�n�   değerlend�rmeler�n�  

�sted�kler�nde   �se   %41.8’�n�n   kend�ler�ne   3   puanını   vererek  
“standart/normal”   değerlend�rmes�nde   bulunduklarını   gözlemled�.   

 
● Pandem�   sürec�nde   katılımcılara,   hang�   faal�yet   veya   rut�nlere  

başladıkları   sorulduğunda   ver�len   cevaplar   arasında   öne   çıkanlar   şunlar  
oldu:   Spora   başlamak,   yemek   yapmaya   başlamak,   hob�   ed�nmek   veya  
olan   hob�y�   gel�şt�rmek,   yen�   beslenme   alışkanlıkları   ed�nmek,   bahçe  
�şler�   �le   �lg�lenmek,   h�jyene   daha   fazla   d�kkat   etmek,   daha   fazla   k�tap  
okumak.  
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Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
İnsan   bütün   parçalarının   toplamından   daha   öte   b�r   bütündür.   Artık   bu  
yaklaşım   dünyanın   dört   b�r   yanında   kabul   görmekte   ve   sağlık   s�stemler�  
bunun   üzer�ne   �nşa   ed�lmekted�r.   Tedav�   sürec�nde   hastaların   sadece   f�z�ksel  
rahatsızlıklarına   odaklanmak   yer�ne   onları   b�r   bütün   olarak   görüp   f�z�ksel  
rahatsızlıklarının   yanında   z�h�nsel   ve   duygusal   durumlarını   da   d�kkate   alan   b�r  
anlayış   yerleşm�şt�r.   
Bunun   yanında   b�reyler   de   kend�   bütünsel   sağlıklarını   muhafaza   etmek   �ç�n  
b�rtakım   rut�n   alışkanlıklar   gel�şt�reb�l�rler.   Bu   rut�n   alışkanlıklar   k�ş�den   k�ş�ye  
farklılık   göstereb�l�r   ama   bu   rut�nler�n   ruhsal   ve   f�z�ksel   sağlığı   arttıracak   ve  
bunu   koruyacak   şeyler   olması   gerek�r.   Örneğ�n,   yoga   yapmak.  

 
 
 
5.1.2)   Rez�lyans  
Yazarlar:    El�f   Karabulut,   Ece   Buket   Kuzey,   Arda   Ada,   K�bele   Şebnem   Yıldırım,  
Zehra   Betül   Kızal,   İzzet   Furkan   Yılmaz,   Damla   Akay,   El�f   Ş�mşek  
 
Kr�z   sonrasında   hızlıca   kend�n�   toparlama   ve   �y�leşt�rme   gücünü,   yaşanan  
sarsıcı   durumlar   karşısında   ayakta   kalma   ve   yen�   şartlara   uyum   sağlama,  
hayatın   sürekl�   değ�şen   durumları   karşısında   esnekl�k   göstereb�lme   ve   negat�f  
duygusal   açmazlardan   kurtulab�lme   yeteneğ�n�   ve   olumsuz   koşulları  
atlatmaya   çalışırken   ayakta   kalmak   �ç�n   yen�   yöntemler   gel�şt�rmek,   değ�ş�me  
ayak   uydurmak   ve   sürekl�   yen�l�k   yoluyla   güçlü   ve   zayıf;   fırsat   ve   tehd�t   taşıyan  
yönler�   çok   �y�   tanır   hale   gelme   özell�ğ�ne   rez�lyans   adı   ver�l�r.   (6)  
Aynı   zamanda   rez�lyant   olarak   tanımlanan   organ�zasyonlar   potans�yel  
tehd�tler�   fırsata   çev�reb�lme   ve   organ�zasyonel   dönüşümü   başarab�lme   g�b�  
özell�klere   sah�pt�rler.   Organ�zasyonlar,   sağkalım   ve   dönüşüm   yeteneğ�n�,  
sah�p   olduğu   çalışanların   b�lg�,   becer�,   yetenekler�   ve   çeş�tl�   organ�zasyonel  
süreçler   sayes�nde   kazanmaktadır.   Rez�lyant   özell�ğ�n   kazanılmasında   b�rey,  
grup   ve   organ�zasyon   düzey�nde   gerçekleşen   b�rtakım   faal�yetler   etk�l�  
olmaktadır.   (7)   
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İç�ndek�ler  

● Kavramın   köken�  
● Kavramın   önem�  
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
● Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
● Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  
● Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 

Kavramın   Köken�  
Oxford   İng�l�zce   Sözlüğü’nde   rez�lyans   (res�l�ence)   kel�mes�,   ger�   sıçrama   ve  
esnekl�k   olarak   tanımlanmaktadır.    Rez�lyans   kel�mes�n�n   köken�,   Lat�nce’de  
yer   alan   ve   ger�   zıplama   anlamına   gelen   “res�l�re”den   gelmekted�r.   Mekan�k  
d�s�pl�n�nde   esnek   ve   kırılmaz   anlamında   kullanılan   rez�lyans   kavramı,  
1970’lerden   �t�baren   s�stemler�n   stresle   başa   çıkması   ve   yaşanan   bozulmalar  
sonrasında   �y�leşmes�n�   �fade   etmek   amacıyla   metafor�k   b�r   kel�me   olarak  
kullanılmaya   başlanmıştır.   Rez�lyans   kavramı,   organ�zasyonların   beklenmed�k  
ve   yıkıcı   olayların   üstes�nden   daha   güçlü   b�r   şek�lde   gelmeler�   anlamını  
taşımaktadır.   (8)  

Kavramın   Önem�  
B�reyler�n   ve   organ�zasyonların   farklı   koşullar   altında   devamlılıklarını  
sağlayab�lmeler�   �ç�n   rez�lyans   kavramı   oldukça   öneml�d�r.   İnsanların   f�z�ksel  
olarak   esnek,   dayanıklı,   güçlü   ve   sağlıklı   olmasını;   zorluklar   karşısında  
bedenen   ayakta   durmasını   sağlar.(9)   Aynı   zamanda   da   organ�zasyonların,  
zorlayıcı   rekabet   koşulları   altında,beklenmeyen   değ�ş�mler   ve   yıkıcı   olaylar  
karşısında   ayakta   kalma   ve   sürdürüleb�l�rl�k   özell�ğ�ne   sah�p   olması   da   y�ne  
rez�lyans   kavramına   bağlıdır.   (10)  
B�reyler   düzey�ndek�   �l�şk�sel   ve   operasyonel   rez�lyans   kapas�tes�   b�r   ölçek  
gel�şt�rme   çalışmasında   şu   şek�lde   açıklanıyor:   Rez�lyans   kavramı,   �k�   kr�t�k  
duruma   bağlı   olarak   ortaya   çıkar.   Bu   �k�   kr�t�k   durum    bel�rg�n   b�r   tehl�ke   ya   da  
ağır   b�r   karşıtlık   durumuna   maruz   kalma   ve/veya   gel�ş�m   sürec�nde  
karşılaşılan   yıpratıcı   saldırılara   karşı   olumlu   uyum   sağlama   sürec�.    B�rey  
düzey�nde   rez�lyans,   b�rey�n   yıkıcı   olaylar   ve   tehd�tler   karşısında   çevres�n�   nasıl  
etk�led�ğ�ne   bağlıdır.   
(Luthar,   C�cchett�   ve   Becker   (2000))  
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Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
Johns   Hopk�ns   Ün�vers�tes�   Profesörü   Kathleen   M.   Sutcl�ffe   ve   Vanderb�lt  
Ün�vers�tes�   Fakülte   D�rektörü   T�m   Vogus’a   (2007)   göre,   b�rb�r�yle   �l�şk�l�   beş  
davranışsal   süreç   vardır.   Bunlar   ;  

1. Olası   zayıflıkların   anal�z�n�   yapmak,  
2. Resm�n   bütününü   göreb�lmek   �ç�n   varsayımları   sorgulamak,  
3. Güvenl�   performansı   mümkün   kılmak   �ç�n   entelektüel   ve  

organ�zasyonel   becer�ler�   tartışmak,  
4. Hatalardan   b�rl�kte   ders   çıkarmak   ve   kıdeme   bakılmaksızın   b�rl�kte   karar  

vermekt�r.  
Bu   davranışlar,   çalışanların   zorlayıcı   durumların   etk�ler�yle   daha   �y�   başa  
çıkmalarını   sağlamaktadır.   Ayrıca   bu   davranışlar   b�rey�n,   organ�zasyonun  
temel   varsayımlarını   sorgulaması   yen�   çözümler   üret�lmes�ne   olanak  
sağlamaktadır.   Kıdem   gözetmeks�z�n   tüm   çalışanların   b�rl�kte   sorunlar  
üzer�nde   düşünmes�   ve   karar   alması   �se   çalışanların   kend�   aralarındak�   �l�şk�ler�  
güçlend�r�c�   rol   oynamaktadır.   (11)  
 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Dayanıklılık   aynı   zamanda   b�r   k�ş�n�n   zaman   �ç�nde   karşılaşacağı   kaçınılmaz  
zorluklara   rağmen   başarılı   olma   kapas�tes�n�   �fade   eder.   Yan�   kr�z   yönet�m�n�n  
temel�nde   de   aslında   rez�lyansın   yer   aldığını   düşüneb�l�r�z.   K�ş�   dayanıklılığı   ne  
kadar   fazlaysa   sürece   hak�m�yet�   de   o   kadar   �y�   olacaktır.   Ancak   b�rçok   k�ş�  
karşılaşacağı   zorluk   ve   problemlere   karşı   potans�yel   olarak   hazır   değ�ld�r.   Kr�z  
anı   �ç�n   esnekl�ğ�   güçlend�rmen�n   amacı,   sıkıntıların   etk�ler�ne   dayanacak  
şek�lde   bu   kapas�tey�   arttırmaktır.   Ancak   günümüzde   kr�z   anını   planlama   ve  
kr�zde   etk�n   uyum   sağlama   davranışları   arasında   nedensel   b�r   �l�şk�   olup  
olmadığı   konusunda   sorular   da   bulunmaktadır.   (12)  
 
Güncel   b�r   konu   olan   COVID-19   pandem�s�   üzer�nden   rez�lyans   kavramını  
�nceleyecek   olursak:  
 
Yen�   koronav�rüs   hastalığı,   dünyadak�   �nsanların   sağlığı   ve   refahı   �ç�n  
olağanüstü   b�r   zorluk   oluşturmaktadır.   (13)   Her   ülken�n   sah�p   olduğu   hastane  
�mkanları,   başta   sağlık   pol�t�kaları   olmak   üzere   uyguladığı   pol�t�kalar   ve   ac�l  
eylem   planları   g�b�   pandem�   kr�z�ne   karşısında   farklılık   göstermekted�r.  
Yaşadığımız   süreç   �çer�s�nde   de   bunu   yakından   gözlemlem�ş   olup   dünya  
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devletler�   olarak   adlandırılan   çoğu   devlet�n   pandem�   özel�nde   c�dd�   hasarlar  
alab�leceğ�n�   görmüş   olduk.     (14)  
Bu   durumdan   da   yola   çıkarak   yaşam   boyunca   karşılaşab�leceğ�m�z   büyük   ya  
da   küçük   kr�zlere   her   zaman   hazırlıklı   olmalıyız   ancak   y�ne   de   kr�z   anında  
gereken   esnekl�ğ�   gösteremeyeb�l�r�z.   Kr�z   anında   etk�l�   çözüm   �ç�n   b�reyler�n,  
toplulukların,   kuruluşların   veya   ülkeler�n   �zlemes�   gereken   aşamalar   şu   şek�lde  
sınıflandırılab�l�r;    
 

● tahm�n   etmek,  
● etk�s�n�   azaltmak,  
● baş   etmek   ve   uzun   vadel�   beklent�ler�nden   ödün   vermeden   sıkıntıların  

etk�ler�nden   kurtulmak.  
 

Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler  
Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar   mesele   sürec�   takımlarından   olan   reco-e-very  
takımı,   122   k�ş�   �le   yaptıkları   anket   çalışmasında   pandem�   sürec�nde  
katılımcılarına   en   çok   hang�   konuda   zorlandıklarını   sorduğunda   şu   cevabı   aldı:  
“Mental   dayanıklılığı   sağlamak.”  

 
 

● Anket   katılımcılarına   bu   sürec�n   üstes�nden   gelmek   �ç�n   neler   yaptıkları  
sorulduğunda   �se   şu   cevapları   aldılar:   ZOOM   g�b�   platformlar   üzer�nden  
arkadaşlarla   görüşmek,   hob�lere   yönelmek,   yen�   şeyler   denemek,   ev�  
düzenlemek,   med�tasyon   ve   yogaya   yönelmek.  
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Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
ICF   (Internat�onal   Coach�ng   Federat�on)   üyes�,   Koçluk   Platformu   Derneğ�  
(KPD)   esk�   Yönet�m   Kurulu   Üyes�   Sel�n   Yet�moğlu   tarafından   N�san   2020  
tar�h�nde   kaleme   alınan    “Zor   Zamanlarda   Stresten   ve   Kaygılardan   Nasıl  
Uzak   Kalırız?”    adlı   yazıda   m�ndfulness   yan�   b�l�nçl�   farkındalık   kavramının  
rez�lyansı   sağlamaktak�   önem�   d�le   get�r�lm�şt�r.   Buna   göre   b�l�nçl�   farkındalık  
temell�   bazı   prat�kler�   kullanarak   z�hn�m�z�   eğ�tmem�z   mümkündür.   Bu  
prat�kler   Sel�n   Yet�moğlu   tarafından   şu   şek�lde   sınıflandırılmıştır:   (15)  

● Nefes   egzers�zler�  
● STOP   d�yeb�lmek   -    Stop   (dur),   Take   a   deep   breath   (der�n   nefes   al),   Observe(  

gözlemle),   Proceed   pos�t�vely   (poz�t�f   devam   et)   

● Günlük   rut�nler�   farkında   yapmak,   ana   odaklanmak  
● Farkındalıkla   yemek,   tatları   h�ssetmek  
● Farkında   yolculuk  

 

● Farkındalık   Temell�   Stres   Azaltma   Programı   
Öznur   Körükcü   ve    Kam�le   Kukulu   tarafından   hazırlanan,   beden-z�h�n-ruh  
bütünlüğünü   korumaya   yönel�k   “Farkındalık   Temell�   Stres   Azaltma   Programı”  
adlı   yazıda   kavramın   aynı   zamanda   varoluşu   ya   da   yaşamı   anlamaktak�  
etk�s�nden   de   bahsed�lm�şt�r.  

“   B�reyler�n   duyguları,   düşünceler�   ve   yargıları   zaman   zaman  
yaşamlarına   yön   vereb�lmekted�r.   Yargılardan   ya   da   negat�f   düşüncelerden  
arınmış   b�r   yaşama   ulaşmak   mutlu   ve   huzurlu   b�r   hayatı   beraber�nde  
get�recekt�r.   Farkındalık   temell�   stres   azaltma   egzers�zler�,   ş�md�k�   andan  
key�f   almaya,   zorluklarla,   stresle   ve   hastalıklarla   baş   etmeye   ve   olumsuz  
yaşam   deney�mler�n�n   neden�n�   sorgulamak   yer�ne   onları   olduğu   g�b�   kabul  
etmeye   yardımcı   olab�l�r.”    (16)  
 

● Farkındalık   Temell�   Med�tasyon   
Farkındalık   temell�   med�tasyon   aklın   yargılamadan   kaçınılarak   dak�ka   dak�ka  
eğ�t�m�d�r.   Bu   eğ�t�mde   akıl   �şlevsel   olarak   bey�nden   ayrı   b�r   şek�lde  
tanımlanmaktadır.   Akıl   k�ş�n�n   b�r�km�ş   düşünceler�,   deney�mler�,   beklent�ler�  
ve   algısıdır.   Yan�,   bey�n   ölçüleb�l�r,   görüntüleneb�l�r   ve   dokunulab�l�r   canlı   b�r  
organdır,   akıl   �se   şek�ls�z   ve   sınırsızdır.  
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Örneğ�n,   k�ş�n�n   aklı   sah�lde   dolaşırken,   beyn�   olduğu   yerde   çakılı   kalmaktadır  
(Duncan   ve   ark.   2009).   Farkındalık   temell�   med�tasyon   aklı   maks�mum  
sev�yede   farkındalığa   yönlend�rmekted�r.   Önce   b�reyler   duygu   ve  
düşünceler�n�   d�kkatle   gözlemlemek   �ç�n   teşv�k   ed�l�r,   fakat   daha   sonra  
b�reylere   düşünceler�n�n   �ç�nde   nasıl   boğulmadan   kalacakları   ve   düşünceler�n  
sorgulamaksızın   nasıl   geç�p   g�deceğ�   öğret�l�r.  
 

● Beden   Tarama   Tekn�ğ�   
B�rey�n   beden�   �le   bağlantı   kurmasını   sağlayan   en   güçlü   yöntemlerden   b�r�s�  
de   beden   tarama   tekn�ğ�d�r.   Beden   tarama   tekn�ğ�nde   b�rey   beden�   üzer�ne  
kapsamlı   ve   anlık   odaklanmaktadır,   bu   da   b�rey�n   aynı   anda   hem  
konsantrasyonunu,   hem   de   beden�   konusunda   z�h�nsel   esnekl�k  
gel�şt�rmes�ne   olanak   sağlamaktadır   (Dav�dson   ve   ark.   2003).  

● Hatha   Yoga   
Hatha   yoga   farkındalık   temell�   med�tasyon   �le   farkındalık   temell�   stres   azaltma  
arasında   b�r   bağlantı   olarak   kullanılmaktadır.   Hatha   yogada   hareketler  
oldukça   yumuşaktır,   bu   nedenle   farklı   sağlık   sev�yeler�ndek�   b�reyler   ve  
hastalar   tarafından   kolaylıkla   uygulanab�l�r   (Duncan   ve   Bardacke   2010).   (17)  

 
D�ğer  

● Çocuğun   B�reysel   Gel�ş�m�nde   Rez�lyans  
● Rez�lyansın   3   G�z�  
● Başarısızlık   Rez�lyansı   Nasıl   Güçlend�r�r?  
● Rez�lyans   Sev�yen�z�   Nasıl   Ölçers�n�z?   

 
 

 
5.1.3)   İy�   Olma   Hal�  
Yazarlar:    El�f   Koç,   Şevval   Akbaş,   Tuğçe   Korkmaz,   Zehra   Karabulut,   Tolga   Gür,  
Cem   Polatoğlu,   Der�n   Erçeleb�  
 
İy�   olma   hal�   �nsanın;   

● kend�s�yle   barışık   ve   kend�nden   hoşnut   olma,  
● kend�n�   yeterl�   h�ssetme,  
● kend�   yaşamında   özgür   olma   ve   kend�   kararlarını   alab�lme   hal�d�r.   
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Bununla   beraber   �y�   olma   hal�ne   sah�p   b�rey   çevres�ndek�lerden   f�k�r   almakta,  
çevres�ndek�lerle   güvene   dayalı   ve   sıcak   �l�şk�ler   kurmakta   sorun   yaşamaz.  
Yaşamı   ve   çevres�ndek�   olayları   etk�l�   b�r   b�ç�mde   yönet�rken,   olay   veya  
durumlara   uygun   ortamları   seç�p   oluşturab�l�r.  
 
 
Yaşama   da�r   amaç   ed�n�r   ve   yen�   deney�mlere   açıktır.(18)  
 
“Ps�koloj�k   �y�   olma   hal�   yalnızca   ruhsal   açıdan   herhang�   b�r   bozukluk  
olmaması   şekl�nde   düşünülmemel�d�r.   Yaşamdan   tat   alma,   mutluluk,  
�ht�yaçların   karşılanması   g�b�   olumlu   etkenler   olarak   ps�koloj�k   �y�   olmaya  
ves�le   olacak   unsurlar   olarak   ele   alınmalıdır.”  
Hat�ce   Necla   Keleş  
Anlamlı   İş   ve   Ps�koloj�k   Oluş   İl�şk�s�  
Journal   of   Happ�ness  
 
 

İç�ndek�ler  
● Kavramın   köken�  
● Kavramın   önem�  
● Kavramın   kapsamı   
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
● Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
● Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  
● Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 

Kavramın   Köken�  
Günümüzde   anladığımız   anlamda   ps�koloj�k   �y�-oluş   kavramını,   ps�kolog   Carol  
Ryff   ortaya   atmıştır.   Ryff,   poz�t�f   ps�koloj�   l�teratürüne,    “ps�koloj�k   �y�-oluş”  
kavramını   kazandırmış   ve   ps�koloj�k   açıdan   sağlıklı   olan   b�reyler�n   hang�  
özell�klere   sah�p   olması   gerekt�ğ�   �le   �lg�l�   kuramsal   b�r   yaklaşım   ortaya  
koymuştur   Ryff’a   göre,   ps�koloj�k   açıdan   sağlıklı   b�r   b�rey�n   altı   boyutta   yeterl�  
ve   �y�   durumda   olması   gerekmekted�r.   (19)   Bunlar;  
 

1) Kend�n�   kabul   -    k�ş�n�n   geçm�ş   ve   şu   ank�   durumuna   da�r   olumlu  

değerlend�rmeler�  
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2) B�reysel   gel�ş�m   -    kend�s�n�n   her   da�m   gel�ş�p   büyüdüğüne   da�r   duygusu  
3) Yaşam   amacı   -    k�ş�n�n   hayatının   amacı   ve   anlamının   var   olduğuna   da�r  

�nancı  
4) D�ğerler�yle   olumlu   �l�şk�ler   -    etrafındak�   �nsanlarla   g�rm�ş   olduğu  

�l�şk�lerdek�   kal�te  

5) Çevresel   hak�m�yet   -    k�ş�n�n   kend�   hayatıyla   beraber   etrafını   da  

yöneteb�lmes�ndek�   etk�l�l�ğ�  

6) Özerkl�k   -    kend�   başına   karar   verme   duygusu..  
 
 
Ryff   (1995),   çok   boyutlu   b�r   ps�koloj�k   �y�   olmadan   bahsetm�ş,   ps�koloj�k   �y�  
olmanın   temel�nde   haz   almanın   bulunduğunu   savunan   hazcılığı   veya  
mutluluğu,   yaşam   doyumunu   ve   olumlu   ve   olumsuz   duyguların   arasındak�  
dengey�   ön   plana   alan   öznel   �y�-oluş   yaklaşımlarını   yeters�z   bulmuştur.    Ryff,  
ps�koloj�k   �y�   olma   model�n�,   kl�n�k   ps�koloj�,   ps�koloj�k   sağlık   ve   b�reysel  
gel�ş�m   temel�nde   oluşturmuştur.    (20)     
 

S�gmund   Freud’la   b�rl�kte    �nsanı   anlamak   ve   tanımlamak    �ç�n   çalışmalar  
yapan   ps�koloj�,   “ney�n   �nsanı   mutsuz   ett�ğ�”   meseles�ne   ek   olarak;    “�nsanın   ne  
�le   mutlu   olduğu”    meseles�ne   yer   açmıştır.   Ps�koloj�   b�l�m�n�n   bu   bel�rg�n  
yönel�m�   kısa   sürede   araştırmalara   da   yansımış,   �nsanların   daha   üretken   ve  
tatm�n   ed�c�   b�r   yaşam   sürmes�ne   yardım   etme   mesa�s�nde   “yaşam  
memnun�yet�   /   kal�tes�/   doyumu,   öznel   �y�   olma,   ps�koloj�k   �y�   olma   ve  
mutluluk”   g�b�   konular   daha   fazla   �ncelenmeye   başlamıştır.   (21)  
                                                                               (L�nley   ve   Joseph,   2005:   5-6).   
 

Kavramın   Önem�  
İy�   olma   hal�,   k�ş�ler�n   yaşam   kal�tes�n�   ve   memnun�yet�n�   ön   plana   alan   ve  
bunları   bel�rlemeye   çalışan,   aynı   zamanda   temel   göstergeler*   çevres�nde  
yapab�l�rl�kler�n�   arttırmayı   hedefleyen   b�r   yaklaşımdır.    İy�   olma   hal�   yaklaşımı  
sağlık,   madd�   durum,   eğ�t�m,   ev   ve   çevre   koşulları,   r�sk   ve   güvenl�k,  
�l�şk�ler   g�b�   farklı   alanlarda   b�reyler�n   “�y�”   hedefleyerek   b�reyler�n  
refahına   ve   gel�şmes�ne   bütünsel   olarak   yaklaşır.    Ayrıca   �ster   ulusal   ver�ler  
olarak,   �ster   karşılaştırma   amaçlı   gel�şt�r�lm�ş   olsun,   �y�   olma   hal�   endeksler�  
�zleme   ve   değerlend�rmede   öneml�   �stat�st�ksel   değerlend�rme   araçlarıdır.   “İy�  
olma   hal�”   kavramı   mutlaka   ve   mutlaka   hem   nesnel   hem   öznel   açıdan   �y�  
olma   hal�   durumlarına   bakmayı   ve   yapab�l�rl�kler�n�   �zlemey�   vurgular.   (22)   
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Kavramın   Kapsamı   
Save   The   Ch�ldren   tarafından   yayınlanan    Ps�kososyal   Destek   Kılavuzu ’na   göre  
ter�m    f�z�ksel,   duygusal,   sosyal   ve   b�l�şsel   sağlığı    kapsar.   İy�   olma   hâl�ne,   b�r  
�nsan   �ç�n   �y�   olan   b�leşenler   de   dâh�ld�r;   anlamlı   b�r   sosyal   role   sah�p   olmak,  
mutlu   ve   umutlu   h�ssetmek,   a�t   olunan   çevrede   tanımlandığı   şekl�yle   temel  
değerlere   göre   yaşamak,   olumlu   sosyal   �l�şk�ler   �ç�nde   ve   destekley�c�   b�r  
ortamda   bulunmak,   olumlu   becer�lerle   güçlükler�   aşmak   ve   güven   duyarak,  
korunarak   yaşayıp   n�tel�kl�   h�zmetlere   ulaşab�lmek   bunlara   dah�ld�r.   
İsveç   B�rl�ğ�   ve   K�l�ses�   (ACT   All�ance   and   Church   of   Sweden)   �y�   olma   hâl�n�n  
yed�   öneml�   yönünü;   bunlar    b�yoloj�k,   madd�,   toplumsal,   manev�,   kültürel,  
duygusal   ve   ruh   sağlık    olarak   sayar.   (23)  
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
İy�mserl�k,   mutluluk   ve   yaşam   doyumu    poz�t�f   ps�koloj�n�n   öneml�   kavramları  
olarak   değerlend�r�lmekted�r.   İy�   olma   hal�   �nsanlar   üzer�nde   özell�kle   zor  
zamanlarda   çok   büyük   etk�   sağlamaktadır.    İnsanların   zor   zamanlarda   önce  
kend�n�   �y�   h�ssetmes�   sürec�   doğru   yönetmes�ne   de   katkı   sağlar.  
 
Önceler�,   toplumda   genel   olarak   ps�koloj�k   �y�   olma   hal�,   f�z�ksel   anlamda   �y�l�k  
hal�yle   b�rl�kte   ele   alınmaktaydı   fakat   sonrasında   kl�n�k   çalışmalardan   elde  
ed�len   b�lg�ler,   f�z�ksel   rahatlık   ve   ps�koloj�k   sağlık   arasında   poz�t�f   b�r   �l�şk�  
göstererek   bu   durumu   doğrulamıştır.   Oysa   modern   toplumda   k�ş�sel   sağlık  
doğrultusunda   yaşam,   ps�koloj�k   �y�   olma   hal�n�   �çeren   daha   kapsamlı   b�r  
tanımı   �fade   etmekted�r.   Ps�koloj�k   problemler,   k�ş�ler�n   üzer�nde   ekonom�k   b�r  
yük   oluşturmalarının   yanı   sıra   ver�ml�l�kler�n�   de   azaltmakta   ve   sağlık  
mal�yetler�n�   arttırmaktadır.   
 
Ps�koloj�k   �y�   olma   düzey�   yüksek   olan   k�ş�,   kend�s�n�   ve   çevres�nde   olan   b�ten�  
merak   eder,   öğrenme   eğ�l�m�nded�r.   Yaratıcı   b�r   şek�lde   kend�n�   �fade   eden   ve  
hayatından   memnun   olan   k�ş�,   �ht�yaçları   karşılandığı   doğrultuda   esenl�k  
duygusunu   gel�şt�r�r.   Dolayısıyla   b�rey�n   kend�ne   ve   yaşama   yönel�k   olumlu  
tutumunun   onu   mutlu   edeceğ�n�   ve   yaşama   da�r   doyumunu   destekleyeceğ�n�  
söylemek   mümkündür.   
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Ps�koloj�k   �y�   olma,   kar�yer/okul   başarı,   f�z�ksel   sağlık,   sosyal   �l�şk�ler   başta  
olmak   üzere   yaşam   kal�tes�   açısından   son   derece   öneml�d�r.    B�rey�n,   a�les�  
ve   sosyal   çevres�ndek�   �l�şk�ler�   ve   etk�leş�mler�   �y�   olma   duygusuna   ve   h�ss�ne  
öneml�   ölçüde   katkıda   bulunmaktadır.   Bu   açıdan   b�rey�n,   değerl�   saygın,  
güçlü   ve   yeterl�   olduğunu   h�ssetmes�   gerekl�d�r.   Çevres�   tarafından   kabul  
gören,   onaylanıp   desteklenen   k�ş�ler�n   daha   başarılı   ve   ps�koloj�k   �y�   olma  
düzey�   yüksek   k�ş�ler   olduğu   saptanmıştır.   (24)  

 
 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
UNICEF   tarafından   hazırlanan   Ekonom�k   Durgunluk   Dönem�n�n   Çocukları  
makales�nde   bel�rt�len   Innocent�   Raporu’nda   yer   alan   ver�   ve   gözlemlerde,  
2008   yılından   bu   yana   devam   eden   “Büyük   Durgunluk”   dönem�n�n   ekonom�k  
etk�ler�   ve   çocukların   �y�   olma   hal�ndek�   düşüş   durumu   arasında   b�r   �l�şk�  
kurulmuş.   Rapora   göre   kr�zler�n,   bu   kr�zlerden   en   çok   hasar   alan   kes�m   olan  
çocukların   üzer�ndek�   madd�   ve   manev�   etk�s�   kr�z   sonrasında   da   devam  
ed�yor.   Kr�z�n   olumsuz   etk�ler�nden   sıyrılab�lmek   kr�z   dönem�   ve   sonrası   sosyal  
pol�t�kalarla   mümkün   olab�l�yor.   
 
Aynı   raporda,   �y�   olma   hal�n�   korumak   �ç�n   sunulan   �lke   ve   öner�ler   de   mevcut.  
Bunlar   arasında   çocuk   yoksulluğunu   son   vermeye   yönel�k   taahhüt,   fırsatların  
gen�şlet�lmes�   ve   çocukların   �y�   olma   hal�n�   ölçümleyen   ve   yorumlayan  
ver�ler�n   çoğaltılması   g�b�   �y�leşt�rmeler   yer   alıyor.   (25)  
 
Bu   kr�zler�   önleme   anlamında   okullarda   ve   eğ�t�m   kurumlarında   ver�len  
Ps�kososyal   Destek   b�r�mler�n�n   rolü   oldukça   büyük.   Bu   çalışmaların  
çocukların   �y�   olma   hal�   üzer�ndek�   gen�ş   çaplı   etk�ler�   raporda   ver�lerle   de  
desteklenm�ş.   Aynı   zamanda   bu   destek   mekan�zmalarının   güçlend�r�c�   etk�ler�  
b�rkaç   cümlede   özetlenm�ş:    “Kr�zlerden   etk�lenen   çocuk   ve   gençler�n  
ps�kososyal   �y�   olma   hâl�n�   destekleyen   b�r   eğ�t�m,   onların   öğrenmeye  
hazır   olmalarını   ve   eğ�t�m   olanaklarına   daha   fazla   katılmalarını  
sağlayab�l�r.   Kr�z   şartlarında   çocuk   ve   gençler   çok   çeş�tl�   r�sklerle   karşı  
karşıyadır   ve   çeş�tl�   bakımlardan   zarar   göreb�l�rler.   İy�   tasarlanmış   ve  
duruma   uygun   ps�kososyal   destek,   çocuk   ve   gençler�n   baş   etme  
süreçler�n�   güçlend�rerek   negat�f   etk�y�   azaltab�l�r   “ (Alexander,   Boothby   ve  
Wessells,   2010).   (26)  
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Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler  
 
Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar   mesele   sürec�nde   yer   alan   takımlarımızdan   Abyssos,  
yaptığı   anket   çalışmasıyla   gençler�n   ne   h�ssett�kler�n�   ve   kr�z   dönem�nde   ne   tarz   �çer�k  
ve   paylaşımlara   �ht�yaç   duyarken   olumsuz   nelerle   karşılaştıklarını   tesp�t   etmeye  
çalıştı.  
 

● Gençler   bu   pandem�   dönem�nde   kend�ler�n�   genel   olarak   umutsuz  
h�ssed�yorlar.  
 

 
 

● Kom�k,   �lham   veren,   doğa   görseller�   g�b�   poz�t�f   ve   olumlu   �çer�kler   görmek  
�sterken   özell�kle   pandem�   dönem�nde   ölüm,   kadına   ş�ddet,   �st�smar   ve   hayvan  
hakları   �hlaller�   �le   �lg�l�   paylaşımlar   görmen�n   kend�ler�n�   olumsuz   etk�led�ğ�n�  
aktarıyorlar.  

● Pandem�   sürec�nde   objekt�f   ve   doğru   b�lg�ye   er�şmek   �steyen   gençler,   umut  
veren,   destekley�c�,   sam�m�   �çer�klerle   �y�   h�ssetme   haller�n�   güçlend�rmek  
�st�yorlar.  

● Gençlere,   “Hatırladığınız   güzel   ve   �y�   h�ssett�ren   paylaşımlar   neler   oldu?”  
sorusuna   �se   genel   olarak   şu   cevaplar   ver�ld�:   Sosyal   yardım   haberler�,   Haluk  
Levent’�n   çalışmaları,   hayvanların   kentlere   �nmes�,   boğazda   yunusların  
görülmes�,   yaş   engel�nden   dolayı   ev�nden   çıkamayanlara   yardım   ed�lmes�,  
ABD’de   ırkçılığın   protesto   ed�lmes�.  
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Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
Alışkanlık   ve   rüt�nler�n   �y�   olma   hal�   üzer�ndek�   etk�s�,   bu   raporda,   �ç�nde  
bulunduğumuz   COVID-19   sürec�   ele   alınarak   anlatılmıştır.   Şu   anda  
gündem�m�zde   olan   kr�z   dönem�nde   alışkanlık   ve   rut�nler�m�z�n   nasıl   değ�şt�ğ�  
aşağıda   maddeler   hal�nde   anlatılmaktadır.  
 

● Salgının   ps�koloj�k   etk�s�  
Cov�d-19   k�ş�lerde   kontrol   ed�lemeyen   b�r   stres   hal�nde   devam   ederse,   k�ş�ler�n  
kaçınma   davranışları   serg�lemes�ne   neden   olacak   ve   bu   davranışlar   da  
k�ş�ler�n   b�reysel   davranışlarını   büyük   ölçüde   kısıtlanacaktır.   K�ş�ler   daha   fazla  
önlem   alma   adına   takıntılı   davranışlar   gel�şt�rerek   abartılı   önlemler   alma  
yoluna   g�deb�leceklerd�r.   Kaygı   bozukluğu   yaşayan   k�ş�ler,   yaşadıkları   en   ufak  
b�r   sıkıntı   hal�nde   salgına   yakalandıklarını   düşünüp,   pan�kle   soluğu  
hastanede   alab�lmekted�rler.   K�ş�ler�n   yaşadığı   yoğun   kaygı,   end�şe   ve  
bel�rs�zl�k   durumu   vücutlarının   farklı   tepk�ler   vermes�ne,   yaşam   kal�teler�n�n  
bozulmasına   yol   açab�lmekted�r. (27)  
 

● Tokalaşmadan   öpüşmeden   selamlaşmak  
Dr.   Ber�l   Erdoğan’a   göre   salgının   bulaşma   hızının   yüksekl�ğ�ne   da�r   �lk  
açıklamaların   ardından   günlük   hayatımızda   aldığımız   tedb�rler   başında  
arkadaşlarımızla,   dostlarımızla   selamlaşmamızı   “asgar�   temas”   düzey�ne  
�nd�rmek   geld�.   Bu   önlemler   v�rüsün   daha   fazla   k�ş�ye   bulaşması   önünde  
öneml�   b�r   engel.    (28)  
 

● Aramıza   mesafe   koymak  
Bu   salgın   �le   b�rl�kte   d�l�m�ze   yerleşen   “sosyal   mesafelend�rme”   kavramı   da  
günlük   hayatımızda   yer   tutuyor.   İht�yaçlarımız   �ç�n   dışarıya   çıktığımızda  
herkesle   aramıza   en   az   1   metre   mesafe   koymak   �y�   olma   hal�n�n   devamlılığı  
�ç�n   ed�nd�ğ�m�z   yen�   b�r   alışkanlık.    (29)  
 

● Evden   çalışma  
Korona   v�rüsün   yayılmasını   önlemek   �ç�n   alınan   önlemler�n   başında   “Ev�nde  
kal”   çağrısı   oldu.   B�rçok   �ş   yer�   de   bu   çağrıya   uyarak   çalışanları   �ç�n   “ev-of�s”  
dönem�n�   başlattı.   Bu   yen�   alışkanlık   �le   beraber   günlük   hayatlarımız   da  
oldukça   değ�şt�.    (30)  
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Alışık   olunmayan   durumlara   geç�ş   ve   hatta   bu   durumlardan   esk�   düzene  
geç�ş   yen�   koşullara   uyum   sağlamaya   çalışan   �nsanlar   �ç�n   b�rkaç   gün   süreb�l�r.  
Bunu   b�lmek   ve   farkında   olmak   �şe   yarar.Olağandışı   koşullarda   yaşayan  
�nsanların   yen�   koşullara   uyum   sağlamak   �ç�n   kullandığı   en   yaygın   stratej�  
rut�n   oluşturmaktır.    (31)  
 
İy�   olma   hal�   öncel�kle   günlük   hayatlarımızda   ed�nd�ğ�m�z   prat�kler   ve   rut�nler  
�le   başlar.   
 

Her   gün   yaptığımız   �ş�   sev�yorsak;   f�z�ksel   beden   sağlığımız   �ç�n   doğada   vak�t  
geç�rmeye   zaman   ayırıyor,   �skelet   s�stem�m�z   ve   omurga   sağlığımız   �ç�n  
yeterl�   f�z�ksel   akt�v�tede   bulunuyorsak;   s�nd�r�m   s�stem�m�z   her   gün   düzenl�  
ve   sağlıklı   çalışıyorsa;   �şlenm�ş   gıdaları   m�n�muma   �nd�rerek,   bünyem�ze  
uygun   doğal   bes�nler�   ve   baharatları   tüket�yorsak;   z�h�nsel   ve   ruhsal  
sağlığımız,   dengem�z   �ç�n   gündel�k   med�tasyon   ve   kad�m   nefes   tekn�kler�  
uyguluyorsak;   sosyal   çevrem�zle   b�rl�kte   her   gün   yeter�nce   �let�ş�m   kuruyor   ve  
güleb�l�yorsak;   yaşam   standartlarımızdan   ve   şu   an   yaşadığımız   muh�tte  
mutluysak,   uyku   saatler�m�z   düzenl�   ve   yeterl�yse   sürdürüleb�l�r   wellbe�ng  
hal�nden   bahsedeb�l�r�z.”  
 
N.   Ebru   Ş�n�k  
Ayurved�k   Yaşam   Eğ�tmen�  
 
 

Farkındalığa   bağlı   terap�lerde   �y�leşme   aşamaları   olarak   kullanılan  
yöntemlerden   bazıları   hoşnut   olunmayan   düşünceler�   sabırla   gözlemleme,   �y�  
ya   da   kötü   olarak   yargılamama,   onları   k�ş�l�ğ�n�n   b�r   parçası   olarak  
değerlend�rmekten   vazgeçerek,   geç�p   g�tmeler�ne   �z�n   vermes�d�r.   Bu   sürec�n  
�y�leşt�r�lmes�   ve   farkındalığa   bağlı   hayatın   oluşturulması   uzun   b�r   alışkan  
zamanı   gerekt�rmekte.   Ancak   nefes   alma   egzers�zler�,   yağmurda   yürüme,  
günlük   �şlere   odaklanma   vb.   egzers�zler�   anda   kalmamıza   yararlı   olacak  
prat�klerden   bazılarıdır.”    (32)  

 
Mesele   sürec�n�n   b�r    takımı   olan   Ethereal   yaptığı   anket   çalışmasında   yaş  
ortalaması   22   olan   gençlere;   “İy�   h�ssetmek   �ç�n   günlük   rut�nler�n�zde   neler  
yapıyorsunuz?”   sorusunu   sorduğunda   şu   cevapları   aldı:  
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● İy�   h�ssetmek   �ç�n   en   fazla   yaptıkları   şey:   K�ş�sel   Gel�ş�m   Akt�v�tes�  

 
Pandem�   dönem�nde   beslenme   alışkanlıklarında   gerçekleşen   değ�ş�mler�  
merak   eden   Ethereal,   sosyal   medyanın   bu   konuda   etk�l�   olup   olmadığını  
anlayab�lmek   �ç�n   şu   soru   hakkında   b�lg�   topladı: 

 
● Anket   sonuçlarına   göre   ekmek   yapmak   çoğu   k�ş�   �ç�n   hem   sağlıklı   hem  

de   eğlencel�   b�r   faal�yet   olarak   görülmüş.  
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5.1.4)   D�j�tal   Detoks  
Yazarlar:    Aleyna   Koca,   Ayşe   Nur   Önal,   Ece   Eroğlu,   Ecem   Yıldırım,   Mert   Zam�r,  
Sezer   Tam�rc�ler  
 
İç�nde   bulunduğumuz   çağın   b�r   gereks�n�m�   olarak   teknoloj�   etrafımızı   sarmış  
durumda.   Günlük   rut�nler�m�z   ve   alışkanlıklarımız   d�j�talle   olan   bu   yakın  
�l�şk�m�z   çerçeves�nde   şek�llenmeye   devam   ed�yor.   İnternet�n   bu   denl�  
yaygınlaşması   �le   d�kkat�m�z�   ekranlardan   ayırmak   ve   yüz   yüze   �let�ş�m  
kurab�lmek   g�tt�kçe   zorlaşıyor.   (33)  
 
Hayatlarımız   teknoloj�ye   olan   bu   bağımlılığımızla   devam   ederken,   çevrem�zle  
ve   kend�m�zle   yen�den   �let�ş�me   geçmek   �ç�n   çeş�tl�   yollar   arayışındayız.   D�j�tal  
detoks,   b�l�nen   detoks   tanımından   farklı   olmamakla   b�rl�kte,   d�j�tale   olan  
bağlılığımızı   b�r   kenara   bırakıp   bel�rlenen   süre   ve   şek�llerde   teknoloj�den   uzak  
olmayı   hedefleyen   ve   bu   arayışa   cevap   olab�lecek   b�r   uygulama.   Bu   uygulama  
�le   amaçlanan,   teknoloj�   �le   kurduğumuz   �l�şk�n�n   farkına   varıp   bu   �l�şk�dek�  
rolümüzü   yen�den   bel�rleyeb�lmekt�r.   (34)   

 

İç�ndek�ler  
1) Kavramın   köken�  
2) Kavramın   önem�  
3) Kavramın   kapsamı   
4) Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
5) Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
6) Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  
7) Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 

Kavramın   Köken�  
Teknoloj�n�n   gel�şmes�   hayatımıza   b�rçok   kolaylık   sağlamış   olsa   da   zamanla  
ona   karşı   gel�şt�rd�ğ�m�z   bağımlılık   çeş�tl�   sorunların   doğmasına   sebeb�yet  
verd�.   
 
Teknoloj�k   dünyanın   gel�şmes�   b�reyler�   yalnızlaştırmaya   �terken   onsuz   hayat  
geç�rme   düşünces�   de   g�derek   �mkansız   hale   gelmeye   başladı.   B�r   tür  
bağımlılığa   dönüşen   d�j�tal   dünya   �nsanları   reh�n   almaya   devam   ederken   aynı  
zamanda   da   tedav�   olunması   gereken   b�r   hastalığa   doğru   evr�l�yor.  
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Öyle   k�   d�j�tal   dünya   özell�kle   çocuk   ve   ergenlerde   ps�koloj�k   travma,   olumsuz  
k�ml�k   gel�ş�m�,   k�ş�l�k   bozuklukları,   yalnızlaşma,   yabancılaşma   ve   toplumsal  
olaylara   karşı   duyarsızlaşma   g�b�   davranış   sorunlarına   yol   açıyor.   
B�reylerde   hatırlamayı   zorlaştırıyor.   Bağımlılık   etk�s�   yaratıyor.   Kıskançlık   ve  
yalnızlık   duygularını   tet�kl�yor.   Empat�   duygusunu   körelt�yor.   Kron�k   uyku  
problemler�ne   yol   açıyor.   Der�n   düşünme   ve   anal�z   yapma   g�b�   anal�t�k  
eylemler�   kısıtlıyor.   Tüm   bu   sorunları   yaşamamak   ve   teknoloj�y�   kontrollü  
kullanmak   �ç�n   �se   d�j�tal   detox   b�r   trend   hal�ne   geld�.   (35)  
 
 

Kavramın   Önem�  
Elektron�k   c�hazlar   aracılığıyla   ulaştığımız   sosyal   medya   platformları,   d�kkats�z  
kullanıldığında   anks�yete   ve   depresyon   g�b�   ruhsal   sıkıntılara   yol   açab�l�yor.  
D�j�tal   detoksun   felsefes�,   her   ne   kadar   �nsanları   teknoloj�k   aletlerden   uzun  
süre   uzak   tutarak   kend�ler�ne   dönmeler�n�   sağlamak   olsa   da   günümüz  
dünyasının   şartları   ve   sunduğu   olanakları   göz   önünde   bulundurursak   böyle  
b�r   hedef   doğrultusunda   �lerlemek   pek   mümkün   gözükmüyor.   Bundan   ötürü  
d�j�tal   detoks,   teknoloj�y�   tamamen   kesmeden,   en   azından   teknoloj�k   aletler�n  
negat�f   etk�ler�n�   m�n�muma   �nd�rmey�   hedefler.   (36)  
 
Ayrıca,   şu   an   �ç�nde   bulunduğumuz   pandem�   sürec�nde   “d�j�tal   detoks”   ayrı   b�r  
önem   arz   etmekted�r.   Karant�na   altında   olmamız   neden�yle,   herkes   kend�n�  
elektron�k   c�hazlarına   daha   da   kaptırmış   durumda.   Bu   dönemde   b�ld�r�mler�  
kapatmak,   kend�m�ze   zaman   konusunda   sınırlama   get�rmek   veya  
telefonumuzu   uzak   tutmaya   çalışmak   hem   ps�koloj�m�z�   olumlu   etk�leyecek,  
hem   de   göz   sağlığımız   başta   olmak   üzere   maruz   kaldığımız   radyasyon  
sev�yes�n�   azaltacaktır.   (37)   
Bu   doğrultuda,   b�reyler,   kend�   kaygı   ve   stresler�n�n   azaldığını   gözlemleyecek,  
kend�ler�ne   ayırdıkları   vakt�   daha   �y�   düzenlemey�   öğreneb�leceklerd�r.   
Empat�   yet�s�   ve   �let�ş�m   becer�ler�   gel�şecekt�r.   Farkına   b�le   varmadan,   daha  
fazla   boş   vak�t   elde   ed�lecekt�r.   (38)  
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Kavramın   Kapsamı   
D�j�tal   detoks,   k�ş�n�n   günlük   yaşantısı   ve   sah�p   olduğu   sorumluluklar   göz  
önüne   alınarak   çeş�tlend�r�leb�l�r   b�r   uygulamadır.   
Bu   uygulama,   tek   b�r   sosyal   medya   platformundan   uzaklaşarak  
gerçekleşt�r�leb�leceğ�   g�b�   bütünsel   b�r   şek�lde   teknoloj�k   araçlardan  
soyutlanma   olarak   da   karşımıza   çıkab�l�r.   Detoksun   süres�   de   nasıl   uygulandığı  
g�b�   k�ş�n�n   kend�   �ht�yaç   ve   �stekler�ne   göre   şek�llend�r�leb�l�r.  
Sürec�n   nasıl   �şleyeceğ�   bel�rlen�rken   k�ş�n�n   kend�   �rades�   yeterl�   olmadığında  
profesyonel   destek   alınab�l�r.   (39)  
 
Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
Yapılan   kapsamlı   b�r   araştırmaya   göre   bu   etk�ler   7   maddede   sıralanab�l�r.  
Yoğun   �nternet   kullanımı:  

1. Gerçekler�   hatırlamayı   zorlaştırır.  
2. Daha   yalnız   ve   kıskanç   h�ssed�lmes�n�   tet�kler.  
3. Bazı   gençlerde   �nt�har   r�sk�n�   artırab�l�r.  
4. Empat�   kab�l�yet�ne   zarar   ver�r.  
5. Kron�k   uykusuzluğa   neden   olab�l�r.  
6. Der�n   düşünme   ve   anal�zden   uzaklaştırır.  
7. Bağımlı   b�r   beyne,   f�z�ksel   ve   z�h�nsel   yoksunluk   bel�rt�ler�ne   sebep  

olab�l�r.(40)  
Görmüş   olduğumuz   bu   c�dd�   etk�ler�n   çözümünde   d�j�tal   detoks  
uygulamasının   öneml�   b�r   çözüm   yolu   olduğu   düşünülüyor.   B�r   grup  
nörob�l�mc�   ve   başarılı   g�r�ş�mc�n�n   katılımıyla   24   saat   sürecek   b�r   deney  
hazırlanarak   �nternet   er�ş�m�   olmadığında   �nsanların   ne   g�b�   tepk�ler  
göstereceğ�   gözlemlend�:  

1. Artan   Göz   Teması:   Katılımcıların   ekranlarından   z�yade   d�ğer   �nsanlara  
odaklandıkları   ve   sonuç   olarak   daha   �y�   ve   daha   der�n   k�ş�sel   bağlantılar  
kurdukları   gözlend�.   

2. Düzelen   Vücut   Postürü:   İnsanlar,   daha   düz   ve   omuzları   ger�de  
yürümeye   başladılar.   Vücut   ağrısını   azaltan   ve   s�nd�r�m�   �y�leşt�ren   bu  
duruş,   ayrıca   �nsanların   daha   canayakın   görünmes�n�   de   sağlamış   oldu.  

3. Der�n   ve   İlg�   Çek�c�   Konuşmalar:   Katılımcılar   detoks   sürec�nde   daha   fazla  
k�ş�sel   paylaşım   yapmak   durumunda   kaldılar   ve   başkalarıyla   b�rl�kte  
olma   deney�m�n�   daha   da   der�nleşt�rme   fırsatı   yakaladılar.  
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4. Hatırlama   Becer�s�:   D�kkat   dağıtab�lecek   b�ld�r�mler�n   yokluğunda  
katılımcıların,   anda   kalma   ve   detayları   fark   etme   konusunda   daha  
başarılı   olduğu,   dolayısıyla   hatırlama   becer�ler�n�n   de   arttığı  
gözlemlend�.  

5. Sağlıklı   Uyku   Düzen�:   Vücudun,   beyne   uykuya   hazır   olduğunu   söyleyen  
melaton�n   hormonunu   salgılamasını   engelleyen   ve   ekranlardan   yayılan  
mav�   ışığın   yokluğunda   daha   sağlıklı   b�r   uyku   sürec�   geç�r�ld�ğ�  
kayded�ld�.   

6. Artan   Özsaygı:   İnternet�n   d�kkat   dağıtıcı   etk�s�nden   uzakta   olan  
katılımcıların   daha   der�n   düşünmeye   başladığı   ve   erteled�kler�   konuları  
tekrar   düşünerek   aldıkları   kararlara   olan   �nançlarında   artış   olduğu   fark  
ed�ld�.   (41)  

 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Ürün   d�zaynı   ve   kullanıcı   deney�m�   üzer�nde   çalışan   �nsanlar,   tasarladıkları  
ürünün   kullanıcılar   üzer�nde   bıraktığı   etk�y�   maks�mum   düzeye   çıkarmak   �ç�n  
farklı   yollara   başvururlar.   Kullanıcıların   davranışlarını   değ�şt�rmek,   onlara   b�r  
şeylere   karşı   �ht�yaç   duyuyor   veya   �stek   besl�yor   oldukları   h�ss�n�   aşılamak,  
önler�ne   çıkan   seçenekler�   kısıtlayarak   onları   kend�   �sted�kler�   alanlara  
yönlend�rmek,   ve   kullanıcıları   kend�   akışlarına   bağımlı   kılab�lmek   �ç�n   b�rçok  
takt�k   gel�şt�r�yorlar.   Buna   bağlı   olarak   teknoloj�   ve   d�j�tal   ürünler,   kullanıcıya  
fark   ett�rmeden   kr�z   zamanlarında   en   öneml�   �ht�yaçlarımızdan   b�r�   olan  
berrak   düşüneb�lme   becer�s�n�n   önüne   geçeb�l�yor .   
 
D�j�tal   mecralardak�   b�lg�   k�rl�l�ğ�   kr�z   anlarında   �nsanların   doğruluğu   bell�  
olmayan   ve   güvens�z   kaynaklardan   b�lg�   almalarına   yol   açar,   ve   bu   b�lg�ler  
sosyal   medyanın   da   gücüyle   paylaştıkça   daha   çok   �nsana   ulaşır.   Kr�z   g�b�  
zamanlarda   d�j�tal   platformların   kullanımının   aza   �nd�rgenmes�   ve   gazete   veya  
derg�   g�b�   basılı   yayın   organlarından   b�lg�ler   elde   ed�lmes�   yardımcı   olacaktır.   

 
Bağ   kurmak   ve   sosyal   varlığı   sürdüreb�lmek   �nsanlığın   tar�h   önces�nden  
bu   yana   temel   �ht�yaçlarından   b�r�.   Kr�z   dönemler�nde   bu   sosyalleşme  
�ht�yacımızın   büyük   çoğunluğunu   çeş�tl�   sosyal   mecralar   aracılığıyla  
karşılamaya   çalışırız   ve   bu   durum   ekranların   başında   geç�rd�ğ�m�z  
zamanı   öneml�   ölçüde   arttırır.   D�j�tale   daha   bağımlı   hale   geld�ğ�m�z,  
anın   keyf�ne   varma   yet�m�z�n   köreld�ğ�   ve   kend�   değerler�m�zden   daha  
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hızlı   uzaklaşmamıza   sebep   olan   kr�z   dönemler�nde,   d�j�tal   detoks  
uygulaması   b�ze   bazı   gerçekl�kler�   hatırlamamızda   yardımcı   olab�l�r.   
 
 
Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler   
Sağlıklı   b�reyler   ve   Topluluklar   mesele   sürec�m�z�n   takımlarında   olan   B�oneer  
yaptıkları   anket   çalışmasında   pandem�   sonrasında   sanal   platform   kullanımı   �le  
�lg�l�   173   k�ş�ye   ne   düşündükler�n�   sordu.   

● Ankete   katılanların   %44,5’�   kullanım   sıklığının   esk�   hal�ne   döneceğ�n�  
bel�rt�rken   %43,4’ü   �se   bu   konuda   em�n   değ�l.   

 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
D�j�tal   detoks   k�ş�n�n   kend�   hayatında   uygulanab�l�r   olma   düzey�   ve   �steğ�  
doğrultusunda   şek�llenmekted�r.   Bütün   elektron�k   ekranlardan   uzak  
kalmanın   terc�h   ed�ld�ğ�   detokslardan   bazı   sosyal   platform   kullanımlarının  
kısıtlandığı   uygulamalara   kadar   farklı   �şley�şler�n�   görmek   mümkün.    D�j�tal  
detoks   yapmaya   teşv�k   eden   ve   bu   sürec�   kolaylaştıran   b�rçok   uygulama  
bulunmaktadır:  

● Screen   t�me   hang�   sosyal   mecrada   ne   kadar   zaman   geç�rd�ğ�n�z�  
görüntüleyeb�leceğ�n�z   ve   d�lersen�z   uygulama   er�ş�mler�ne   l�m�t  
koyab�leceğ�n�z   b�r   uygulama.   (42)  

● D�g�tal   Wellbe�ng   �se   k�ş�ye   hayatı   üzer�nde   �sted�ğ�   kontrolü  
kurmasında   yardımcı   olması   �ç�n   Google   tarafından   gel�şt�r�len   ve   aynı  
anda   b�rçok   uygulama   ve   özell�ğ�n   kontrolünü   sağlayan   b�r   araç.   (43)  
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● Mute    uygulaması   alışkanlık   tak�b�   sağlarken   k�ş�n�n   kend�s�ne   ayırdığı  
bu   zamanda   yapması   �ç�n   ufak   görevler   de   sunuyor.   (44)  

● Space    adlı   uygulama   �se   daha   farklı   b�r   s�stem   kullanarak   çeş�tl�  
uygulamalarda   geç�r�len   süreye   odaklanmak   yer�ne,   k�ş�n�n   nasıl   b�r  
kullanıcı   olduğu   �le   �lg�len�yor   ve   zaman   �ç�nde   çeş�tl�   uyarılar   vererek  
k�ş�n�n   ekrandan   uzaklaşmasına   ve   med�tasyon   yapmasına   teşv�k  
ed�yor.   (44)  

● Freedom    kullanıcının   hem   telefonu   hem   de   b�lg�sayarı   üzer�nden   en  
çok   zaman   geç�rd�ğ�   uygulamaları   bularak   bu   uygulamalara   çeş�tl�  
ulaşım   engeller�   koyma   konusunda   yardımcı   olan   başka   b�r   uygulama  
örneğ�.   (44)  

● S�empo   �se   sürekl�   olarak   uygulama   �konlarının   yerler�n�   değ�şt�rerek   kas  
hafızası   oluşumuna   engel   olmayı   hedefleyen   b�r   Andro�d   uygulaması.  
(45)  

 
D�j�tal   detoks   tur�zm   sektöründe   de   etk�s�n�   gösteren   b�r   kavram.   Kanada’da  
“Echo   Valley   and   Spa”   doğanın   �ç�nde   teknoloj�den   uzak   b�r   tat�l   �mkanı  
sağlarken   İng�ltere’de   “L�fehouse   Spa”   adlı   tat�l   mekanı   hem   ekranlardan   hem  
de   bazı   zararlı   alışkanlıklardan   uzaklaşab�lmek   �ç�n   m�saf�rler�ne   b�rçok   fırsat  
sunuyor.   İrlanda’da   �se   “West�n   Dubl�n”,   otele   g�r�ş   sırasında   m�saf�rler�ne  
elektron�k   eşyalarını   saklamaları   �ç�n   b�r   kutu   ver�yor   ve   tat�l   boyu   d�j�tal  
detoksun   tadını   çıkarmaları   �ç�n   onları   b�rb�r�nden   farklı   akt�v�teler  
�lebuluşturuyor.   (46)   Dünya   çapında   d�j�tal   detoks   konsept�   �le   varlığını  
sürdüren   ve   m�saf�rler�ne   ekranlardan   uzakta   kal�tel�   zaman   geç�reb�lecekler�  
etk�nl�kler   sunan   daha   b�rçok   tat�l   yer�   saymak   mümkün.   
 
Kovert   Des�gns’ın   CEO’su   Kate   Unswort,   d�j�tal   detoks   uygulamasını   odağına  
alıp   bu   konudak�   çeş�tl�   çalışmaları   sonrası   çıkardıkları   ürün   �le   d�kkatler�  
çek�yor.   Altru�s   adını   verd�kler�   takılar   yalnızca   bel�rl�   b�ld�r�mler�   kullanıcılara  
�leterek   onları   gereks�z   b�lg�ler�n   d�kkat   dağıtıcılığından   kurtarıp   zamandan  
tasarruf   etmeler�   �ç�n   olanak   sağlıyor.   (47)  

Ekranlarımızın   hayatımızı   �şgal   ett�ğ�   yerlerden   b�r�   de   yemek   masalarımız.   Bu  
durumu   Dolm�o   �s�ml�   b�r   sos   markası   da   fark   etm�ş   ve   kullanıldığı   anda  
�nternet   bağlantısını   kesen   Pepper   Hacker   adında   b�r   karab�ber   öğütücüsü  
gel�şt�rm�şler.   (48)  
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“It’s   t�me   to   log   off”   �se   2014   yılında   Tanya   Good�n   adlı   d�j�tal   g�r�ş�mc�  
tarafından   kurulan   ve   d�j�tal   �y�   olma   hal�,   d�j�tal   detoks   g�b�   konular   üzer�ne  
çeş�tl�   kaynakların   paylaşıldığı   b�r   web   s�tes�.   Bu   kuruluş   aynı   zamanda  
telefonlarımızla   olan   �l�şk�ler�m�z�n   konuşulduğu   “It’s   compl�cated”   adlı  
podcast�n   de   üret�c�l�ğ�n�   ve   5:2   D�g�tal   D�et   �s�ml�   5   gün   teknoloj�k   araç  
kullanımına   devam   ed�p   2   gün   d�j�tale   ara   vermeye   teşv�k   eden   b�r  
uygulamanın   da   sah�pl�ğ�n�   yapıyorlar.   (49)   
 

 

 
5.1.5)   Doğru   B�lg�ye   Er�ş�m  
Yazarlar:    Peker   Çel�k,   Bahar   B�rsel,   Bartu   Özcan,   Berke   Özkan,   Ek�n   Berk  
Polat,   Ozan   Al�   İnc�  

 
Teknoloj�   çağının   get�r�ler�   �le   beraber   artık   �nternetten   b�lg�   er�ş�m�   oldukça  
kolaylaştı.   Kütüphane   türev�   kaynak   sağlayıcıların   kullanımı   g�tt�kçe  
azalırken,   “onl�ne”   b�lg�ye   er�ş�m   hemen   hemen   herkes�n   el�n�n   altında.  
Pek�   �nternetten   er�şt�ğ�m�z   kaynakları   kullanırken   b�lg�n�n   doğruluğundan  
nasıl   em�n   oluyoruz?   Kr�z   anlarında   sak�nl�ğ�m�z�   korumak   �ç�n   doğru  
b�lg�ye   er�ş�m�n   önem�   ned�r?  
 

İç�ndek�ler  
● Kavramın   köken�  
● Kavramın   önem�  
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
● Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 

Kavramın   Köken�  
Günümüzde   b�lg�ye   ulaşmak   �ç�n   en   yaygın   araçlardan   b�r�   �nternet   olmuştur.  
“B�lg�,   k�tle   �let�ş�m   araçları   vasıtasıyla   yayılarak   toplumsal   hale   gelmekted�r.  
K�tle   �let�ş�m   araçlarından   olan   �nternet   de   günümüzde   g�derek   yaygınlaşarak  
b�lg�n�n   kolay   ve   ucuz   b�r   şek�lde   küreselleşmes�ne   neden   olmaktadır.”   (50)     Bu  
nedenle   doğru   b�lg�ye   er�ş�mde   �nternet�n   ve   teknoloj�n�n   rolü   oldukça  
öneml�d�r.   “Ulaşılab�l�rl�k,   etk�leş�m   ve   tanımlama   engeller�   g�b�   sorunlardan  
bazılarının   üstes�nden   gel�nmes�n�   sağlayan   b�r   ortam”(51)   olarak   tanımlanan  
�nternet   bu   etk�l�   yanlarıyla   çeş�tl�   sorunları   da   beraber�nde   get�rmekted�r.  
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Teknoloj�   ve   �nternet�n   topluma   sunduğu   b�lg�ler�   araştırırken   öneml�   olan  
doğru   b�lg�y�   ayrıştırab�lmekt�r.   Doğru   b�lg�ye   �nternet   üzer�nden   ulaşma   �steğ�  
�ç�n   doğru   ve   yalan   haber   ayrımının   yapılmasını   gerekl�   kılmaktadır.   İnternet  
ortamında   doğru   b�lg�y�   ayıran   b�r   süzgeç   kullanılmadığından   toplumdak�  
b�reyler   “b�lg�y�   eleşt�rel   şek�lde   değerleyeb�lme”   becer�s�ne   er�şeb�lmel�d�r.   (51)  
Ancak   bu   sentezleme   ve   f�ltreleme   yöntemler�yle   �nternettek�   doğru   b�lg�ye  
ulaşım   sağlanab�l�r.    
 
B�lg�ye   er�ş�m�n   geçm�şe   kıyasla   çok   daha   kolay   ve   prat�k   hale   geld�ğ�   bu  
günlerde   doğru   b�lg�ye   er�ş�m�n   sağlanamaması   hem   �nsan   hem   de   toplum  
üzer�nde   b�rçok   etk�   yaratmaktadır.   Bu   sebeple   doğru   b�lg�   toplum   �ç�n   b�r  
�ht�yaç   hal�n�   almıştır.   Bel�rl�   b�r   konuda,   alanında   uzman   olmayan   k�ş�ler�n  
b�l�msell�kten   uzak   açıklamaları   kamuoyunu   yanıltıcı   b�lg�lerle   toplumun  
uygun   karar   alma   ve   değerlend�rmes�n�   olumsuz   etk�lemekted�r.   En  
bas�t�nden   örnek   vermek   gerek�rse   gıda   alanında   doğru   b�lg�ye   er�ş�m�n  
olmadığı   durumlarda,   alanında   uzman   olmayan   k�ş�lerce   yapılan   açıklamalar,  
b�rey   ve   toplumun   beslenme   ve   sağlığını   olumsuz   etk�leyecekt�r.   Yen�   Medya  
Düzen�nde   B�lg�   Güven�l�rl�ğ�   ve   Toplumsal   Etk�ler�   Araştırma   Raporundak�  
d�kkat   çeken   bazı   noktalardan   bahsedecek   olunursa,   doğruluğu   tey�t  
ed�lmeyen   terör,   doğal   afet   ve   benzer�   haberler�n   asılsız   sızdırılması   toplumda  
ted�rg�nl�k   korku   ve   pan�k   başta   olmak   üzere   çeş�tl�   pek   çok   ps�koloj�k   zorluğu  
da   beraber�nde   get�rmekted�r.   Bu   noktada,   doğru   b�lg�ye   nereden  
ulaşab�leceğ�n�   b�len,   sorgulayan,   eleşt�rel   ve   anal�t�k   düşünme   becer�s�ne  
sah�p   b�reyler   ve   toplumların   önem�   ortaya   çıkmaktadır.   Bu   durumu   anlayan  
ve   değer   veren   ülkeler   de   doğru   b�lg�ye   er�ş�m   konusunda   �nsan   odaklı  
yatırımlarına   ve   eğ�t�me   büyük   önem   vermekted�r.   
 

Kavramın   Önem�  
Kr�z   zamanlarında   doğru   b�lg�ye   er�ş�m   sanıldığından   daha   öneml�   b�r   role  
sah�p.   Gel�şen   teknoloj�   sayes�nde   artan   sosyal   medya   kullanımı   da   doğru  
b�lg�n�n   değer�n�   arttıran   sebeplerden   b�r�.   Sosyal   medya   kullanımın   artması  
b�r   nev�   sahte   haber,   man�pülasyon,   söylent�   g�b�   olayların   artmasına   neden  
oluyor   ve   bu   artış   kr�z   g�b�   zamanlarda   yüksek   derecede   artışa   geçmekted�r.  
 
Sosyal   medya   kullanıcıları   b�lg�y�   paylaşmak   �ç�n   değ�l   de   daha   çok   duygusal  
olarak   �ç�nde   bulunmak   �ç�n   kullanmaya   başlıyor.   Bunu    Kenyatta   Cheese,  
“Belk�   �nsanların   paylaşmak   �sted�ğ�   b�lg�   değ�l   de   duygusal   dürtülerd�r.   Belk�,  
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sosyal   anlamda,   sosyal   medya   artık   b�r   b�lg�   ağı   değ�l   de   duygu   ağıdır.”  
d�yerek   açıklıyor.   Tab�k�   k�m�ler�   bu   duygusal   bağı   kend�   yararına   kullanmak  
�ç�n   çaba   göster�yor.   Bunun   sonucunda   kend�   menfaatler�   uğruna   yalan  
b�lg�ler�,   söylent�ler�   yayab�l�yorlar.  
İnternettek�   bu   b�lg�   k�rl�l�ğ�nden   dolayı   doğru   b�lg�y�   b�zlere   ulaştıran  
kaynaklarda   öneml�   b�r   yer   kazanmıştır.   Bu   kaynaklardan   b�r�   olan   Tey�t’�n  
ed�törler�nden   Mert   Can   Yılmaz,   Boğaz�ç�   Ün�vers�tes�’ne   verd�ğ�   röportajda  
Tey�t’�n   kuruluşunu   “ Tey�t,   Ek�m   2016’da   yola   koyuldu.   O   tar�hlerde   Türk�ye’n�n  
çeş�tl�   şeh�rler�nde   gerçekleşen   patlamalar   ve   darbe   g�r�ş�m�   g�b�   olaylar   kr�z  
anlarında   doğru   b�lg�ye   er�şmen�n   ne   denl�   öneml�   olduğunu   ortaya  
koyuyordu.   B�lg�   k�rl�l�ğ�n�n   hem   sosyal   medyada   hem   de   ana   akımda   yüzeye  
vurması   ve   k�m�   zaman   bu   durumun   toplumda   �nf�ale   yol   açab�lecek  
sev�yelere   ulaşılab�l�yor   olması   b�r   doğrulama   platformuna   olan   �ht�yacı  
pek�şt�rd�.   Bu   �ht�yacı   g�dermek   üzere   Tey�t,   sosyal   fayda   yaratma   amacı  
güderek   kuruldu.”     cümleler�yle   anlatıyor.  
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
 
B�ld�ğ�m�z   g�b�   Cov�d-19   sürec�nde   tüm   dünya   büyük   ölçüde   etk�lend�.   Bu  
süreçte   b�lg�   k�rl�l�ğ�nden   doğan   doğru   b�lg�ye   ulaşamama   problem�   �nsanları  
en   çok   etk�leyen   unsurlardan   olmuştur.  
 
Özell�kle   Donald   Trump’ın   başkan   seç�lmes�nden   sonra   sıklıkla   kullanılmaya  
başlanan    fake   news ,   b�zde    yalan   haber    olarak   �fades�   �le   kullanılıyor.(52)  
  Şubat   ayı   ortalarında,   Dünya   Sağlık   Örgütü,   yen�   koronav�rüs   pandem�s�ne  
yanlış   b�lg�   salgınının   ( �nfodem�c )   da   eşl�k   ett�ğ�n�   açıkladı   (53).   Bunun   üzer�ne  
g�derek   çığ   g�b�   büyüyen   yalan   haber   topluluğu   �nsanları   yanlış   yöntemler  
uygulamaya   �terek   �stenmeyen   sonuçlar   doğurdu.   Daha   sonrasında   l�mon  
d�l�ml�   ılık   su   veya   saf   olmayan   alkol   �çmek   g�b�   örneklerle   karşılaşıldı.  
 
2020   yılının   �lk   üç   ayına   bakıldığında   �se   kümülat�f   değerler�n   g�derek   hızlı   b�r  
artışla   farklılaştığı   görüldü   ve   böyle   dönemlerde   doğru   b�lg�n�n   önem�   toplum  
tarafından   g�derek   daha   fazla   anlaşılmış   oldu.  
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Cov�d-19   sürec�   önces�ne   dayanan   bu   b�lg�   k�rl�l�ğ�   b�rçok   ülkey�,   �ş   adamlarını  
ve   �l�şk�ler�n�   negat�f   şek�lde   etk�led�.   Geçt�ğ�m�z   günlerde   hastalığı   yaydığı  
�dd�asıyla   5G   baz   �stasyonlarını   suçlayan   veya   aşı   satmak   �ç�n   v�rüsü   yaydığı  
�ddaa   ed�len   �ş   adamlarını   suçlayan   olgularla   karşılaştık.  
 
Bütün   bu   örneklere   bakarak   bu   süreçte   doğru   b�lg�ye   er�şememen�n   toplum  
�ç�n   sosyal   ve   sağlık   açısından   tehl�ke   arz   ett�ğ�n�   ve   bu   g�b�   durumlardan  
kaçınmak   �ç�n   en   �y�   çözümün   halkı   yeter�nce   �y�   b�lg�lend�rmek   olduğu  
sonucuna   varılab�l�r.  
 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
İy�   örnekler�   ve   günlük   hayattak�   prat�kler�ne   bakıldığında   aslında   hem  
Cov�d-19   sürec�   hem   de   önces�nde   �nternettek�   �nsan   dışı   traf�k   kaynaklı   sahte,  
saptırılmış,   yanlış   haber   büyük   b�r   problem.   İnternette   hem   nasıl   doğru  
habere   ulaşılab�leceğ�ne   da�r   s�teler,   hem   de   bu   haberler�n   tesp�t�   �ç�n  
gel�şt�r�len   protokol,   yapay   zeka,   veya   yapay   zeka   yarışmaları   vardır.  
 
Doğru   b�lg�ye   ulaşmaktak�   amaca   ve   yönteme   değ�necek   olursak;  
günümüzde   b�lg�   sayısı   eksponans�yel   olarak   artış   göster�p   �vmelenmekted�r  
ve   maalesef   bu   b�lg�ler   f�ltrelenmeden   �nternet   aracılığıyla   kümülat�f   olarak  
b�r�kmekted�r.   Yapılan   �ş�n   kal�tes�   ve   süreçler�n   ver�ml�l�ğ�   �ç�n   b�lg�ye   hızlı  
er�şmek   kadar   doğru   olanı   elde   etmek   de   öneml�d�r.   Bunu   b�r   ülkede,  
ekonom�de   ya   da   sosyal   b�r   g�r�ş�mde   ele   alab�l�r�z.  
 
Bu   raporu   hazırlayan   ek�pte   bulunan   Y�ğ�t   Karataş,   geçen   yaz    b�r   sosyal  
sorumluluk   projes�   �ç�n   Ayşe   Arman'ın   Bodrum'un   Gürece   d�ye   b�r   lokasyonda  
açtığı   atölyelerde   yer   aldı.   Bu   deney�m�n�   �se   şu   cümlelerle   aktarıyor:   “  
Gerçekten   büyük   yatırım   yapıldı,   destekler   alındı   fakat   sonradan   �ş�n   ver�ml�l�ğ�  
ve   doğru   noktaya   dokunup   dokunmadığı   tartışıldı.   Dezavantajlı   olduğu  
gözlemlenen   kes�m   toprak   zeng�n�yd�   ve   proje   başındak�   yanlış   b�lg�   büyük   b�r  
yatırım   �le   gerçekleşt�r�len   projey�   hedeflend�ğ�   kadar   güçlü   kılamadı.   Bu  
b�lg�yle   şuna   varmak   �st�yorum,   eğer   b�lg�n�n   doğruluğunu   sorgulama   ve   ona  
ulaşmaya   �ş�n   başında   başlanılsaydı   proje   belk�   h�ç   başlamayacak   veyahut   tam  
ters�ne   cok   daha   ver�ml�   b�r   proje   hal�ne   gelecekt�.”   
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5.1.6)   Ş�ddets�z   İlet�ş�m  
Yazarlar :    M�nanur   Kartal,    Ayşe   Betül   Varol,   Yasem�n   Ergül,   Mehmet   Can  
Albayrak,   D�la   Naz   Bozkaya,   Gamze   El�f   Benl�,   Ers�n   K�l  
 
 

‘Ş�ddets�z   İlet�ş�m’   konumuzu   tanımlamadan   önce   �çerd�ğ�   kel�meler�n,   kend�  
anlamlarını   gözlemleyel�m.    İlk   olarak   ş�ddet   ned�r?    Sözlüktek�   anlamı,  
“kuvvet,   güç,   zor,   �kt�dar”   ve   f��l   hal�   �se   “kısıtlamak,   zorlamak,   sınırlamak,  
baskılamak”   olarak   tanımlanır.(54)   İlet�ş�m   �se    gönder�c�   ve   alıcı   konumundak�  
�k�   �nsan   ya   da   �nsan   grubu   arasında   gerçekleşen   duygu,   düşünce,   davranış   ve  
b�lg�   alışver�ş�d�r.   K�ş�,   sosyal   çevrede   sağlıklı   ve   mutlu   b�r   yaşam   sürmek   �ç�n  
çevres�ndek�lere   �let�ş�me   geçer.    İlet�   alıp-verme   �şlem�   sayes�nde   �nsan,  
yaşamını   sosyal   b�r   varlık   olarak   sürdüreb�lmekted�r.   Bu   �k�   kavramın   b�r   araya  
gelerek   “Ş�ddets�z   İlet�ş�m”   oluşumu   1999   yılında   Amer�kan   Ps�kolog    Marshall  
B.   Rosenberg   tarafından   bulunmuştur.(55)   1999   yılında   yayınladığı   k�tabı  
“Ş�ddets�z   İlet�ş�m:   B�r   Yaşam   D�l�”   adlı   eser�nde   bu   kavram   üzer�ne  
yoğunlaşmıştır.(56)   Marshall   B.   Rosenberg   �nsanların   b�rb�rler�   arasındak�  
�let�ş�m   ağını   şefkat   ve   empat�   üzer�ne   kurmalarını   ve   bu   �let�ş�m   sürec�  
sayes�nde   �nsanlar   arasındak�   çatışmayı   önlemey�   hedeflem�şt�r.   
Daha   da   genel   çaplı   tanımlamak   �stersek,   k�ş�ler�n   b�rb�rler�   arasındak�  
�let�ş�m�nde,   b�rb�rler�ne   en   �y�   şek�lde   �fade,   duygu,   h�ssetme   g�b�   durumları  
aktarmak   amacı   �le   �sten�len�   �sted�ğ�m�z   şek�lde   aktarma   b�ç�m�d�r   d�yeb�l�r�z.  
Başka   b�r   dey�şle,    ş�ddets�z   �let�ş�m,   anlaşmazlık   �ç�ndek�   bütün   tarafları  
empat�   �le   d�nleyerek   anlama   ve   bu   yoldan   bağlantı   kurarak   �şb�rl�ğ�   zem�n�  
yaratma   ve   herkes�n   �ht�yacının   gözet�ld�ğ�   ortak   çözümler   üretme  
sanatıdır .(57)   
 

İç�ndek�ler  
 

1) Kavramın   köken�  
2) Kavramın   kapsamı  
3) Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
4) Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
5) Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  
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Kavramın   Köken�  
Ş�ddets�z   İlet�ş�m,   şefkat�,   empat�y�,   �ht�yacı   ve   zor   koşulda   �nsancıl   bağı  

kurmamızda   b�ze   yardımcı   olmaktadır.   Ortaya   çıkış   nedenler�ne   göz   atmak  
�sten�rse;   b�reyler   arasında   b�rb�rler�ne   destek   olma,   der�n   öğren�m,   karşılıklı  
destek,   �şb�rl�ğ�,   güven   ve   saygı   g�b�   b�rçok   kavram   yer   almaktadır.  
Günümüzde   “yaşanan   çatışmalara   ver�len   tepk�ler�n   ş�ddet�   g�derek   artmakta  
ve   daha   yıkıcı,   zarar   ver�c�   sonuçlar   ortaya   çıkab�lmekted�r.   Buna   bağlı   olarak  
da,   ş�ddet�   önleyeb�lmek   ve   ş�ddetle   baş   edeb�lmek   �ç�n   etk�l�   b�r   yöntem   olan  
sorun   çözme   yaklaşımları   gün   geçt�kçe   önem   kazanmaktadır.   Ş�ddet   �çeren  
sorunlarla   başa   çıkmakta   farklı   alanlarda,   farklı   b�ç�mlerde   kullanılan   alışılmış  
geleneksel   yöntemler   artık   yeters�z   kalmaktadır”.(58)  

 

Kavramın   Kapsamı  
Aslında   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   temel   olarak   aşağıdak�   dört   adımı   öğütlüyor:  

1) Yargılamadan   gözlemle.   “Ne   gördüm   ne   duydum?”  
2) İç�ndek�   duyguları   doğrudan   söyle.   “Ne   h�ssed�yorum?”  
3) Değerler�n�   ve   özlemler�n�   �fade   ederek   �ht�yaçlarını   d�le   get�r.  
4) Net   ve   olumlu   b�r   eylem   d�l�yle   �ht�yacına   �l�şk�n   r�cada   bulun.   “Hayatım,  

bunun   olması   �ç�n   ne   yapmamı   �st�yorsun?”   (59)  
1)    Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Prat�ğ�n�n   Temeller�nde   Yatan   Varsayımlar   
 

● Tüm   �nsanlar   aynı   �ht�yaçları   paylaşır.  
● Tüm   davranışlar   �ht�yaç   karşılama   g�r�ş�mler�d�r.  
● Duygular   karşılanan   ya   da   karşılanmayan   �ht�yaçlara   �şaret   ederler.  
● Huzur   ve   barışa   g�den   en   doğrudan   yol   kend�m�zle   bağlantı   kurmaktır.  
● Seç�m   �çseld�r.  
● Tüm   �nsanların   şefkat   duyma   kapas�tes�   vardır.   
● İnsanlar   vermekten   key�f   alırlar.  
● İnsanlar   �ht�yaçlarını   b�rb�r�ne   bağlı   �l�şk�ler   aracılığı   �le   karşılar.  
● Dünyamız   �ht�yaçlarımızı   karşılamak   �ç�n   bereketl�   kaynaklar   sunar.   
● İnsanlar   değ�ş�r.   

 
 
 

 

 
40  



 

2)    Ş�ddets�z   İlet�ş�m�   Uygularken   Anahtar   N�yetler  
 

2.1)    Açık   Kalple   Yaşamak  
● Kend�ne   şefkat  
● Kalpten   �fade   etmek  
● Şefkatle   duymak  
● Bağlantıya   öncel�k   vermek  
● “Doğru”   ve   “yanlış”ın   ötes�nde  

 
2.2)   Seç�m,   Sorumluluk   ve   Barış   ve   Huzur  
 

● Duygularımızın   sorumluluğunu   almak  
● Davranışlarımızın   sorumluluğunu   almak  
● Karşılanmayan   �ht�yaçlarla   barışık   olmak  
● İht�yaç   karşılama   kapas�tem�z�   artırmak  
● Anı   yakalama   kapas�tem�z�   artırmak  

 

2.3)   Gücü   paylaşmak   (Ortaklık/Partner   olmak)  
 

● Tam   anlamıyla   herkes�n   �ht�yaçlarını   gözetmek  
● Kaynakları   �ht�yaç   temell�   paylaşma   kapas�tem�z�   artırmak  
● Gücün   koruyucu   amaçla   kullanımı    (60)  

 

2.4)   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   de   Temel   Taahhütler   
 

● Kend�me   karşı   açık   olmak  
● Duygu   yelpazes�n�n   tamamına   açık   olmak  
● Kend�m�   önemseme   r�sk�n�   üstlenmek  
● Sorumluluk  
● Kend�me   özen  
● Denge  
● Her   ne   olursa   olsun   sevmek  
● Masum�yet   varsayımı  
● Empat�k   mevcud�yet  
● Cömertl�k  
● Olduğum   g�b�   (sah�c�)   olmak   ve   kırılganlık   
● Ger�   b�ld�r�me   açık   olmak  
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● D�yaloğa   açık   olmak  
● Anlaşmazlıkları   çözmek  
● B�rb�r�m�zle   bağlar  
● Olanı   kabul   etmek  
● Hayatı   kutlamak  

 
2.5)   Taahhütlerle   Çalışmak   B�l�nçl�   Dönüşüm   Yolunu   Kucaklamak   

● Kend�n�   baskı   altına   almadan   taahhütler�n   c�dd�yet�n�   koruyab�lme  
çel�şk�s�   �le   �lg�lenmek  

● İç   çel�şk�lerle   çalışmak   
● Destek   almanın   yollarını   bulmak   

 
2.6)   Taahhütlerle   Çalışmanın   Çeş�tl�   Yolları   

● Bell�   bazı   taahhütler�   �lham   kaynağı   olarak   kullanmak  
● Sürmekte   olan   yolculuğun   odağına   b�r   taahhüdü   koymak   
● B�r   duruma   cevap   ver�rken   b�r   ya   da   daha   fazla   taahhüdü   pusula   olarak  

kullanmak   (61)   
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
 

● A�le   ve   Ebeveynl�k  
Daha   sağlıklı   ve   dengel�   b�r   a�le   ortamının   oluşmasında   ve   a�le   �ç�ndek�  

b�rl�ktel�k   duygusunun   güçlenmes�nde   rol   oynar.  
 

● K�ş�sel   İl�şk�ler  
İnsanları   gerçekten   anlamamızı   ve   onların   �ht�yaçlarını   göreb�lmem�z�   bunun  

yanında   kend�   �stekler�m�z�   de   uygun   b�r   yolla   elde   edeb�lmem�z�   sağlar.    
● K�ş�sel   Gel�ş�m   ve   Ruhsal   Ş�fa  

Geçm�ş   acılarımızı   d�nd�rmem�ze,   sağlıksız   alışkanlıklarımızı   bırakmamıza   ve  
kend�   terc�hler�m�z�   çeş�tl�   şartlanmalar   ve   alışkanlıklardan   sıyrılarak   uygulamamıza  
olanak   sağlar.  
 

● Kızgınlık   Yönet�m�  
Kızgınlık   duyduğumuz   durumları   yapıcı   ve   sağlıklı   b�r   şek�lde   d�le   get�rmem�ze   ve  
bunu   p�şmanlık   duymadan   gerçekleşt�rmem�z�   sağlar.  

● Manev�   Değerler  
Manev�   değerler�m�zle   uyum   �ç�nde   eylemler   üretmem�z�,   önyargılarımızdan  
kurtulmamızı   ve   kend�m�zle   barışık   olmamızı   sağlar.  
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● Eğ�t�m   ve   Okullar  
Öğrenc�ler�n   b�reysel   potans�yeller�n�   en   üst   düzeye   ulaştırılmasına   ve  
öğretmen-öğrenc�   arasında   güçlü   b�r   bağ   kurulmasına   katkı   sağlar.  

● İş   İl�şk�ler�  
Çalışanların   moral�n�   ve   bağlığını   kuvvetlend�rerek   potans�yeller�n�   üst   düzeye  
çıkarılmasını,   bunun   yanında   müşter�lerle   daha   sağlıklı   b�r   �l�şk�   kurulmasını   sağlar.  

● Anlaşmazlıklara   Çare   Bulmak  
Anlaşmazlıkların   özüne   ulaşarak   barışçıl   çözümler   get�rmem�z�   ve   gelecek   yanlış  
anlaşılmalardan   korunmamızı   sağlar.  

● Örgütsel   Ver�ml�l�k  
 
 

Aslında   ş�ddets�z   �let�ş�m   ded�ğ�m�zde   aklımıza   gelmes�   gereken   şey   “empat�”  
kel�mes�   oluyor.     Ş�ddets�z   �let�ş�m   yüzey�n   altında,   �ç�m�zde   canlı   olana  
ulaşmayı,   kend�m�z�   keşfetmey�   sağlar.   Bütün   eylemler�m�z�n   temel�nde   yatan  
�nsan�   �ht�yaçlarımızı   karşılama   çabasını   görmem�ze   yardım   eder.   Duygu   ve  
�ht�yaç   sözlüğümüzü   gel�şt�rerek   �ç�m�zde   olan   b�ten�   daha   berrak   �fade  
edeb�lme   yetk�nl�ğ�n�   kazanırken,   aynı   zamanda   o   anda   d�ğerler�ne   de   ne  
olduğunu   anlayab�lecek   duruma   gel�r�z.   İht�yaçlarımızı   farkedeb�ld�ğ�m�zde   ve  
anlayab�ld�ğ�m�zde   gerçekleşen,   daha   doyurucu    �l�şk�ler   �ç�n   paylaştığımız   b�r  
temel   yaratmaktır.   
Bu   �let�ş�m   türü   ne   g�b�   alanlarda   kullanılab�l�r?   A�lev�   �l�şk�ler,   k�ş�sel   �l�şk�ler,  
kızgınlık   yönet�m�,   �ş   �l�şk�ler�,   eğ�t�m,   ve   k�ş�sel   anlamda   bağları   gel�şt�rme  
bunlardan   bazıları.   Pek�    neden   bu   �let�ş�m   türü   d�ye   sorulacak   olursa  
uygulaması   kolay,   gen�ş   uygulama   alanına   sah�p,    sonuçları   daha   yapıcı   ve  
kalıcı   olması   şekl�nde   şekl�nde   cevaplandırılab�l�r.  
 
 

Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Derneğ�   kurucusu   V�vet   Alev�,   ş�ddets�z   �let�ş�m  
konusunda   M�ll�yet   Gazetes�ne   verd�ğ�   röportaj   da   ş�ddets�z   �let�ş�m�n  
amacından   bahsed�yor.    “   İstekler�m�z�,   �ht�yaçlarımızı   d�le   get�rem�yoruz.  
Çatışmalarla   mücadele   etme   b�ç�m�m�z,   çatışmaları   geç�şt�rmek   üzer�ne.   Ya  
�l�şk�m�z�n   yakınlığına   bağlı   olarak   kavga   çıkarıyoruz   ya   da   “Boşver”   dey�p  
geç�şt�r�yoruz.   Anlaşmazlığın   �ç�nden   geçmey�   b�lm�yoruz.   Ş�ddets�z   �let�ş�m,  
anlaşmazlıkların   �ç�ndek�   anlaşma   şansını   bulmak   ve   karşı   tarafla   b�r   bağlantı  
kurmaktır.”  
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Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Türk�ye   sayfasının   yaptığı   tanımlamalara   göre,    “Ş�ddets�z  
İlet�ş�m   yüzey�n   altında,   �ç�m�zde   canlı   olana   ulaşmayı,   kend�m�z�   keşfetmey�  
sağlar.   Bütün   eylemler�m�z�n   temel�nde   yatan   �nsan�   �ht�yaçlarımızı   karşılama  
çabasını   görmem�ze   yardım   eder.   Duygu   ve   �ht�yaç   sözlüğümüzü   gel�şt�rerek  
�ç�m�zde   olan   b�ten�   daha   berrak   �fade   edeb�lme   yetk�nl�ğ�n�   kazanırken,   aynı  
zamanda   o   anda   d�ğerler�ne   de   ne   olduğunu   anlayab�lecek   duruma   gel�r�z.  
İht�yaçlarımızı   farkedeb�ld�ğ�m�zde   ve   anlayab�ld�ğ�m�z   de   gerçekleşen,   daha  
doyurucu    �l�şk�ler   �ç�n   paylaştığımız   b�r   temel   yaratmaktır.”   Aynı   zaman   da  
“Ş�ddets�z   İlet�ş�m”   kavramının   sosyal   �l�şk�ler   üzer�ne   olan   katkılarına   da   alt  
başlıklarıyla   s�tede   yer   ver�lm�şt�r.   
 

Takım   çalışmasının,   ver�ml�l�ğ�n   ve   bunun   yanında   h�zmet   ve   ürünler�n   n�tel�kler�n�n  
gel�şt�r�lmes�nde   katkı   sağlar.  
 

Gamze   Gacaloğlu,   20   Mayıs   2018   tar�hl�   yazısında   ş�ddets�z   �let�ş�m  
kavramının   temel   amacını,   “Ş�ddets�z   İlet�ş�m”   k�tabının   yazarı   ve  
yöntem�n   sah�b�    Dr.   Marshall   B.   Rosenberg’�n   de   sözler�ne   yer   vererek  
�fade   ed�yor.    “D�ğerler�yle   olan   �let�ş�m�m�zde   yargısız   gözlemlerde   bulunmayı  
hedefley�p,   tamamen   h�ssett�ğ�m�z   duyguya   odaklanıp   o   duygunun   ardında  
yatan   �ht�yaçlarımızı   bularak   ve   bu   �ht�yaçlarımızı   �fade   ederek   kalpten   b�r  
�let�ş�m   yöntem�   “ş�ddets�z   �let�ş�m”.   Yöntem�n   sah�b�   Dr.   Marshall   B.  
Rosenberg,   tüm   davranışlarımızın   altında   �ht�yaçlarımızı   karşılama   amacı  
olduğunu   ve   en   güçlü   �ht�yaçlarımızdan   b�r�n�n   hayata   ve   �nsanların   �y�l�ğ�ne  
katkıda   bulunma   olduğunu   söylüyor.   Ve   hatta   şöyle   der:   “Tüm  
anlaşmazlıkların   ve   ş�ddet�n,   karşılanmayan   �ht�yaçların   yürekler   acısı   b�r  
�fades�   olduğunu   düşünüyorum.”   (62)  
 

Fatma   Ülkü   Selçuk,   2017   Ocak   tar�hl�   “S�yas�   Çatışmaların   Çözümünde  
Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Model�n�n   Olanak   ve   Kısıtlılıkları”   makales�nde   ş�ddets�z  
�let�ş�m�n   �şlev�ne   çokça   yer   vermekted�r.    “Ş�ddets�z   �let�ş�m   model�,  
“�ht�yaçlarımızı,   d�ğerler�n�n   �ht�yaçlarının   gözet�lmes�ne   eş�t   değerde   önem  
verd�ğ�m�z�   �letecek   b�ç�mde,   açıkça   �fade   etmey�”   ve   başkalarının   �ht�yaçlarına  
şefkatle   karşılık   vermey�   desteklemey�   de   hedeflemekted�r   (Rosenberg,   2013:  
78).  
 
Etn�k   çatışmalar   da   dâh�l   olmak   üzere   ş�ddet   düzey�n�n   yüksek   olduğu   s�yas�  
çatışmaların   ardından,   madd�   ve   manev�   zarar   gören   b�nlerce,   m�lyonlarca  
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�nsan   olab�lmekted�r.   Pek   çok   �nsan   rıza   göstermeks�z�n   kend�n�   çatışmaların  
ortasında   bulurken;   sonrasında,   k�ş�lerde   öfke   ve   nefret�n   de   m�ras   kaldığı  
ps�koloj�k   yaralar   açılmaktadır.   Bu   çatışmalarda,   yalnızca   kurban   olarak  
konumlandırılanlar   değ�l,   fa�l   olarak   görülenler   de   bunalım   yaşayab�lmekte;  
suçluluk   h�sler�   ve   kend�   hatalarıyla   yüzleşme   noktasında   yaşadıkları  
gönülsüzlük   neden�   �le   kend�   �çler�ne   kapatılab�lmekted�rler.   İlg�nç   olan   �se,  
çoğu   defa,   her   �k�   taraftan   k�ş�ler�n   de   kend�   tarafındak�ler�   kurban;  
karşısındak�ler�,   fa�l   olarak   görmeler�d�r   (Kos�c   ve   Tauber,   2010:   45-47).  
 
Bu   durum,   gruplar   arası   �let�ş�m�   daha   da   zorlaştırab�lmekted�r.   Öyle   k�   sosyal  
h�zmet  
görevl�ler�   ve   barışın   yen�den   �nşası   �ç�n   çalışanlar   b�le   kend�ler�n�   gruplar   arası  
�let�ş�me   zarar  
vereb�lecek   duygular   �ç�nde   bulab�lmekted�rler.   Shulam�t   Ramon’un   İsra�l’de  
Arap   ve   Yahud�   sosyal   h�zmet   görevl�ler�   �le   mülakatlara   dayalı   olarak   yaptığı  
araştırma,   barış   �ç�n   çalışanların,   b�lhassa   travma   sonrası   stres   bozukluğu  
hakkında   b�lg�l�   olmalarının   önem�ne   �şaret   etmekted�r.   Bu   çalışma,   aynı  
zamanda,   barışın   yen�den   �nşası   sürec�nde   yer   alanların   b�rer   mak�neden  
z�yade,   h�sler�,   �ht�yaçları   olan   �nsanlar   olduklarının   hatırlanması   gerekt�ğ�n�  
ortaya   koymaktadır.   Araştırma   bulguları,   zaman   zaman,   görevl�ler�n,   fa�l   olarak  
algıladıkları   k�ş�lere   karşı   mesafe   h�ssett�kler�n�;   bunun   �se   fa�l   olarak  
kodladıklarına   empat�   duymalarını   zorlaştırdığını   ortaya   koymaktadır  
(Ramon,2004).   O   halde   barış   �nşası   doğrultusunda   çalışanların   da   ps�koloj�k  
desteğe,   kend�ler�ne   ve   başkalarına   yönel�k   empat�   eğ�t�m�ne   �ht�yacı  
olab�lmekted�r.Kos�c   ve   Tauber’�n   Hırvat�stan’dak�   genç   Hırvat   ve   Sırplar  
arasındak�   �l�şk�n�n   onarılması   sürec�n�   �nceleyen   çalışması   da   çatışma  
çözümünde   ps�koloj�   b�lg�s�n�n   ve   ruhsal   travmaları   �y�leşt�rmen�n   önem�ne  
d�kkat   çekmekted�r.   Öte   yandan,   çalışmada,   duygusal   yaraları   ve   davranış  
bozukluklarını   �y�leşt�rmeye   yönel�k   ps�koloj�   temell�   projeler�n   pek   azına  
madd�   destek   bulunab�ld�ğ�   de   ortaya   koyulmaktadır.   Araştırmaya   göre,  
Hırvat�stan’da,   ps�kologların   ve   sosyal   h�zmet   görevl�ler�n�n   verd�kler�   danışma  
h�zmet�,   ruhsal   sağlığı   �y�leşt�reb�lecek   yeterl�ğe   ulaşamamaktadır.   Ayrıca  
ps�koterap�n�n   kültürel   olarak   da   damgalanmış   olmasının   olumsuz   etk�ler�  
vardır.   Tüm   bu   etkenler,   travma   oluşturab�lecek   düzeyde   ş�ddetl�   çatışmaların  
�ç�nde   bulunanların   yanı   sıra   bu   k�ş�ler�n   çocuklarının   ve   genç   nes�ller�n   de  
ş�falanmasını   zorlaştırılab�lmekted�r.   Ş�ddets�z   �let�ş�m   becer�ler�nden   yoksun  
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olan   çoğu   genç   arasında   öfke,   kaygı,   depresyon,   alkol   ve   madde   bağımlılığı  
yaygınlaşmaktadır   (Kos�c   ve   Tauber,   2010:   54-55).”  
 

İnsanın   gel�ş�m�nde   en   öneml�   unsurlardan   b�r�s�   �let�ş�md�r.   İnsanın   d�ğer  
�nsanlarla   etk�leş�m�,   onun   hayatının   �ler�k�   dönemler�nde   vereceğ�   kararları,  
k�ş�l�ğ�   ve   �nsanlara   olan   bakış   açısını   etk�ler.   Konuşab�len   her   �nsanın  
�let�ş�m�n�   doğru   şek�lde   kurduğunu   söyleyemey�z.   İç�nde   yaşadığımız,  
büyüdüğümüz   toplum   ve   a�le,   kend�   doğruları   doğrultusunda   b�zlere   �let�ş�m  
kurmayı   öğret�r.   Hang�   durumlarda   nasıl   tepk�ler   vermem�z   ve   k�mlere   karşı  
nasıl   tavır   almamız   gerekt�ğ�   g�b�   belk�   de   h�çb�r   doğru   temel�   olmayan  
davranışlar   �nsanlara   aşılanıyor.   (63)  
  
Ş�ddets�z   İlet�ş�m,   �nsanın   kend�   �ç�nde   başlayab�lecek   ve   gel�şeb�lecek   b�r   şey  
fakat   �let�ş�m   tek   taraflı   değ�ld�r.   O   yüzden   b�rey�n   kend�nde   başlattığı  
‘Ş�ddets�zl�k’   �let�ş�m   hal�nde   olduğu   herkes�   etk�ler.   S�yas�   ve   toplumsal  
hayatımızda   kaot�k   ve   ş�ddetl�   b�r   d�l   �le   �ç   �çey�z,   buna   maruz   kalan   b�reyler  
olarak   ş�ddets�z   �let�ş�m�   çevrem�ze   yaymak   kend�   �let�ş�m�m�z�   gel�şt�rmek  
adına   yapab�leceğ�m�z   en   büyük   �y�l�klerden   b�r�   olab�l�r.    Eğer   toplumsal  
ger�l�mden   toplumsal   uyuma   doğru   yol   almak   �st�yorsak   önce   kend�   �ç�m�zde  
uyum   sağlamalıyız.   (64)  
 
Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
 

Ş�ddets�z   �let�ş�m;   k�ş�sel   �l�şk�ler,   öfke   yönet�m�,   �ş   �l�şk�ler�,   anlaşmazlıklara   çare  
bulmak   g�b�   kr�z   durumlarında   öneml�   rol   oynamaktadır.   
 

● Yargı   ve   eleşt�r�ler�   anlamak   ve   bağa   dönüştürmek,   b�r�n�   d�nlerken   onu  
gerçekten   duyab�lmek  

● P�şmanlık   duyacağınız   davranışlara   yol   açmadan   öfkey�   dönüştürmek,  
öfken�z�n   ger�s�ndek�   �ht�yaçları   keşfetmek  

● Eleşt�r�   ve   suçlamaları   şefkatl�   bağa   dönüştürmek  
● Yerel   veya   uluslararası   düzeyde   anlaşmazlıklara   barışçıl   çözümler  

üretme  
● İşyer�ndek�   anlaşmazlıkları   hızla   ve   etk�n   b�r   b�ç�mde   çözümlemek.  

(65)/(66)  
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5.1.7)   Komün�te   B�l�nc�   Ve   Kolekt�f   Hareket  
Yazarlar:    Ayşenur   Tanrıkulu,   Havvanur   Kılıç,   Eda   Tavus,   Ferkan   Yaman,   Naz  
Çobanoğlu,   Yasem�n   Güllü  
 
Toplumsal   hareketler,   modernl�ğ�n   �lk   dönemler�nde   ve   henüz   küresel  
teknoloj�k   ve   ekonom�k   dönüşümler�n   yaşanmadığı   dönemlerde,   bell�   b�r   sınıf  
üzer�nden   ekonom�k   çıkar   eksenl�   ve   s�yasal   gücü   ele   geç�rmek   ya   da  
etk�lemek   üzere   ortaya   çıkmışlardır.   Fakat   daha   sonraları,   küreselleşme   �le  
b�rl�kte   başlayan   değ�ş�m   ve   dönüşümler   paralel�nde   zamana   ve  
postendüstr�yel   toplum   t�p�ne   uygun   b�ç�mde   açıklanmaları   gerekm�şt�r  
(Çopuroğlu   ve   Çet�n,   2010:   72).   İşte   tam   da   bu   noktada   karşımıza   yen�  
toplumsal   hareketler   kavramı   çıkmaktadır.   (67)  

 
İç�ndek�ler  
Kolekt�f   hareket  

○ Kavramın   köken�  
○ Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
○ Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  
○ Kavramın   �nsan    ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  

Toplumsal   b�l�nç  
○ Kavramın   köken�  
○ Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  
○ Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  

 

Kolekt�f   hareket  
 

Kavramın   Köken�  
Kolekt�f   hareket;   aynı   anda   b�rkaç   b�rey�n   veya   grubun   katıldığı,   zaman   ve  
mekan   b�t�ş�kl�ğ�   �ç�nde   benzer   morfoloj�k   karakter�st�kler   serg�leyen,   �l�şk�ler�n  
toplumsal   alanını   �çeren   ve   yaptıkları   eylem�n   anlamlı   olduğunu   düşünen  
�nsan   kapas�tes�n   yer   aldığı,   toplumsal   prat�kler   olarak   tanımlanmıştır   (Hard�n,  
1982;   Melucc�,   1996;   Olson,   2003;   Franc�sco,   2010).   
 
Kolekt�f   hareket,   çeş�tl�   menfaat   sah�pler�   arasındak�   �şb�rl�kç�   ve   sürdürüleb�l�r  
yardımlaşmayı   �fade   etmekted�r.   Kolekt�f   hareket,   b�reysel   eylem�n   etk�s�n�   ve  
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güven�l�rl�ğ�n�   arttırarak,   aynı   görüştek�   kuruluşlar   arasında   korunmasız  
menfaat   sah�pler�   �ç�n   �şb�rl�kç�   b�r   platform   oluşturarak   rak�pler   arasındak�  
dengey�   de   sağlamaktadır.   Kolekt�f   hareket,   yerel   mevzuatı   zayıf   ülkelerde  
olası   yolsuzlukları   önleyeb�l�r,   yolsuzlukla   mücadele   uygulamalarını  
tamamlayab�l�r   veya   geç�c�   olarak   bunların   yer�ne   geçerek   zayıf   mevzuatı   ve  
uygulamaları   güçlend�reb�l�r.   
 
Toplumsal   hareket   örnekler�   arasında   şunlar   sayılab�l�r:   Kadın   hareket�   ya   da  
fem�n�zm,   �şç�   hareket�   ve   t�caret   b�rl�kler�   hareketler�,   faş�st   hareketler,   faş�zm  
karşıtı,   ırkçılık   karşıtı   hareketler,   ps�k�yatr�   karşıtı   ya   da   ps�k�yatr�k   çabalarla  
sorunlarını   aşanların   hareketler�,   m�ll�yetç�   hareketler,   dayanışma   hareketler�,  
çevrec�   ya   da   yeş�l   hareket,   kürtaj   karşıtı   ya   da   savunucusu   hareketler,   hayvan  
hakları   hareketler�,   barış   hareketler�   “Toplumsal   Hareket”   kavramlarını   �lk   kez  
Lorenz   Von   Ste�n,   s�yasal   mücadele   bağlamında   kullanmıştır.   Başlangıçta   bu  
kavram,   �şç�   sınıfının   özb�l�nc�yle   b�rl�kte   �kt�darı   elde   edeceğ�,   sürekl�l�k  
gösteren   b�rleşt�r�c�   b�r   süreç   anlamını   taşıyordu.   Von   Ste�n   �le   aynı   dönemde  
Marks   ve   Engels   de   Komün�st   Man�festo’da   bu   anlamı   ben�msem�şt�r.   1848  
yılında   pol�t�k   anal�zc�ler   çoğul   olarak   toplumsal   hareketlerden   bahsetmeye  
başlamışlardır.   (68)  
 
  Toplumsal   hareket   ya   da   sosyal   hareket;   sosyal   b�l�mlerde,   farklı   düzenleme  
b�ç�mler�n�   �çeren,   farklı   harekete   geç�rme   ve   davranış   stratej�ler�yle   toplumsal  
değ�ş�m�   hızlandırmak,   engellemek   veya   ters�ne   çev�rmek   �ç�n   uğraşan   ortak  
b�r   rol   oynayıcı   olarak   görülmekted�r.   Toplumsal   hareketler,   en   genel  
tanımıyla,   ortak   amaç   �ç�n   b�r   araya   gelen   �nsanların   kolekt�f   eylemler�d�r.  
Toplumsal   hareket   anal�zler�,   s�yaset   b�l�mc�ler,   sosyologlar,   tar�hç�ler  
tarafından   yapılab�lmekted�r.   (69)  
 
B�rey   olma,   topluluk   duygusunun   aşılab�ld�ğ�   anda   başlamakta   ve   
b�rey   toplumsal   bütüne   aracısız   bağlı   olmak   yer�ne   onu   oluşturan   parçalarla   
bağımlılık   �l�şk�s�nde   olduğundan   dolayı   toplumla   bütünleşmes�   organ�k   b�r   
şek�lde   meydana   gelmekted�r.   İşbölümü   bağlamında   ortaya   çıkan   bu   organ�k   
dayanışma   (Durkhe�m,   2006:   163)   b�reysel   k�ml�ğe   �şaret   etmekted�r   ve   
b�reysel   k�ml�k   kolekt�f   k�ml�ğ�n   etk�nl�ğ�ne   nazaran   toplumsal   bütünleşme   
noktasında   daha   pas�ft�r.   Modern   dönemde   özell�kle   poz�t�v�st   sosyoloj�   
bağlamında   farklı   �ş   bölümüne   yapılan   vurgu   sosyal   yapının   b�r   düzen   ve  
uyum   �çer�s�nde   olduğu   düşünces�nden   hareketle   ele   alındığından   b�reysel  
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k�ml�k   toplumsal   bütünleşme   �le   uyumludur.   Fakat   daha   sonrak�   toplumsal  
değ�ş�mler�n   postmodern   dönemdek�   b�reysel   k�ml�klere   oranla   toplumsal  
bütünleşmedek�   rolü   tartışılab�l�r.   Geleneksel   toplumlarda   b�r�nc�l   �l�şk�ler�n  
varlığı   kolekt�f   k�ml�ğ�n   ve   toplumsal   bütünleşmen�n   gerçekleşmes�nde  
etk�l�d�r.   Bu   �l�şk�lerden   yoksun   olan   modern   k�ml�klerde   toplumsal   sınıfların   ve  
b�reyler�n   grup   şuurunu   kazanması   daha   da   zordur.   Bu   yüzden   toplumsal  
bütünü   oluşturmaya   yönel�k   çabalar   b�r   potada   er�mes�   mümkün   olmayan  
k�ml�kler�   b�r   grup   hal�ne   get�rmeye   yönel�k   hukuk�   yaptırımlar  
�çereb�lmekted�r   (Bauman,   2006:   56).   (70)   
 
 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Artan   eş�ts�zl�kler,   azalan   kaynaklar,   sürdürüleb�l�r   olmayan   ekonom�k  
modeller   ve   artık   uzaktak�   b�r   �ht�mal   olmaktan   çıkan   �kl�m   değ�ş�kl�ğ�   dünyayı  
öngörülemez   kr�zlere   sürüklüyor.   Yarısından   çoğunu   masa   başı   mesa�lerde  
harcadığımız   kısa   sürel�   yaşamlarımız   hep�m�z   �ç�n   anlam   arayışında  
olduğumuz   c�dd�   b�r   mesele   hal�ne   geld�.   

Poz�t�f   Yönler�  
Başka   b�r   �fadeyle   yoğun   k�tlesel   eylemler   bazen   b�r   dönem�n  
kapanmasına,   b�r   sosyal   çözülmeye,   bazen   de   yen�   b�r   aşamanın  
başlamasına,   toplumun   leh�ne   olan   gel�şmelere   yol   açab�l�rler.   Ama  
kes�n   olan   b�r   şey   var   k�   k�tle   hareketler�   her   zaman   statükoyu   sarsan,  
onu   evr�mleşt�ren   b�r   �şlev   görmüşlerd�r.   En   büyük   etk�ler�   s�yasal  
s�stemler,   rej�mler   alanında   görülmekted�r.   Bu   t�p   sosyal   eylemler  
öncel�kle   s�yasal   yapıları   zorlamakta,   onlar   üzer�nde   b�r   ps�kososyal   baskı  
kurmaktadırlar.   Ama   bu   hareketlerde   rasyonell�ğ�n   olmamasından  
dolayı,   kurunun   yanında   yaşın   da   yanması   m�sal�,   �stenmeyen  
olumsuzluklar,   haksızlıklar   da   da�ma   görüleb�lmekted�r.   Bunların  
önlenmes�   de   oldukça   zordur,   hatta   �mkânsızdır.   Bütün   sorun   �lg�l�   k�ş�  
ve   kurumların,   örgütler�n   hemen   başlangıçta   olayı   c�dd�ye   almaları   ve  
sorunun   çözümü   yönünde   gerekl�   önlemler�   hızla   devreye  
sokab�lmeler�d�r.   Ancak   bu   şek�lde   ger�l�m   düşürüleb�l�r,   kapsamlı   sosyal  
çatışmalar   önleneb�l�r.   Dünyada   ulusal   ve   evrensel   düzeyde   büyük  
sosyal   değ�şmeler,   halk   hareketler�   her   zaman   yoğun   k�tle   hareketler�   �le  
paralel   b�r   sey�r   �ç�nde   olmuştur.   (71)   
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Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
B�reyler   ve   gruplar,   kolekt�f   hareket   ederek;   olasılıklar   alanında   kavramsal   ve  
etk�l�   koşullar   tanımlar,   algıladıklarını   sınırlandırır,   ortak   davranışlarından  
anlam   oluşturmak   �ç�n   �l�şk�ler�n�   aynı   anda   akt�f   hale   get�r�r,   böylel�kle   b�rl�kte  
olma   ve   peş�nde   oldukları   amaçlar   �ç�n   b�r   anlam   kazandırırlar.   (72)  
 
Kolekt�f   eylem   var   olan   kültürel   kodların,   normların,   kuralların   ve   örüntüler�n  
b�r   ürünü   olab�leceğ�   g�b�;   bu   norm   ve   kodların   rad�kal   olarak  
değ�şt�r�leb�leceğ�   potans�yel   gücü   �ç�nde   barındırır.   Başka   b�r   dey�şle,   bu  
faktörler   kolekt�f   eylem�n   katal�zörler�yken,   eylem�n   kend�s�   �ç�nde   kodların,  
normların,   kuralların,   gelenek   ve   görenekler�n   olduğu   sosyal   k�ml�kler�  
değ�şt�rmes�   de   muhtemeld�r   (Drury   ve   Re�cher,   2000).   
 
John   W�ll�am   Atk�nson   (1964),k�ş�y�   kolekt�f   eylemde   bulunmaya   �ten   �çsel  
dürtüler�n   varlığından   söz   etm�şt�r.   Bu   dürtüler;   b�rey�n   b�r   yoksunluk   veya  
sorun   h�ssetmes�,   eyleme   katılmak   �ç�n   b�r   dış   teşv�k�n   –para   g�b�   madd�   veya  
ben�msenme   g�b�   manev�–   varlığı   ve   eylem�n   amacına   ulaşma   başarısıdır  
(T�llock   &   Morr�son,   1979;   Oberschall,   1993).  
 
Toplumsal   sorunlara   karşı,   �nsanların   b�r   araya   gel�p   örgütlenerek,   çözüm  
olmak   �ç�n   mücadele   etmes�;   akt�v�st   eylem   olarak   adlandırılmaktadır.   F�z�k�  
eylemler,   gün   geçt�kçe   d�j�talleşen   toplumlar   tarafından   teknoloj�n�n   de  
yardımıyla   sanala   uyarlanab�lmekted�r.   D�j�tal   akt�v�zm   çalışmalarının,   daha  
çok   ses   get�rmes�   ve   daha   büyük   k�tlelere   ulaşab�lmes�   avantajından   sıkça  
yararlanılmaktadır.   Böylece,   b�reysel   veya   toplumsal   olarak   harekete   geçmek  
daha   kolay   b�r   hale   gelm�şt�r.Greta   Thunberg’�n   çevre   b�l�nc�   üzer�ne   Dünya  
l�derler�ne   çağrıda   bulunduğu   “İkl�m   �ç�n   Okul   Grev�”,   en   güncel   örneklerden  
b�r�   olarak   karşımıza   çıkmaktadır.  
 
İlham   ve   parlak   f�k�rler,   b�lg�   ve   perspekt�f   çeş�tl�l�ğ�   sayes�nde   artar.   Bu  
hususta   Stanford   d.School   ve   NYU   ITP   g�b�   kurumlar,   farklı   d�s�pl�n  
gruplarından   �nsanları   b�r   araya   get�rerek,   tek   b�r   d�s�pl�n�n   grubunun   kend�  
başına   h�çb�r   zaman   gerçekleşt�remeyeceğ�   atılımlar   göstermes�ne   alan   açan  
mükemmel   örneklerd�r.(73)  
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Pandem�   sürec�   önces�nde   s�v�l   toplum   alanı   akt�fl�ğ�n�   sürdürmeye   devam  
ederken,   pandem�   dönem�nde   bu   alana   daha   fazla   sorumluluk   düştüğü  
gözlemleneb�l�r.   Aynı   zamanda   daha   çok   �nsanın,   s�v�l   toplumla   tanışması   ve  
uzaktan   da   olsa   fayda   amacında   toplanmalarının   daha   çok   gündeme   geld�ğ�  
söyleneb�l�r.   In-Between   kurucu   ortakları   B�lgen   Coşkun   ve   D�lek   Öztürk’ün  
moderasyonunu   yürüttüğü,   Jo�nt   Idea   kurucuları   Eda   Çarmıklı,   Markus   Letho  
ve   Kolekt�f   House   People   &   Culture   Yönet�c�s�   Merve   Gürel   �le;   COVID   dönem�  
ve   sonrasında   d�j�tal   bağ   oluşturma   konusunun   tartışıldığı   ser�n�n   �lk  
web�nar’ından   çıktıları’na   göre:   Günümüzde   star   tasarımcıların   yer�n�   kolekt�f  
üret�m   almaktadır.   Tom   D�xon   g�b�   b�r   duayen   öğrenc�lerle   b�r   araya   gel�p   IKEA  
çatısı   altında   b�r   mob�lya   tasarlayab�lmekted�r.   Üç   boyutlu   yazıcılarla   b�rl�kte  
otonom�   de   tasarımı   ve   üret�m�   daha   demokrat�kleşt�rmekted�r.   Yaratıcı  
projelere   bakıldığında   �nterd�s�pl�ner   ek�pler�n   sayılarının   g�tt�kçe   arttığı  
gözlemlenmekted�r.   (74)  
 
COVID   sürec�nde   b�rçok   tasarım   markası   ve   yaratıcı   sektördek�   kurum   açık  
kaynak   kullanımını   ön   plana   çıkardı.   Marc   Jacobs   ücrets�z   ç�z�m   kursları  
sunarken,   y�ne   global   b�r   moda   markası   olan   Alexander   McQueen   her   hafta  
arş�v�nden   seçm�ş   olduğu   �ron�k   b�r   tasarımını   yorumlaması   �ç�n   kreat�flere  
açık   çağrı   yapıyor.   Bu   tasarımlar,   markanın   sosyal   medya   hesaplarından  
paylaşılıyor.   Bu   da   b�ze   b�r   tasarım   markasının   yaratıcı   b�reyler�   destekleyen   b�r  
tems�l�yet   alanına   dönüşeb�leceğ�n�   göster�yor.   (75)  
 
Gönüllü   çalışmalarla   s�perl�k   üret�m�   ve   üret�len   b�nlerce   s�perl�ğ�n   ücrets�z   b�r  
şek�lde   hastanelere   dağıtılması,   doktor   ve   hemş�relere   tahs�s   ed�lmes�;   yakın  
dönemdek�   gündel�k   yaşamın   kolekt�f   hareket�ne   örnek   olarak   ver�leb�l�r.  
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
Koronav�rüs   salgını,   Türk�ye’de   ve   dünyada   başta   sosyal   hayat   ve   ekonom�  
olmak   üzere   hayatın   çeş�tl�   alanlarında   öneml�   etk�ler   yaratmaya   devam  
ed�yor.   Bu   süreçte   toplumun   b�rçok   konuda   tutum   ve   davranışlarında   da  
değ�ş�kl�k   olması   beklen�yor.(76)   
 
Çok   sayıda   �şletmen�n   web   konferansı,   anında   mesajlaşma   veya   e-posta   g�b�  
örgütsel   çalışma   teknoloj�ler�n�   kullanmasıyla   b�rl�kte   sosyal   anlamda   sanal  
çalışma   b�ç�m�n�n   ben�msemes�   �ht�mal�n�   arttırab�l�r.   Bu   bağlamda,   g�tt�kçe  
artan   sayıda   �şveren   ve   �şgören,   tele   çalışma   alternat�f�n�   b�r   çalışma   b�ç�m�  
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olarak   terc�h   edecekt�r.   Aslında   “home-off�ce   (evden   çalışma)”   g�b�   mekânsal  
açıdan   esnek   çalışma   s�stemler�,   mevcut   kr�zle   beraber   pek   çok   çalışma  
alanında   zorunlu   olarak   deney�mlenmekted�r.   K�m�ler�   �ç�n   yen�   k�m�ler�   �ç�nse  
yoğunluğu   artan   bu   g�b�   deney�mler,   zaman   �ç�nde   yaygınlaşarak   ve  
ben�msenerek   yen�   b�r   çalışma   hayatını   beraber�nde   get�reb�l�r.   Sanal   �şyer�  
sosyal   �zolasyon   h�ss�n�n   güçlenmes�   ve   dolayısıyla   dünya   genel�nde   “yalnızlık”  
duygusunun   daha   da   artması   �ht�mal�n�   güçlend�rmekted�r.   Yapılan  
araştırmalarda   sanal   �şgörenler;   yalnızlık,   �zolasyon   ve   ‘aynı   dört   duvar   arasına’  
ger�   dönme   �steğ�n�n   arttığı   görülmüştür.   Fakat   zorunlu   �zolasyon,   terc�h  
ed�len   veya   b�l�nçl�/n�yetl�   b�r   şek�lde   seç�len   �zolasyon   ve   dayanışma  
b�ç�mler�ne   de   dönüşeb�l�r.   Aynı   zamanda   yalnızlık   duygusunun   kend�   �ç�ndek�  
b�r   c�ns�   olan   seç�lm�ş   yalnızlık   veya   olumlu   ger�   çek�lmeler   de   gün   geçt�kçe  
daha   büyük   ölçekte   yaşanmaya   başlayab�l�r.   Daha   öneml�s�,   zorunlu   �zolasyon  
hal�nde   ortaya   çıkan   b�rb�r�nden   ve   dünyadan   haberdar   olma   h�ss�,   küçük  
gruplar   ve   yerell�k   bağlamında   ön   göreb�leceğ�m�z,   b�reysell�kle   kolekt�fl�ğ�n   �ç  
�çe   geçt�ğ�   toplumsal   b�ç�mler�n   de   gel�şmes�ne   neden   olab�l�r   (77)  
 
Geleneklere   sıkıca   bağlı   veya   daha   az   gel�şm�ş   ülkelerde,   toplumsal   b�l�nc�n  
oluşmasını;   d�n�   semboller,   genel   �nanışlar   ve   geçm�şten   gelen   alışkanlıklar  
sağlar.   Sosyal   gruplar   arasındak�   farkın   çok   olmadığı   toplumlarda,   o  
toplumdak�   b�reyler   arasındak�   toplumsal   b�l�nç,   toplumun   ortak   �nanış,   değer  
ve   alışkanlıklarının   b�rleşmes�yle   bel�rl�   ve   toplumun   çoğunluğunun  
destekled�ğ�   b�r   kalıp   hal�nde   oluşur  
 
Toplumsal   b�l�nç  

 
Kavramın   Köken�  
Toplumsal   b�l�nç   (komün�te   b�l�nc�),   toplumun   sah�p   olduğu   veya   etk�lend�ğ�  
b�r   m�rastan   kaynaklanan   davranış   ve   düşünme   b�ç�mler�n�n   sonucudur.  
Bunlar,   toplumdak�   çoğunluk   tarafından   kabul   ed�lm�şt�r.   Söz   konusu   b�l�nç  
b�reyden   önce   de   vardır,   b�reyden   sonra   da   olmaya   devam   edecekt�r.  
Toplumsal   b�l�nç   ayrıca,   b�r   toplumun   d�ğer�nden   ayıran   yegane   unsurlardan  
b�r�s�d�r.   (78)   
 
Toplumsal   b�l�nç   hareket�nde   asıl   amaç;   var   olan   genel   düşünceye   katılan  
b�reyler�n   ortak   çalışması   sonucunda,   düşüncen�n   toplumda   yer  
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kazanmasıdır.   Toplumsal   b�l�nce   sah�p   b�reyler�n   kolekt�f   çalışması   sonucunda;  
�sten�len   hedefe   ulaşma   süres�,   harcanması   gereken   efor,   çalışmanın   kal�tes�  
g�b�   konularda   olumlu   yönde   artış   yaşanır.   
 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
Farkındalık   oluşturmak:  
İnsanların   sosyal   hayatlarını   etk�leyen   faktörler   hakkında  
b�lg�lend�r�lmes�n�   sağlar.  

Kapsamlı   b�r   Gel�ş�m   Ortamı   Oluşturmak  
Eğ�t�m,   sağlık,   �şs�zl�k,   çevre   g�b�   çeş�tl�   alanlardak�   gel�ş�m   fırsatlarını  
ortaya   çıkararak   b�rey   ve   toplum   bazında   adım   atılmasını   sağlar.  

Mot�vasyon   Sağlamak:  
Ortak   amaçlar   �ç�nde   hareket   eden   komün�teler   b�reysel   ve   toplumsal  
mot�vasyonu   arttırarak   toplumsal,   b�reysel   ve   çevresel   sorunlara   �lg�l�  
olmalarını   sağlarlar.   

Eş�tl�k   ve   Sosyal   Adalet�   Sağlamak  
Toplumun   her   kes�m�nden   b�rey�   kapsayarak   b�rey   ve   toplum   faydasında  
eş�tl�k   �lkeler�nde   hareket   ed�lmes�n�   sağlar.  

Değ�ş�me   Açık   Olmayı   Sağlamak:  
Değ�ş�m   arayan,   değ�ş�m   �ç�n   hareket   eden   b�r   b�l�nç   oluşturulmasını  
sağlar.  
 

Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler  
 
Pandem�   dönem�nde   toplumsal   b�l�nç   düzey�nde   bel�rg�n   b�r   farklılaşma  
gözlemlend�.   Ortaya   çıkan   yen�   “normal”   sürec�nde   �se   k�ş�ler   farklı  
günlük   hayat   rut�nler�   oluşturuken   kend�ler�n�   daha   farklı   ruh   haller�  
�ç�nde   buldular.   Bu   konuyla   �lg�l�   500   k�ş�   üzer�nde   araştırma   yapan  
peerCo   takımı   şu   sonuçlara   ulaştı:  

● Ulaşım   aracı   terc�hler�nde,   yaya   ve   özel   araç   kullanımında   c�dd�   b�r  
ağırlık   olduğu   gözlemlen�yor.   Dışarı   çıkarken   anket  
katılımcılarının   361’�   (%72.2’s)�   özel   aracını   kullanarak   dışarı  
çıkarken,   280’�   (%56)   yaya   olarak   çıkmayı   terc�h   ederken,   %21.2’s�  
toplu   taşıma   kullanıyor.(Metro,   M�n�büs,Otobüs   vs.)  
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●   Ankete   katılan   k�ş�ler�n   dışarı   çıkarken   ağırlıklı   olarak   sosyal   mesafe  
kurallarına   d�kkat   ed�lmes�ne   (%50.4)   g�decekler�   yer�n   kapalı   mekan  
olmamasına   (%48.8),   ve   h�jyen   kurallarına   uyulmasına   (%43.4)   önem  
verd�ğ�   görüldü.  

 
● Anket�n   son   kısmında   katılımcıların   dışarı   çıktıklarında   nasıl   h�ssett�kler�n�,  

çevreye   nasıl   b�r   etk�   ett�kler�n�   düşündükler�n�   ve   dışarı   çıkmayı   ne   kadar  
�ht�yaç   olarak   gördükler�n�   gözlemleyen   ek�p,   ankete   katılanlara   1’den   5’e  
kadar   ölçüt   koyarak   kend�ler�n�   hang�   sev�yede   gördükler�n�   sordu.   Bunun  
sonucunda   �nsanların   dışarı   çıkma   �ht�yacı   �le   ted�rg�nl�k   sev�yeler�n�n  
benzer   sev�yede   olduğunu   gözlemled�ler.  

● Ted�rg�nl�k   sev�yes�   3   olan   katılımcılar,   orta   düzey   olarak   kabul   ed�lm�ş,   4-5  
ted�rg�nl�k   sev�yes�nde   245   (%46.8)   k�ş�n�n   olduğu   ve   500   k�ş�n�n   %49’un   da  

 
54  



 

dışarı   çıkmayı   b�r   �ht�yaç   olarak   gördüğü   gözlemlend�. 

 

 
 

 
5.1.8)   B�rb�r�nden   Öğrenen   Topluluklar   ve   Paylaşım   Kültürü  
Yazarlar:    Büşra   Şah�n,   H�cran   Kızıltepe,   Ceren   Polat,   Aleyna   Yılmaz,   Cansu  
Kaya,   Merve   Bastem  
 
Uygulama   Toplulukları,    b�r   konu   veya   b�r   alanda   ortak   �lg�s�   olan   k�ş�ler�n  
uzun   süre   boyunca   �şb�rl�ğ�   yaptıkları,   f�k�r   ve   stratej�ler�   paylaştığı,   çözümler�  
bel�rled�ğ�   ve   yen�l�kler   gel�şt�rd�ğ�   b�r   sosyal   öğrenme   sürec�   olarak  
tanımlanab�l�r.   Eğ�t�m   teor�syen�   Et�enne   Wenger,   bas�t   b�r   tanım   ver�r:  
“Uygulama   toplulukları,   b�r   kaygıyı   ya   da   yaptıkları   b�r   şeye   olan   tutkusunu  
paylaşan   ve   düzenl�   olarak   etk�leş�me   g�rd�ğ�nde   daha   �y�   yapmayı   öğrenen  
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�nsan   gruplarıdır.”    Öğrenme ,   çoğu   zaman   bu   sosyal   süreçlere   eşl�k   eden  
rastlantısal   b�r   sonuçtur.   Ortak   hedefler�   olan   �nsanlar   b�rb�rler�yle   etk�leş�me  
g�rd�kler�nde   ortaya   çıkan   ve   gel�şen   sosyal   bağlamlarda   öğrenme   gerçekleş�r.  
(79)  
Okurların   haber   �çer�kler�ne   sanal   ortamdak�   web   s�teler�nde   yorum  
yapab�lmes�,   söz   konusu   bu   yorumlara   başkalarının   da   yorumlarıyla   katkıda  
bulunab�lmeler�   yen�   b�r   f�k�r   paylaşım   ortamı   yaratmıştır.   Ayrıca,   düşünceler�n,  
günlük   ve   anlık   eylemler�n,   görseller�n   ve   bulunulan   mekanların   paylaşımı   g�b�  
özell�klere   ve   esaslara   dayanan   sosyal   medya   araçları,   kullanıcılarına  
paylaşımın   yen�   boyutlarını   hızlı   b�r   şek�lde   b�r   yaşam   b�ç�m�   olarak  
algılatmaya   ve   yaşatmaya   başlamıştır.   Bunun   net�ces�   olarak   sosyal   medya  
kullanıcıları   –   “ağ   toplumu”   fertler�   -   arasında   “ paylaşım   kültürü ”   d�ye  
adlandırılab�lecek   b�r   kültür   oluşmaya   başlamıştır.   (80)  

 
İç�ndek�ler  

1. Kavramın   kapsamı   ve   önem�  
2. Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
3. Kavrama   �l�şk�n   �stat�st�kler  
4. Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 
 

Kavramın   Kapsamı   ve   Önem�  
 
B�rb�r�nden   öğrenen   topluluklar   ve   paylaşım   kültürü   çok   uzun   zamanlara  
dayanıyor,   mağaralara   ç�z�len   res�mlerden   başlayan   paylaşım   taleb�  
günümüzde   sosyal   medyayla   daha   da   arttı.   McLuhan’ın   bakış   açısına   göre  
sosyal   medyayla   b�rl�kte   paylaşım   sürec�   b�r   alışkanlık   hal�ne   gelm�ş   ve   bunu  
sosyalleşmen�n   post   modern   hal�   olarak   adlandırmıştır.   (81)  
“Sanal   sosyalleşme”n�n   zorunluluğu   hal�ne   gelen   paylaşım,   kullanıcılar  
tarafından   �lk   başta   ve/veya   kullanım   süres�   �çer�s�nde   zaman   zaman  
yadırgansa   da,   süreç   �çer�s�nde   alışkanlık   hal�ne   gelmekted�r.   Söz   konusu   bu  
sanal   ortamlarda   var   olab�lmek,   “sanal   toplum”dan   dışlanmamak   ve  
sosyalleşmen�n   bu   post-modern   hal�ne   ayak   uydurab�lmek   �ç�n   kullanıcılar  
olarak   b�zler,   hayatlarımızdak�   hemen   hemen   her   türlü   gel�şmey�  
tanıdıklarımız   veya   tanımadıklarımızla,   yan�   neredeyse   herkesle   paylaşmak  
zorunda   kalmaktayız.   (82)  
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F�k�rler,   çıktılar,   ürünler   ve   dahası   �nsanların   soyut   ve   somut   kazanımlarının  
çıktılarıdır.   Bu   çıktıları   hayata   geç�ren   �lk   adım   düşünceyle   başlar.   Pek�  
düşünce   ne   �le   başlar   ded�ğ�m�zde   Ruh�   Duman   şu   şek�lde   özetl�yor:  
Toplumsal   ve   üret�c�   eylemler   sonucunda   düşünce   oluşur.   Bu   oluşum  
sürec�nde   tar�hsel   ve   toplumsal   b�r�k�mler   rol   oynar.   Çünkü   düşüncen�n   köken�  
�nsanın   ve   toplumun   varlığına   dayanır.   İnsan   topluluğunun   dışında   düşünce  
olamaz,   düşüncen�n   üret�c�s�   de   kullanıcısı   da   �nsan   topluluğudur.   (83)  
Düşünce   ve   devamında   süregelen   çıktılar   da   her   b�r   toplum   ve   kültür   �ç�n  
farklıdır.   Öğrenmey�,   araştırmayı   ve   çıktılar   üretmey�   b�len   topluluklar   bunları  
b�r   araya   get�rerek   yen�  
çıktılar   elde   edeb�l�rler.   Burada   öneml�   olan   nokta   bu   farklılıkları   görüp   Karl  
Marx’ın   tez,   ant�tez   ve   sentez   d�yalekt�ğ�n�   kullanarak   beraber   daha   �y�ye   g�tme  
amacıyla   çıktıları   b�rleşt�r�p   b�r   sentez   yaratmaktır.  
 

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Paylaşım   kültürünün   ve   �nsanlar   arasındak�   sosyal   desteğ�n   önem�n�n  
anlaşıldığı   ve   arandığı   en   öneml�   zamanların   başında   kr�z   zamanları  
gelmekted�r.   Şu   an   �ç�nde   bulunduğumuz   kr�z   durumu   COVID-19   salgınından  
kaynaklanmaktadır.   Tey�t’�n   ed�törler�   arasında   yer   alan   Boğaz�ç�   Ün�vers�tes�  
S�yaset   B�l�m�   ve   Uluslararası   İl�şk�ler   mezunu   Mert   Can   Yılmaz,   Boğaz�ç�  
Ün�vers�ten�n   haber   bölümünde   yer   alan   röportajında   salgın   g�b�   çoğu   �nsanın  
yen�   deney�mlemekte   olduğu   bu   süreçte,   �nsanların   uzmanların  
görüşler�nden   yararlanarak   sürec�   doğru   yönetmes�n�n   önem�n�   şu   sözler�yle  
vurgulamaktadır:   “Kr�z   anlarında   yanlış   b�lg�n�n   oturduğu   b�r   başka  
düzlemden   de   söz   etmek   mümkün:   Korku.   COVID-19   salgını   süres�nce  
bugüne   değ�n   yayılan   yanlış   b�lg�ler�n   temelde   korku   ve   end�şe   h�sler�m�ze  
seslend�ğ�n�   görüyoruz.    Korku,   b�z�   �rrasyonel   değerlend�rmelere   �t�yor   ve  
aslında   b�reysel   olarak   makro   ölçekte   gel�ş�m�n�   kontrol   etmem�z�n   güç  
olduğu   unsurlara   karşı   b�r   adım   atıyor   g�b�   görünmek   adına   akla   h�tap  
etmeyen   paylaşımlar   yapab�l�yoruz.    S�rken�n,   alkolün   veya   tuzlu   suyun   v�rüsü  
vücudumuzdan   uzak   tutacağına   da�r   doğru   olmayan   yaygın   paylaşımların  
temel�nde   salgından   duyduğumuz   end�şe,   end�şeyle   attığımız   �rrasyonel  
adımlar   ve   ufak   da   olsa   b�r   adım   atma   arzumuz   yatıyor.   Adımımız   �şe  
yaramasa   da   �ç�m�z   rahatlıyor   g�b�   düşüneb�l�r�z.   Ancak   bu   konuda   yanlış   b�lg�  
k�m�   zaman   sadece   �şe   yaramamakla   kalmayab�l�yor.   İran’da   v�rüsten  
korunmak   �ç�n   sahte   �çk�   �ç�p   hayatını   kaybeden   �nsanların   olması   buna   b�r  
örnek.”   (84)  
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Kavrama   İl�şk�n   İstat�st�kler  
Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar   mesele   sürec�ndek�   takımlardan   b�r�   olan   Z  
Commun�ty   70   genç(Ağırlıklı   yaş   ortalaması   16)   üzer�nde   yaptıkları   anket  
çalışmalarında   şu   b�lg�ler�   elde   ett�ler:   
 

● Gençler   b�reysel   olarak   ders   aldıklarında   mot�vasyonlarını   kaybett�kler�  
�ç�n   onl�ne   dersler�n�   bırakıyorlar.   

 

● Çalışırken   proje   odaklı   olmak   veya   takım   �ç�nde   yer  
almak   mot�vasyon   arttırıcı   b�r   faal�yet    olarak    görülüyor.  

 
● “İy�   b�r   komün�te   nasıl   olmalı?”   sorusuna   �se   gençlerden   ver�len  

cevaplar   şu   şek�lde:   Paylaşım   kültürü   olan,   takım   çalışmasına  
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müsa�t,   akran   öğren�m�   olan,   özgür   düşünce   ortamı   sunan,  
mot�ve   eden.  
 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
B�rb�r�nden   öğrenme   pek   çok   bağlamda   (ortamda)   gerçekleşeb�l�r.   Bunlara  
b�r   örnek   vermek   gerek�rse,   artık   hayatımızın   pek   çok   alanında   karşımıza  
çıkan   sosyal   medya   oluşumları   bu   anlamda   b�r   öğrenme   topluluğu   olarak  
düşünüleb�l�r.    Sosyal   medya    akla   �lk   gelen   kullanım   amaçlarının   yanı   sıra  
pekala   toplulukların   b�rb�r�nden   b�r   şeyler   öğrenme   platformu   hal�n�   de  
almıştır.   Yapılan   b�r   araştırmaya   göre   sosyal   medyayı   akt�f   kullanan  
öğrenc�ler�n,   bu   öğrenc�ler�n�n   sosyal   medyayı   eğ�t�m   amacıyla   da   kullandığını  
ortaya   koymuştur.(85)   N�tek�m   gerek   akadem�k   anlamda   gerekse   hob�sel  
ed�n�mler   açısından   bakıldığında   pek   çok   sosyal   medya   sayfasının   bu   amaçla  
kurulduğu   ve   çok   sayıda   k�ş�n�n   de   bu   platformlardan   yararlandığı   ve   b�rb�r�yle  
etk�leş�m   hal�nde   öğrenme   faal�yetler�n�   gerçekleşt�rd�ğ�   görülmekted�r.  
Youtube   özell�kle   v�deolar   aracılığı   �le   çok   farklı   k�tlelerden   �nsanların   b�r  
topluluk   oluşturmasına   ve   b�rl�kte   öğrenme   faal�yetler�   yürütmeler�ne   olanak  
sağlamaktadır.  
 
B�rb�r�nden   öğrenme   model�ne   b�r   d�ğer   örnek    mentor-mentee    �l�şk�s�   olab�l�r.  
Tan�ma   göre   mentor   :   "Mentorluk   n�yet�   barındırarak   bel�rl�   b�r   konuda   yaşam  
b�lgel�ğ�n�n   b�r   k�ş�den   d�ğer�ne   taşındığı   karşılıklı   b�r   �l�şk�d�r."   Bu   da   k�ş�lere  
b�lg�   paylaşımı   �le   b�r   baskas�n�n   deney�mler�n�   kend�   yasamamışçasına  
deney�mleme   fırsatı   sunar.   (86)  
 
Günlük   hayattak�   topluluk   öğrenme   prat�kler�ne   örnek   vermek   gerek�rse:  
Başta   İng�l�zce   olmak   üzere   pek   çok   d�l�n   öğren�ld�ğ�   Speak�ng   Coffee’ler,  
öğrenc�ler�n   onl�ne   ortamda   b�l�msel   projeler   gel�şt�rmes�n�   destekleyen  
Ep�stem   Topluluğu ,   Cov�d-19   surec�nde   laboratuvar   prat�kler�   yarıda   kes�lm�ş  
öğrenc�ler�   buluşturan   ve   laboratuvar   öğrenmes�n�   onl�ne   sürece   taşıyan  
Labxchange ,   k�s�ler�n   b�rb�rler�n�n   deney�mler�   hakkında   konuşarak   ve   bu  
deney�mler   ve   sonuçları   hakkında   f�k�r   alışver�ş�nde   bulunduğu   b�r   yaşayan  
atölye   olan   ve   kend�s�n�   "yaşayarak   öğrenme   kavramının   b�l�n�rl�ğ�n�n  
artırılması   ve   gençler�n   kend�   �stek   ve   �ht�yaçları   doğrultusunda   akt�v�teler  
gel�şt�reb�lecekler�   b�r   açık   alan"   sekl�nde   tanımlayan    YAŞÖM    bunlardan  
sadece   b�rkaçıdır.  
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5.1.9)   D�s�pl�nlerarası   Etk�leş�m  
Yazarlar:    Sel�n   Altuntec�m,   Tuğba   Çaylak,   Umut   Ulaş   Tarhan,   Armağan  
H�kmet   Saka,   Buse   Yel   Bektaş,   Enes   Sarı,   Hülya   Tomak,   Umay   Talay  
 
21.   yüzyılda   karşılaştığımız   zorluklar,   çok   katmanlı   b�r   yapıya   doğru   evr�l�yor   ve   g�derek  
karmaşıklaşıyor.   Geleneksel   �ş   modeller�   ve   bu   modellerle   �lg�l�   çalışmalar;   b�reyler�,  
meslek   yaşamının   yen�   zorluklarından   kurtulmak   �ç�n   gerekl�   olan   becer�lerle  
donatmak   konusunda   başarısızlığa   uğruyor.   İnanıyoruz   k�,   �lk   bakışta   b�rb�r�nden  
bağımsız   g�b�   görünen   d�s�pl�nler�n   b�r   araya   gelmes�yle   oluşan   d�s�pl�nler   ötes�   b�r  
anlayış   ve   yaklaşım   oldukça   öneml�.   (87)  

 
 

İç�ndek�ler  
● Kavramın   köken�  
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
● Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
● Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  
● D�ğer   

 

Kavramın   Köken�  
 
D�s�pl�nler   arası   etk�leş�m,   b�rden   fazla   d�s�pl�n�n   b�rb�r�yle   etk�leş�m   hal�nde   çalışılarak  
ortaya   çok   daha   faydalı,   uygulanab�l�r   kazanımlar   çıkarmayı   amaçlamaktadır.  
Örneğ�n   tıp   b�l�m�   �le   ver�   b�l�m�n�   b�r   arada   çalışarak   hastalıklar   hakkında   daha   fazla  
b�lg�   sah�b�   olab�l�r�z   ve   elde   ett�ğ�m�z   kazanımlar   bu   hastalıkların   tedav�s�nde   b�ze  
katkı   sağlayab�l�r.   D�s�pl�nlerarası   çalışmanın   önem�n�   araştırdığımızda   Mot�  
N�ssan�’n�n   Ten   Cheers   for   Interd�sc�pl�nar�ty:   The   Case   for   Interd�sc�pl�nary  
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Knowledge   and   Research   �s�ml�   makales�nde   aşağıda   bel�rt�len   10   maddeye  
ulaşab�l�r�z.  
 

1. Yaratıcılık   genell�kle   d�s�pl�nlerarası   b�lg�   gerekt�r�r.  
2. D�s�pl�nler   arası   çalışanlar   genell�kle   yen�   alanlarına   öneml�   katkılarda  

bulunurlar.  
3. D�s�pl�nlerarası   çalışmalarda   yapılan   hataları   genell�kle   çalışmalardak�  

d�s�pl�nlere   aş�na   olan   k�ş�ler   tarafından   kolayca   tesp�t   ed�leb�l�r.  
4. Geleneksel   d�s�pl�nler�   d�s�pl�nlerarası   çalışırken   bu   alanlarda   çok   değerl�  

değerl�   araştırma   konuları   ortaya   çıkab�l�r.  
5. B�rçok   düşünsel,   sosyal   ve   prat�k   problemler�n   çözümü   d�s�pl�nlerarası  

yaklaşım   gerekt�r�r.  
6. D�s�pl�nlerarası   b�lg�   ve   araştırma   b�ze   b�lg�   bütünlüğünün   önem�n�   ve  

gerekl�l�ğ�n�   göster�r.  
7. D�s�pl�nler   arası   araştırmalar   genell�kle   daha   fazla   esnekl�ğe   sah�pt�r.  
8. Tek   b�r   d�s�pl�n   üzer�ne   çalışan   �nsanlara   kıyasla   d�s�pl�nlerarası   çalışanlar  

kend�ler�n�   yen�   yerler   keşfetmen�n   düşünsel   eşdeğer�   olarak   görürler.  
9.   D�s�pl�nlerarası   çalışanlar   modern   akadem�dek�   �let�ş�m   boşluklarını  

g�dermeye   yardımcı   olab�l�r,   böylece   b�lg�   dünyasına   çok   daha   büyük   katkılar  
sunab�l�rler.  

10. Farklı   d�s�pl�nler   arasında   köprü   kurarak,   d�s�pl�nlerarası   çalışanlar   akadem�k  
özgürlüğün   savunmasında   rol   oynayab�l�r.   D�s�pl�nlerarası   b�lg�   ve   araştırma  
pek   çok   dezavantaj   ve   prat�k   engeller   oluşmaktadır.   B�rl�kte   ele   alındığında,   bu  
ödüller,   dezavantajlar   ve   engeller,   çağdaş   öğrenme   dünyasında   d�s�pl�nlerarası  
b�lg�   ve   araştırmaya   doğru   haf�f   b�r   değ�ş�m   olduğunu   göstermekted�r.   (88)  

 
B�r   d�ğer   makalede   Al�   Yıldırım,   d�s�pl�nlerarası   yaklaşıma   duyulan   �ht�yacın  
sebepler�n�   �k�   başlık   altında   �ncelem�şt�r.   İlk   olarak,   �nsanlar   genell�kle   dış   dünyayı  
bütüncül   b�r   yaklaşım   �ç�nde   algılama   eğ�l�m�nded�rler.   Karşılaştıkları   problemlere  
çözüm   bulma   g�r�ş�mler�   ya   da   başkalarıyla   �let�ş�m   kurma   b�ç�mler�   bel�rl�   d�s�pl�nlere  
özgü   b�lg�   ve   becer�lerle   sınırlı   değ�ld�r.   Günlük   yaşamda   sorulan   sorular   ve   ver�len  
cevaplar   genell�kle   b�rden   fazla   d�s�pl�n�n   konu   alanına   g�rmekted�r.  
 
İk�nc�   temel   neden   �se,   gel�şen   ve   değ�şen   b�lg�   b�r�k�m�   her   geçen   gün   ortaya   yen�  
çalışma   alanlarının   çıkması   sonucunu   doğurmaktadır.   Geleneksel   d�s�pl�nler�n   dar  
kapsamları   �ç�nde   bu   yen�   gel�şen   alanları   �ncelemek   mümkün   olamaz.   (89)    
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Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
D�s�pl�nler   arası   çalışmaların   belk�   de   en   öneml�   get�r�s�,   olaylara   ve   olgulara   çok   çeş�tl�  
bakış   açıları   kazandırmasıdır;   bu   yönüyle   d�s�pl�nler   arası   çalışmalara   günümüzde  
sıklıkla   rastlamaktayız.   Bugünlerde   küresel   b�r   felaket   olarak   tüm   dünyanın   ortak  
sorunu   hal�ne   gelen   COVID   -19   pandem�s�ne   yönel�k   çeş�tl�   yaklaşımlar   mevcuttur.  
Antropoloj�   perspekt�f�nden   bakıldığında   pandem�   kavramının   �fade   ett�kler�   çok  
boyutlu   b�r   örüntü   olarak   karşımıza   çıkmaktadır.   Bu   çalışmada   geçm�ştek�  

pandem�ler,   hastalıkların   altında   yatan     nedenler,   �nsan   göçler�,   salgınların   yayılım  

hızını   etk�leyen   faktörler,   hastalıkların   küresel   çapta   b�r   pandem�ye   dönüşmes�ne  
sebep   olan   kültürel   ögeler   ve   pandem�ler�n   doğurduğu   sonuçlar   ele   alınmıştır.  
Geçm�şte   yaşanılan   pandem�lere   da�r   gerçekleşt�r�len   çalışmalar   �le   antropoloj�n�n  
temel   yaklaşımları   arasında   neden-sonuç   �l�şk�s�n�n   kurularak   salgının   muhtemel  
b�lançosu   üzer�ne   çıkarımlar   yapılmıştır.(90)  

 
Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Kr�z;   b�r   k�ş�,   b�r   �şletme   ya   da   b�r   toplumun   �ç�nde   bulunduğu   zor   b�r   dönemde  
bel�rs�zl�ğ�   ve   zarar   görme   olasılığını,   r�sk�   �çeren   b�r   kavramdır.  
 
COVID-19   g�b�   b�r   kr�z   dönem�nde   d�s�pl�nler   arası   etk�leş�m�n   b�rçok   örneğ�ne  
rastlayab�l�r�z.   Örneğ�n,   COVID-19   �le   �lg�l�   med�kal   alanda   araştırma   yapanların  
�ht�yaçları   olan   b�lg�ye   çok   gen�ş   b�r   kaynak   havuzundan   ulaşmalarını   kolaylaştırmak  
�ç�n   b�rçok   farklı   d�s�pl�n�   �ç�nde   bulunduran   b�r   takımda   ver�   b�l�mc�ler,   ver�  
mühend�sler�,   ver�   graf�kerler�,   proje   yönet�c�ler�   ve   daha   b�rçok   farklı   alandan   uzman  
k�ş�ler   bulunmaktadır.   B�rçok   farklı   perspekt�ften   ver�ler�n   toplandığı   böyle   b�r   oluşum  
kr�z   zamanlarında   fazlasıyla   fayda   sağlayacaktır.   (91)   
 
           Ger�l�ml�   b�r   durum   olarak   olumsuz   algılanan   kr�z   ve   kr�z   yönet�m�,   gerçekte  
�şletmen�n   yaşamında   �ş   başarımını   sıra-dışı   artırmaya   fırsat   sağlayan   yönet�msel   b�r  
sınavdır.   Etk�l�   b�r    transformasyonel   l�derl�k* ,   kr�zden   daha   güçlü   b�r   şek�lde   çıkmayı  
sağlayab�l�r.   Bu   bağlamda,   b�lg�y�   araştırab�lme   (çevrey�   sürekl�   gözlemleyeb�lme   ve  
gel�şmeler�   �zleyeb�lme   becer�s�),   kavramsal   esnekl�k   (farklı   alternat�fler�   aynı   anda  
düşüneb�lme   becer�s�),   çalışanları   gel�şt�reb�lme   ve   değ�ş�m�   yöneteb�lme  
becer�ler�n�n   transformasyonel   l�derl�ğ�   yansıttığını   söylemek   mümkündür.   B�lg�y�  
araştırab�lme   becer�s�ne   dayanan   yen�l�kç�   yapısı   �le   yen�   �şb�rl�kler�   kurab�l�r,   yen�  
rekabet   stratej�ler�   ortaya   koyab�l�r,   yen�   yönet�m   tekn�kler�n�   uygulamaya   koyab�l�r,  
AR-GE   faal�yetler�ne   ağırlık   ver�r;   b�reysel   �lg�,   z�h�nsel   uyarım   ve   �lham   ver�c�   etk�  
yoluyla   çalışanların   gel�şmes�n�   ve   �şler�ne   bağlanmasını   sağlayab�l�r,   yarattığı   ortak  
v�zyonun   paylaşılmasını   sağlayarak   ve   sah�p   olduğu   kar�zma   ve   �lham   yeteneğ�   �le  
çalışanların   üstün   çabasını   elde   edeb�l�r.   (92)  
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Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
 

● Tar�h   önces�   çağlardan   günümüze   kadar   moda   ve   m�mar�   sürekl�   b�r   etk�leş�m  
�ç�nde   olmuştur.   Ant�k   zamanlarda   g�ys�ler   �nsanlar   �ç�n   b�r   barınak   n�tel�ğ�  
taşırken   bu   özell�k   zamanla   �lkel   yapıların   oluşumuna   doğru   gel�ş�m  
gösterm�şt�r.   Nuray   Dem�rel   Akgül’ün   “G�ys�   ve   M�mar�   Tasarımında  
D�s�pl�nerarası   Etk�leş�m”   adlı   çalışmasında   da   özell�kle   m�mar�   ve   tekst�l  
arasındak�   bu   paylaşımlara   �thafen   tekst�l   l�fler�   �le   m�mar�   yapılardak�   kablolu  
s�stemler�   bağdaştırır.   Kablolu   s�stemlerde   kabloların   b�r   araya   gelmeler�ndek�  
konumlandırmalar   tekst�l   dokumalarla   aynı   kuruluş   düzenler�n�  
paylaşmaktadır.   Tekst�l   ve   m�mar�n�n   bu   b�rl�ktel�kler�   çekme   ger�lmel�  
s�stemlere   taşınarak   çağdaş   strüktürler   elde   ed�lmekte,   ayrıca   tekst�l�n   m�mar�  
strüktürler�   haf�fletmes�   m�mar�ye   yen�,   öncü   strüktürler�   get�rmekted�r.   (93)  
 

● “Case   Study   on   Refugees:   Interd�sc�pl�nary   Cooperat�on   �n   Psychosoc�al  
Intervent�ons”   projes�   Avrupa   B�rl�ğ�   Erasmus+   programı   tarafından  
yürütülmekted�r.   Mültec�lere   yönel�k   ps�kososyal   müdahalelerde   Ps�koloj�,  
Meslek�   Terap�,   F�zyoterap�,   Sosyal   H�zmet,   Konuşma   Terap�s�   ve   Sağlık   Eğ�t�m�  
arasındak�   �şb�rl�ğ�n�n   başarı   faktörler�n�   tanımlamak   ve   ele   almayı  
amaçlamaktadır.   (94)  

 

 
     * Transformasyonel   L�derl�k:    Dönüşümcü   l�derl�k,   b�r   l�der�n   gerekl�   değ�ş�m�  
bel�rlemek   �ç�n   ek�plerle   b�rl�kte   çalıştığı,   �lham   yoluyla   değ�ş�me   rehberl�k   edecek   b�r  
v�zyon   oluşturduğu   ve   b�r   grubun   kararlı   üyeler�yle   b�rl�kte   değ�ş�kl�ğ�   gerçekleşt�rd�ğ�  
b�r   l�derl�k   teor�s�d�r;   Tam   Kapsamlı   L�derl�k   Model�n�n   ayrılmaz   b�r   parçasıdır.   (95)  
 

● B�r   Amaç   Olarak   D�s�pl�nlerötes�l�k  
 

5.1.10)   Sağlık   Okuryazarlığı  
Yazarlar:    Karya   Turab�k,   Şeyda   Dem�rtaş,   Barış   C�hanoğlu,   Beyza   K�tapçı,  
Elanur   Çel�k,   Ömür   Den�z   Yörük,   Ece   Karabulut,   Kenan   Tarak,   Furkan  
Arslantaş,   Yaren   İç  
 
Uluslararası   l�teratürde   günden   güne   daha   çok   kullanılan   sağlık   okuryazarlığı  
kavramı   g�derek   ülkem�zde   de   yaygınlaşmaya   başlamıştır.   Sağlık   okuryazarlığı  
sağlık   h�zmetler�ne   ulaşım,   öz-bakım   �le   sağlık   h�zmet�   sunan   ek�p   ve   b�rey  
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arasındak�   etk�leş�m   olmak   üzere   üç   temel   noktada   sağlık   sonuçlarını  
etk�lemekted�r.   Sağlık   okuryazarlığı   okuma-yazma   becer�ler�n�n   ötes�nde  
sağlıklı   davranışlar,   �laçların   doğru   kullanımı,   sağlık   h�zmetler�nden   nasıl  
yararlanacağını   b�lmek,   aydınlatılmış   onam   formlarını   anlamak   ve   �mzalamak,  
özbakım   ve   hastalık   yönet�m�   hakkında   kararlar   vereb�lmek,   evdek�   tıbb�  
c�hazları   doğru   kullanab�lmek,   bakım   veren   rolünü   üsteleneb�lmek   g�b�   sağlık  
b�lg�ler�n�   kavrama   ve   değerlend�rme   yet�s�n�   kapsamaktadır   B�reyler�n   sağlık  
durumu,   sağlıkta   eş�ts�zl�k,   mal�yet   artışları,   sağlık   b�lg�ler�ne   ulaşab�lme   g�b�  
etkenler   göz   önüne   alındığında   sağlık   okuryazarlığını   artırmaya   yönel�k  
g�r�ş�mler�n   planlanması   ve   uygulanması   önem   kazanmaktadır.   (96)  
 
 

İç�ndek�ler  
● Kavramın   köken�  
● Kavramın   önem�  
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�   
● Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  

 

 
Kavramın   Köken�  
 

Sağlık   okuryazarlığı   �lk   bakışta   anlaşıldığı   g�b�   d�rekt   okur   yazarlık  
olmamakla   beraber   eğ�t�mle   doğru   orantılı   olarak   artan   b�r   farkındalıktır.  
B�reyler�n;   sağlık   haklarından   doğru   olarak   yararlanab�lmek,   sağlık  
konusundak�   tüm   �mkanlarını   etk�n   b�r   b�ç�mde   kullanab�lmek,   sağlık  
h�zmetler�nden   aldıkları   ver�m�   artırab�lmek   �ç�n   ed�nmes�   gereken   temel  
yetk�nl�kt�r.   B�reyler�n   kend�   sağlıklarının   sorumluluklarını   alarak   en   �y�   şek�lde  
koruyab�lme,   gel�şt�reb�lme   ve   bunu   sürdüreb�lme   kab�l�yetler�d�r.   Bu   konuda  
en   kapsamlı   tanım,   2013   yılı   Dünya   Sağlık   Örgütü   sağlık   okuryazarlığı  
tanımıdır:   “Sağlık   okuryazarlığı   genel   okuryazarlık   �le   �l�şk�l�   olup   �nsanların  
yaşamları   boyunca   sağlık   h�zmetler�   �le   �lg�l�   konularda   kanaat   gel�şt�rmeler�   ve  
karar   vereb�lmeler�,   sağlıklarını   korumak,   sürdürmek   ve   gel�şt�rmek,   yaşam  
kal�tes�n�   yükseltmek   �ç�n   sağlık   �le   �lg�l�   b�lg�   kaynaklarına   ulaşab�lmeler�,  
sağlık   �le   �lg�l�   b�lg�ler�   ve   mesajları   doğru   olarak   algılamaları   ve   anlamaları  
konularındak�   �stekler�   ve   kapas�teler�d�r”.   (97)   
 

 
64  



 

Bu   konuda   ver�lecek   b�rçok   örnek   vardır.   Ancak   bunlardan   en   bas�t   ve  
çarpıcı   olanlarını   ele   alacak   olursak:   Yen�   doğan   b�r   bebeğ�n   �lk   6   ay   sadece  
anne   sütü   �le   beslenmes�   daha   sonra   ek   gıda   �le   takv�ye   yapılması   gerekt�ğ�  
konusundak�   uygulamalar   anneler�n   sağlık   okuryazarlığına   göre   farklılık  
gösterm�şt�r.   Bu   konu   bas�t   görünse   de   dünyaya   yen�   gelm�ş   b�r   b�rey�n  
hayatına   sağlıklı   b�r   şek�lde   başlaması   ve   böyle   devam   etmes�   �ç�n   çok  
öneml�d�r.   D�ğer   bas�t   ama   b�r   o   kadar   öneml�   olan   konu   �se   beslenme   ve  
akt�v�te   düzen�d�r.   Özell�kle   günümüzde   b�reylerde   bulunan   b�rçok   hastalığın  
sebeb�   yanlış   beslenme   ve   harekets�zl�kt�r.   Beslenme   konusunda   ed�n�lecek  
temel   b�lg�ler   farklı   hastalıkların   tedav�s�nde   de   öneml�   rol   oynamaktadır.  
Buna   spes�f�k   b�r   örnek   verecek   olursak:    Geçm�ş   yıllarda   konjest�f   kalp  
hastalarına   (kalb�n   vücudun   �ht�yaçlarını   karşılayab�lecek   kadar   kan  
pompalayamaması)   sadece   d�üret�k   (�drar   söktürücü)   �laçlar   reçete   ed�l�rken,  
günümüzde   �drar   söktürücüler�n   yanı   sıra   beta-bloke   ed�c�ler   (sempat�k   s�n�r  
s�stem�n�   yatıştıran),   anj�yotens�n   dönüştürücü   enz�m   �nh�b�törler�   (kan   basıncı  
ve   sıvı   denges�n�   düzenleyen)   de   reçete   ed�leb�lmekted�r.   İlaç   tedav�s�n�n   yanı  
sıra   bu   hastalara   geçm�şte   sadece   f�z�ksel   akt�v�teler�ne   d�kkat   etmeler�  
öner�l�rken,   günümüzde   uygun   tempoda   egzers�z�n   yanı   sıra   düşük   yağlı   ve   az  
tuzlu   d�yet   tüketmeler�   öner�lmekted�r.   Hatta   okuryazarlık   düzeyler�ne   göre  
mob�l   sağlık   apl�kasyonlarını   (uygulamalarını)   kullanmaları   teşv�k   ed�lerek  
hastaların,   haftalık   olarak   vücut   ağırlıklarını   ölçüp   doktorlarına   bu   durumu  
rapor   etmeler�   �stenmekted�r.   (98)   
 

Kavramın   Önem�  
 

Sağlık   sektörü;   gel�ş�m   ve   değ�ş�mler�n   sıklıkla   yaşandığı,   oldukça  
karmaşık   yapıda   b�r   s�stemd�r.   Bununla   beraber   tüm   b�reyler   sağlık  
h�zmetler�ne   �ht�yaç   duymakta   ve   bu   h�zmetler�   kullanmaktadır.   Durum   bu  
�ken   b�rey�n   sağlık   konusunda   b�lg�   sah�b�   olması   öneml�   b�r   gerekl�l�kt�r.  
B�rey�n   sağlık   b�lg�   düzey�;   sağlık   okuryazarlığı   ter�m�   �le   �fade   ed�lmekted�r.  
Sağlık   okuryazarlığı;   b�rey�n   kend�   sağlık   durumunu   korunmasını,   sağlık  
h�zmetler�ne   er�ş�m�n�,   tedav�   sürec�ne   akt�f   katılımını   sağlayarak;   b�rey�n   ve  
genel   anlamda   toplumun   sağlık   sev�yes�n�n   gel�şeb�lmes�ne   katkıda  
bulunmaktadır.   Sağlık   okuryazarlığı;   sağlığın   gel�şt�r�lmes�   ve   korunması,  
hastalıkların   önlenmes�   ve   erken   tanı,   sağlık   h�zmet�   ve   bakımı   �le   s�yasa  
yapma   dâh�l�ndek�   herkes�n   �lg�   alanıdır.   Sağlık   okuryazarlığı   yet�ler�   d�yalog   ve  
tartışma   �ç�n,   sağlık   enformasyonunu   okumak,   tabloları   yorumlamak,  
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araştırmalara   katılmaya   karar   vereb�lmek,   b�reysel   ya   da   a�len�n   sağlık  
bakımında   tıbb�   araçları   (örneğ�n   termometre)   kullanab�lmek,   �lacın   zamanını  
ve   dozunu   hesaplayab�lmek   ya   da   sağlık   ve   çevre   sorunlarına   yönel�k   terc�hte  
bulunab�lmek   �ç�n   gerekl�d�r.   (99)   
 

Dünya   Sağlık   Örgütüne   (DSÖ)   göre   sağlık   okuryazarlığı,   b�reyler�n  
sağlığını   korumak   ve   gel�şt�rmek   �ç�n   b�lg�ye   ulaşma,   anlama,   bu   b�lg�y�  
kullanma   konusundak�   b�l�şsel-sosyal   becer�ler   ve   mot�vasyon   düzeyler�d�r.  
Sağlık   okuryazarlığı,   broşürler�   okumak   ve   başarılı   b�r   şek�lde   randevu  
almaktan   daha   fazlasını   �fade   ed�yor.   İnsanların   sağlık   b�lg�ler�ne   er�ş�m�n�   ve  
bu   b�lg�ler�   etk�l�   b�r   şek�lde   kullanma   kapas�teler�n�   gel�şt�rerek,   sağlık  
okuryazarlığının   güçlend�r�lmes�   büyük   önem   taşıyor.   (100)  
 

Sağlık   okuryazarlığı   b�l�nc�,   �nsanların   sağlıkları   ve   a�leler�n�n   sağlığı  
hakkında   b�l�nçl�   kararlar   vermeler�n�   sağlar.   Sağlık   okuryazarlığının   artırılması,  
k�ş�sel   ve   kolekt�f   b�lg�   ve   becer�ler�n   gel�şt�r�lmes�   ve   duyarlı   ortamların,   sağlıklı  
pol�t�kaların   ve   olanaklı   ortamların   oluşturulması   yoluyla   vatandaşlar  
b�l�nçlend�r�lmel�.   Sağlık   okuryazarlığı,   yeters�z   �let�ş�m�n   neden   olduğu  
damgalama   ve   varsayımların   önüne   geç�lmes�ne   de   yardımcı   olur.   Sağlık  
okuryazarlığı   b�l�nc�   oluşturmak   �ç�n   projeler   yapılırken,   teor�ler�n   ötes�ne  
geçemeyen   ve   başarısız   olan   uygulamalardan   uzak   durmak   bu   noktada  
hayat�   önem   taşıyor.   
 

Sağlık   okuryazarlığı   konusunda   yeterl�   b�r   düzeye   oluşmuş   olan   b�rey�n  
�y�leşme   süres�   de   çok   daha   kısadır.   Bunun   dışında   sağlık   okuryazarlığı  
konusunda   yetk�n   b�r   b�rey   hastalığı   hakkında   yeterl�   b�lg�y�   doğru  
kaynaklardan   ed�neb�l�r,   sağlık   personel�ne   doğru   soruları   sorarak   ve   yapması  
gerekenler�   eks�ks�z   uygulayarak   �y�leşme   sürec�n�   hızlandırab�l�r,   tedav�  
sürec�ndek�   araçları   daha   akt�f   kullanab�l�r,   tedav�   süres�nde   oluşacak   aksaklık  
ve   hatalardan   en   az   etk�leneb�l�r.    Sağlık   okuryazarlığı;   b�rey�n   kend�   sağlık  
durumunu   korunmasını,   sağlık   h�zmetler�ne   er�ş�m�n�,   tedav�   sürec�ne   akt�f  
katılımını   sağlayarak;   b�rey�n   ve   genel   anlamda   toplumun   sağlık   sev�yes�n�n  
gel�şeb�lmes�ne   katkıda   bulunmaktadır.   Sağlık   okuryazarlığı;   sağlığın  
gel�şt�r�lmes�   ve   korunması,   hastalıkların   önlenmes�   ve   erken   tanı,   sağlık  
h�zmet�   ve   bakımı   �le   s�yasa   yapma   dâh�l�ndek�   herkes�n   �lg�   alanıdır.   
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Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�   
 
Sağlık,   günlük   yaşantımızın   b�r   parçasıdır    ve   sağlık   okuryazarlığı   b�reyler�n  
yaşadığı   kültürel   çevreden   doğar   ve   �nsanların   bu   çevrey�   şek�llend�rmes�ne   de  
yardımcı   olur.  
İnsanlar,   sağlık   okuryazarlığını   yaşadıkları   sosyal   ortamlarda   ed�n�r   ve   kullanır,  
buna   �lave   olarak   sosyal   çalışmalar   bu   ortamların   daha   �y�   hale   get�r�lmes�ne  
yardımcı   olab�l�r.   Uygun   sosyal   kaynaklar   �le   b�r   araya   get�r�ld�ğ�nde   sağlık  
okuryazarlığı   �nsanların   daha   dayanıklı   (adaptasyon,   �y�leşme   ve   zorluklara   ve  
değ�ş�mlere   rağmen   tekrar   toparlama)   ve   sağlık   açısından   daha   akt�f   hale  
get�r�lmes�ne   destek   olacak   b�r   kıymete   dönüştürüleb�l�r.   Örneğ�n,   daha  
sağlıklı   yaşam   tarzlarının   terc�h   ed�lmes�   veya   hasta   olarak   sah�p   oldukları  
hakların   kullanılması   ve   ayrıca   toplum   �çer�s�nde   sağlığın   gel�şt�r�lmes�ne   ve  
sürdürüleb�l�r   kalkınmaya   katkı   koyması.(101)   Yeters�z   sağlık   okuryazarlık  
toplumun   tüm   kes�m�n�   etk�lemekted�r.   Sağlık   okuryazarlığını   artırmak   ve  
sağlığı   olumlu   etk�lemek   çok   sektörlü   b�r   çalışma   olup   her   paydaşa   görevler  
düşmekted�r.   
 
Kavramsallaştırılırsa,   sağlık   okuryazarlığı   b�rçok   sosyal,   k�ş�sel   ve   b�l�şsel  
yetenek   �le   b�rl�kte   sağlık   s�stem�nde   yer   almak   �ç�n   zorunlu   olan   kr�t�k  
düşünme,   problem   çözme,   karar   verme,   b�lg�   alma   ve   �let�ş�m   �ç�n   gereken  
okuryazarlık   becer�ler�nden   doğmuştur.   Ek   olarak,   sağlık   okuryazarlığı   kültür,  
kavram   ve   d�l   alanına   yayılmıştır.(102)    
 
Sağlık   okuryazarlık   düzey�   yüksek   b�reyler;   sağlık   profesyoneller�n�n   verd�kler�  
b�lg�ler   kolay   anlarlar   ve   kend�ler�nde   gerçekleşen   tıbb�   b�r   durumu   veya  
semptomları   daha   uygun   kel�melerle   �fade   ederler.   Böylece   tedav�ler�  
sürec�n�n   yönet�m�nde   akt�f   olarak   yer   alab�l�rler.  
 
Sağlık   okuryazarlığının   düşük   olması   hem   b�reyler�n   kend�   sağlığı   hem   de  
b�reyler�n   �ç�nde   yaşadığı   toplum   sağlığı   açısından   büyük   b�r   tehd�t  
oluşturmaktadır.   Sıkı   b�r   sağlık   okuyucusu   olmayan   k�ş�lerde   �nternetten  
ed�nd�kler�   b�lg�ler   ışığında   kend�   kend�ler�ne   teşh�s   koyma   ve   tedav�ye  
olumsuz   yönde   etk�leyecek   müdahalelerde   bulunma   davranışları   görüleb�l�r.   
 
Sağlık   okuryazarlık   düzey�n�n   düşük   veya   yeters�z   olması,   daha   sağlıksız   b�r  
yaşama,   kron�k   hastalıklarla   ve   koruyucu   sağlık   h�zmetler�yle   �lg�l�   b�lg�  
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eks�kl�ğ�ne,   ver�len   eğ�t�mler�n   anlaşılmasında   güçlüğe,   koruyucu   sağlık  
h�zmetler�n�   kullanmada   sorunlara,   ac�l   serv�s   kullanımında   ve   hastane  
yatışlarında   artışa,   ver�len   tedav�ye   uymada   sorunlar   yaşamaya,   �laç  
kullanımında   hatalara,   sağlık   harcamalarında   artışa,   mortal�te   oranında   artışa  
neden   olab�lmekted�r   .(103)   
 
B�l�msel   çalışmalara   göre   sağlık   okuryazarlığının   düşük   olduğu   ülkelerde  
vatandaşlar;    

● Önley�c�   sağlık   h�zmetler�n�   daha   az   kullanmaktadır   ve   genel   sağlık  
düzeyler�   daha   düşüktür   (N�elson-Bohlman,   2004).  

● Daha   az   gr�p   aşısı   yaptırmakta,   sağlıkla   �lg�l�   tal�matları   anlamakta   zorluk  
çekmekte   ve   tedav�ler�n�   yanlış   uygulamaktadır   (Bennett,   2008).  

● Hastaneye   daha   sık   yatmakta   ve   bu   b�reylerde   olumsuz   tedav�   sonuçları  
daha   sık   görülmekted�r   (Baker,   2002).  

● Kron�k   hastalıkların   prevelansında   ve   ş�ddet�nde   artışa   neden  
olmaktadır.  
(104)  

 
Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
  
Salgın   g�b�   kr�z   dönemler�nde   devletler�n   �nsanların   sağlıklarını   korumak  
amacıyla   hazırladığı   kanunların   yanı   sıra   b�reyler�n   de   yasal   olmamakla   b�rl�kte  
kend�   sağlıklarını   korumak   amacıyla   uygulaması   gereken   tedb�rler   b�rey�n  
kend�   sorumluluğundadır.   R�sk�,   c�dd�yet�   anlama   ve   uygun   davranışı  
gösterme   de   öz   yeterl�l�ğ�n   yüksek   olması   �ç�n   sağlık   okuryazarlığın   düzey�n�n  
de   yüksek   olması   gerekmekted�r  
 
Deneysel   B�yoteknoloj�k   Kl�n�k   ve   Stratej�k   Sağlık   Araştırmaları  
Derneğ�(BIOSAD)’n�n   Journal   of   B�otechnology   and   Strateg�c   Health   Research  
adlı   hakeml�   derg�s�nde   yayımlanan   makalede   sağlık   okuryazarlığının  
toplumdak�   etk�s�n�   “Toplumdak�   sınırlı   ve   yeters�z   sağlık   okuryazarlığı   aslında  
b�r   sess�z   salgındır.   Sağlık   sorunlarının,   salgınların   ortaya   çıkmasına   ve   salgın  
durumunda   da   çok   öneml�   olan   doğru   sağlık   davranışlarının   yapılmasında,  
salgında   toplum   tepk�ler�n�n   oluşumunda   öneml�d�r.”   şekl�nde  
aktarmıştır.(105)  
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Özell�kle   COVID   19   salgın   dönem�nde   v�rüsün   özell�kle   yaşlı   ve   kron�k  
rahatsızlığa   sah�p   k�ş�lerde   daha   ağır   seyrett�ğ�   göz   önüne   alındığı   takd�rde  
sağlık   okuryazarlığı   bakımından   dezavantajlı   kes�mlere   doğru   aktarılmasının  
önem�   ortaya   çıkmaktadır.  
 
Gel�şen   teknoloj�   �le   beraber   haber   alma   kaynaklarının   kontrolsüzce   artması  
haber�n   doğruluğu   konusunda   n�tel�k   sorununu   da   beraber�nde  
get�rmekted�r.   Özell�kle   salgın   dönem�nde   sahte   haberler�n   ve  
doğrulanmamış   b�lg�ler�n   Tw�tter,   Facebook,   Whatsapp   g�b�   medya   kanalları  
üzer�nden   yayıldığı   tesp�t   ed�lm�şt�r.   Sahte   haberler   ve   doğrulanmamış   b�lg�ler  
kr�t�k   b�r   şek�lde   yönet�lmes�   gereken   sürec�,   toplumda   korku   ve   end�şe  
yaratarak   d�kkats�zce   aks�yon   almaya   yönlend�reb�l�r.Dünya   Sağlık   Örgütü  
korona   pandem�s�nde   b�r   kısmı   doğru   olan   b�r   kısmı   yanlış   olan   aşırı  
m�ktardak�   b�lg�n�n   yayılmasını   �fade   etm�ş;   bu   durumun   da   k�ş�ler�n   �ht�yaç  
duyduklarında   güven�l�r   b�lg�   kaynaklarına   ve   güven�l�r   rehberlere   er�ş�m�n�  
oldukça   zorlaştırdığını   vurgulamıştır.   Özell�kle   kr�z   ve   afet   dönemler�nde  
b�reyler�n   doğru   b�lg�ye   ulaşması   �ç�n   sağlık   okuryazarlığı   düzey�n�n   yüksek  
olması   gerekmekted�r.  
 
TTB(Türk   Tab�pler   B�rl�ğ�)   yayımladığı   COVID   19   Pandem�s�   İk�   Aylık  
Değerlend�rme   Raporu’nda   sağlık   okuryazarlığının   salgın   dönem�n�   “Salgında  
halkı   b�lg�lend�rmek,   farkındalık   yaratmak,   önlem   almak   ve   böylece   salgını  
kontrol   ederek   ulusal   sağlık   s�stem�n�n   çökmes�n�   engellemek   amacıyla  
�let�ş�m   çalışmaları   aralıksız   olarak   sürdürülmüş;   kamu   ve   sağlık   otor�teler�n�n  
bu   b�lg�ler�   kamuoyu   �le   paylaşımında,   medya   öneml�   b�r   rol   oynamıştır.  
Ancak,   yen�   �let�ş�m   teknoloj�ler�   ve   sosyal   medya   kaynaklı   �nfodem�   bu   süreçte  
sağlıklı   b�lg�   akışında   zorluklar   yaşanmasına   yol   açmıştır.   Türk�ye'de   sağlık  
okuryazarlığı   düzey�n�n   yeterl�   olmadığı   göz   önüne   alındığında,   hızlı   değ�şen  
ve   bel�rs�zl�ğ�n   hâk�m   olduğu   bu   pandem�   sürec�,   bazı   b�lg�ler�n   gözden  
kaçmasına   ve   b�lg�   boşluklarının   oluşmasına   neden   olmuştur.”   şekl�nde  
değerlend�rm�şt�r.   (106)  
 
Hastalıkların   algılanan   duyarlılığının   ve   hastalığa   karşı   korunmak   �ç�n   öner�len  
davranışlara   olan   �nancın   da   davranışın   öneml�   bel�rley�c�ler�   olduğuna   da�r  
b�rçok   kanıtlar   vardır.   Ayrıca,   kaygının   daha   yüksek   sev�yeler�n�n   ve   yetk�l�lere  
daha   fazla   güven�n   davranışla   �l�şk�l�   olduğuna   da�r   kanıtlar   da   vardır.   Bu  
yüzden   kr�z   dönemler�nde   yapılan   müdahale   çalışmalarında   sağlık  
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okuryazarlığı   düzey�   ve   buna   uygun   �let�ş�m   stratej�ler�ne   d�kkat   ed�lmel�   ve  
öncel�k   ver�lmel�d�r.  

 

5.1.11)   B�lg�   Alışver�ş�  
Yazarlar:    El�f   N.   AVCI,   Den�z   Aycan,   Ceren   C�hanoğlu,   Y�ğ�than   Bektaş,   Atahan  
Kaynar,   Al�   Ömer,   Öykü   Karaca,   Yaren   Erdoğan  
 
Sosyal   medyada   akt�v�st   olarak   ön   plana   çıkan   b�reyler,   cov�d-19   dönem�nde  
de   d�j�tal   �let�ş�m   uygulamaları   �le   b�reysel   katılımın   yer�n�   kolekt�f   katılımın  
almasını   sağlamaktadırlar.   Bu   b�reyler   bu   süreçte   sosyal   hareketl�l�k  
kapsamında   kampanyalar   başlatır,   bel�rl�   amaçlar   �ç�n   çeş�tl�   uygulamalar  
kullanır.  
 
Soc�albakers   ver�ler�ne   göre,   markaların   platformları   farklı   şek�lde  
kullandıklarını   vurgulayan   koronav�rüsten   bahseden   yayınlar   Facebook'ta  
Instagram'dan   daha   yaygın   b�r   şek�lde   gerçekleşt�r�lm�şt�r.   Bu,   haber   ve  
güncellemeler�   ararken   �nsanların   Facebook'a   daha   sık   başvurduklarını  
görülürken,   Instagram   genell�kle   sıkıntı   ve   korkudan   kurtulmak   �ç�n   terc�h  
ed�len   b�r   yer   olmuştur.   Markalar,   tak�pç�ler�ne   güncellemeler   vermek   �ç�n   her  
�k�   platformu   da   kullanmıştır.   (107)   

 
İç�ndek�ler  
 

● Kavramın   kapsamı  
● Kavramın   �nsan   ve   toplum   üzer�ndek�   etk�ler�  
● Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
● Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

 

Kavramın   Kapsamı  
 

Türk�ye’de   bulunan   b�l�m   kurulu   üyeler�n�n   ve   Sağlık   bakanlığının  
üzer�nde   çalıştıkları   graf�k   ve   sunumların   s�stem�nde   sürveyans   ver�  
s�stem�n�   uygulanıyor,   bunun   yanında   bu   ver�ler�n   anal�z�   ve  
yorumlanmasında   bazı   ölçüt   hesaplama   yöntemler�ne  
başvurulmaktadır.  
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Uluslararası   B�lg�   Alışver�ş�   Platformları   :  
● Dünya   Sağlık   Örgütü   
● ABD   Hastalık   Kontrol   ve   Korunma   Merkezler�  
● Amer�kan   Gıda   ve   İlaç   Da�res�  
● Coronav�rus   Cov�d-19   Global   Cases   by   the   Center   for   Systems  

Sc�ence   and   Eng�neer�ng   (CSSE)   at   Johns   Hopk�ns   Un�vers�ty  
(JHU)  

● Cov�d-19   İzley�c�   har�tası  
● Coronav�rus   Pandem�c:   Real   T�me   Counter,   World   Map,   News   
● CoronaTracker   Worldometers   Cov�d-19   
● HEALTHLYNKED   Cov�d-19   Tracker   

(108)  

 
Ulusal   B�lg�   Alışver�ş�   Platformları   :  

● Türk�ye   Cumhur�yet�   Sağlık   Bakanlığı   
● Cov�d-19   Türk�ye   Web   Portalı   
● HASUDER   Yen�   Coronav�rüs   (Cov�d-19)   Haber   Postası   
● TÜRK   TABİPLERİ   BİRLİĞİ   
● Cov�d-19   HUB  

(109)  
 

 

Ülkeler   Bazında   Sanal   Ortamda   Ortaya   Çıkan   B�lg�   Alışver�ş  
Modeller�   ve   Örnekler�   

 
ÇİN  
Ç�n’de   sokağa   çıkma   yasaklarının   ortadan   kalkması   �le   yerel   yetk�l�ler,  
WeChat     ve    Al�pay     üzer�nden   vatandaşların   hareketler�n�   kontrol   ederek  
daha   fazla   yayılmayı   önlemeye   ve   olası   b�r   yen�   vaka   durumunda   aynı  
bölgede   bulunmuş   k�ş�lere   hızlı   b�lg�   vermeye   çalışmaktadır.   Bu  
uygulama,   vatandaşların   kend�   karekodlarını   g�tt�kler�   her   yerde  
okutmasını   gerekt�rmekted�r.   İnsanların;   bulundukları   yer,   seyahat  
geçm�şler�   ve   temel   sağlık   durumları   g�b�   b�lg�ler�   temel   alarak   k�ş�lere  
b�r   renk   kodu   (yeş�l,   sarı   veya   kırmızı)   atamakta   ve   bu   renk/sağlık   kodları  
�le   k�ş�ler�n   evden   çıkab�lme   durumlarını   bel�rlemekted�r.    WeChat’�n  
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�şletmec�s�   olan   Tencent,   �nsanların   ücrets�z   çevr�m�ç�   sağlık  
danışmanlığı,   güncel   seyahat   prosedürler�   ve   aksaklıkları   hakkında   b�lg�  
almalarını   sağlayan    sohbet   robotları   (chatbot)    gel�şt�rm�şt�r.   (110)   

 
V�rüs   yayılma   hızının   ve   sosyal   �zolasyona   yönel�k   önlemler�n   artmasıyla,  
bulut   tabanlı   v�deo   konferans   ve   çevr�m�ç�   öğren�me    olan   talep   de   hızla  
b�r   şek�lde   artmıştır.   Bulut   h�zmet�   sağlayan   ş�rketler,   öğrenc�lere  
güvenl�   b�r   öğrenme   ortamı   yaratmak   �ç�n   kapas�teler�n�   yükseltm�ş  
ücrets�z   olarak   sunulan     “Çevr�m   �ç�   Sınıf"    uygulamasını   başlatmıştır.  
Ş�rket   �ç�   ve   ş�rketler   arası   etk�leş�m�   en   üst   düzeyde   tutab�lmek   �ç�n  
Tencent   Meet�ng     ve    WeChat   Work     300   katılımcıya   kadar   sesl�   ve  
görüntülü   konferanslar   �ç�n   ücrets�z   ve   sınırsız   toplantı   yapma   hakkı  
sunmuştur.   (111)  

 
 

Güney   Kore:  
COVID-19’un   ortaya   çıktığı   günden   �t�baren   Kore’de   b�rçok   uygulama  
gel�şt�r�lm�şt�r.   Bu   uygulamalar,   semptom   gösteren   k�ş�ler�   en   yakın   test  
�stasyonuna   yönlend�rmekte,   mevcut   maskeler   �ç�n   en   yakın   satın   alma  
noktalarını   göstermekted�r.   
Corona   Har�tası,   kaçınılması   gereken   yerler�   �şaretleyerek   �nsanların   bu  
alanlardan   uzak   durmasını   sağlamaktadır.   Koronav�rüs   hakkında   b�lg�  
ed�nmek   �ç�n   yapay   zeka   tekn�kler�n�   kullanan   b�r    sohbet   robotu  
(chatbot)    kullanılmaktadır.  
  B�r   d�ğer   yapay   zeka   tabanlı   ses   robotu   �se   �nsanları   arayarak   d�kkatl�  
olmaları   konusunda   uyarılarda   bulunmaktadır.   (112)  
 
 

S�ngapur:  
GovTech   tarafından   gel�şt�r�len   Bulut   tabanlı    ücrets�z   z�yaretç�   kayıt  
s�stem� ,    z�yaretç�ler�n   QR   kodunu   S�ngPass   Mob�le   uygulamasını  
kullanarak   taramalarını,   adlarını   ve   �let�ş�m   b�lg�ler�n�   yetk�l�   k�ş�ler   �le  
paylaşmalarını   sağlamıştır.   S�stem,   en   son   tavs�ye   ve   yönergeler�  
yansıtacak   şek�lde   düzenl�   olarak   güncellenmekted�r.   Bu   s�stem  
�şletmeler�n,   �ht�yaç   duyması   hal�nde   �zleme   çalışmalarını  
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kolaylaştırmak   �ç�n   kamu   kaynaklarından   alınan   ver�lerle   kullanıcı  
k�ml�ğ�n�   doğrulamasına   olanak   tanımaktadır.   (113)  
 
B�r   d�ğer   b�lg�   alışver�ş�   çözümü   olarak   kullanılan   ChatBot  
uygulamalarına   ger�   dönüş   yapılmıştır.   2014   yılında   kamu   ajansı   web  
s�teler�ndek�   bel�rl�   alanlardak�   soruları   yanıtlamak   �ç�n   tasarlanmış   b�r  
sanal   as�stan   olan     Ask   Jam�e ,   COVID-19   �le   �lg�l�   soruları   yanıtlamak   �ç�n  
yen�den   gel�şt�r�lm�şt�r.   Ask   Jam�e,   yanıtların   doğruluğunu   artırmak   �ç�n  
mak�ne   öğren�m�n�   ve   trend   olan   konuları   tesp�t   etmek   �ç�n   ver�   anal�z�  
kullanmaktadır.   COVID-19    Chat   for   B�z     sohbet   robotu   �se   �şletmelerden  
gelen   COVID-19   �le   �lg�l�   soruları   cevaplamaktadır.   COVID19   Chat   for   B�z,  
�şletmeler�n   2020   bütçeler�ne   �l�şk�n   almaları   gereken   yardımcı   önlemler  
hakkında   b�lg�ler   de   vermekted�r.   (114)  

 
 

MaskGoWhere ,   maskeler�n   tahs�s   ed�leceğ�   yer�,   günü   ve   saat�   gösteren  
b�r   �nternet   s�tes�d�r.   Internet   s�tes�ne   yerleşt�r�lm�ş   gerçek   zamanlı  
kullanıcı   ger�   b�ld�r�m   mekan�zması   �le   kullanıcılardan   alınan   ger�  
b�ld�r�mler   ve   son   gel�şmelere   dayanarak   �nternet   s�tes�nde   aşamalı  
güncellemeler   ve   �y�leşt�rmeler   yapılmaktadır.   
 
S�ngapur   hükümet�   resm�    WhatsApp     hesabı   üzer�nden   vatandaşlara  
COVID-19   durumu   hakkında   güncellemeler�   duyurmaktadır.   Whatsapp  
hesabı   4   farklı   d�lde   ve   30   dak�ka   �ç�nde   tüm   abonelere   mesaj  
gönderecek   şek�lde   opt�m�ze   ed�lm�şt�r.   (115)  
 

Kavramın   İnsan   ve   Toplum   Üzer�ndek�   Etk�ler�  
 

Anadolu   Ün�vers�tes�   (AÜ)   Sosyal   Medya   ve   D�j�tal   Güvenl�k,   Eğ�t�m,  
Uygulama   ve   Araştırma   Merkez�   (SODİGEM)   B�l�m   Kurulu,   yen�   t�p  
koronav�rüs   (Kov�d-19)   salgını   dönem�nde   en   çok   kullanılan   sosyal  
medya   platformlarının   yaptığı   yen�l�kler�   mercek   altına   almıştır   ve  
aşağıdak�   bulguları   paylaşmıştır:   
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1) I nstagram,   Türk�ye   kullanıcılarına   pandem�   sürec�nde     5   yen�  
özell�k   sunmuş,   �lk   olarak   b�rçok   ülkede   kullanılab�len     Instagram  
müz�k   et�ket�n�   Türk�ye'dek�   kullanıcılara   açmıştır.   Ayrıca,  
challenge,   yan �    'meydan   okuma   özell�ğ�n�'     get�rm�ş,   h�kayelerde  
challenge     et�ket�   kullanılarak   Instagram'dak�   k�ş�ler�n   d�ğer  
kullanıcılar   �le   challenge     yapab�lmes�n�   sağlamıştır.   (115)  

 
2) Facebook   tarafından   hayata   geç�r�len     anı   hesabı   uygulaması   �ç�n  

Instagram'da   da   çalışmalar   sürmekted�r.   Uygulama,   hayatını  
kaybeden   kullanıcılarının   prof�ller�n�   anı   hesabına   dönüştürmek  
�ç�n   çabalamaktadır.   Koronav�rüs   günler�nde   kullanıcılarında  
farkındalık   oluşturmak   �ç�n   h�kayelerde   kullanılab�lecek     'teşekkür  
saat�'   ve   'evde   kal'   et�ketler�   de   kullanıma   sunulmuştur.."     (115)  

 
3) "Facebook,   bu   günlerde   kullanımı   artan   grup   görüntülü   sohbetler  

�ç�n   Messenger   Rooms'u   kullanıma   sunmuştur.   Yen�   özell�kle  
Messenger   ya   da   Facebook   üzer�nden   oluşturulan   odalarda  
zaman   sınırlaması   olmadan   sohbet   ed�leb�lmes�   üzer�ne  
kurulmuştur..   Toplamda   50   k�ş�ye   kadar   katılıma   �z�n   veren  
Messenger   Rooms   sohbetler�ne   katılmak   �ç�n   b�r   Facebook   hesabı  
ya   da   Messenger   uygulamasına   sah�p   olmak   gerekmemekted�r.  
(115)  

 
4) Tw�tter'da   koronav�rüs   dönem�nde   doğru   b�lg�n�n   kaynağına  

ulaşılmasını   kolaylaştırmak   amacıyla   sağlık   çalışanlarının  
hesaplarının   doğrulanmasına   da   öncel�k   ver�ld�ğ�   vurgulanan  
açıklamada,   doğrulamaya   öncel�k   vermek   amacıyla   yetk�l�   b�r  
sağlık   kuruluşu   veya   kuruluşla   �l�şk�lend�r�lm�ş   e-posta   adres�   olan  
sağlıkçıların   hesapları   �ç�n     "mav�   t�k"     uygulanacağı   kayded�lm�şt�r.  
(115)  

 
5) Whatsapp’ta,   "Daha   önce   en   fazla     4   k�ş�   �le   yapılab�len   görüntülü  

görüşmeler�n   k�ş�   sınırı   yen�   güncellemeyle   8   k�ş�ye  
yükselt�lm�şt�r.(115)  
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Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Pandem�   sebeb�yle   sanal   ortamda   ortaya   çıkan   b�lg�   alışver�ş�   b�reyler�  
ve   toplumu   poz�t�f   ve   negat�f   yönde   etk�lemekted�r.   Türk�ye   B�l�mler  
Akadem�s�’n�n   yayınladığı   Pandem�   Değerlend�rme   Raporu’nda   da  
bel�rt�ld�ğ�   g�b�   “Güncel   ve   sağlıklı   b�lg�ye   ulaşmak   pandem�   sürec�nde  
önem�n�   gösterm�şt�r”(116).   İnternet   üzer�nde   yapılan   b�lg�   alışver�ş�n�n  
doğruluğu   b�rey   ve   toplum   açısından   önem   arz   etmekted�r.   “Özell�kle  
sosyal   medya   ve   �nternet   aracılığı   �le   dolaşıma   sokulan   yalan   haberler�n  
oluşturduğu   dezenformasyon   Cov�d-19   �le   mücadele   sürec�ne   en   çok  
zarar   veren   hususlardan   b�r�s�d�r”   (116).   Aynı   zamanda   “Hem   v�rüs  
bulaşma   r�sk�n�   düşürmek   hem   de   toplumu   tehl�kel�   yanlış   b�lg�lere  
karşı   korumak   �ç�n   salgın   hakkında   doğru   ve   er�ş�leb�l�r   b�lg�   temel  
önemded�r.   Doğru   ve   er�ş�leb�l�r   b�lg�   koronav�rüs   enfeks�yonuna  
yakalananlar   da   dâh�l   olmak   üzere   savunmasız   gruplara   karşı  
damgalama   ve   zararlı   davranış   r�sk�n�   düşürmede   çok   öneml�d�r.   B�lg�  
düzenl�   olarak,   er�ş�leb�l�r   b�r   formatta   ve   tüm   yerel   ve   yerl�   d�llerde  
sağlanmalıdır”   (117).   Sanal   ortamda   öğren�len   asılsız   b�lg�ler,   pandem�  
sürec�n�n   daha   zor   atlatılmasına   ve   daha   ş�ddetl�   geçmes�ne   sebep  
olmaktadır.   Cov�d-19   hastalığının   saf   olmayan   alkol   �çmek   ve   sahte  
�laçlar   tüketmek   �le   geçeceğ�ne   da�r   b�lg�ler   �nternet   üzer�nde  
mevcuttur.   B�reyler�n   bu   b�lg�lere   ulaşıp   doğruluğunu   sorgulamadan  
uygulaması,   “Cov�d-19   b�lg�   salgınını   v�rüsün   kend�s�   kadar   tehl�kel�”  
kılmaktadır   (118).   Bu   tür   yanlış   b�lg�ler   toplumu   yalnızca   sağlık   açısından  
değ�l   sosyal   açısından   da   etk�lemekted�r.   Koronav�rüs   salgınını   5G   baz  
�stasyonlarına,   salgın   aşısı   satma   emeller�ne,   Ç�n’�n   çıkarlarına   bağlayan  
b�lg�ler   toplumda   sağlık   ötes�   sorunlara   yol   açmaktadır.   Bu   söylent�ler  
b�reyler�n   ve   dolayısıyla   toplumun   “çevr�m�ç�   ve   çevr�mdışı  
düşmanlığının”   oluşmasına   katkı   sağlamaktadır   (118).   İnternet  
ortamındak�   b�lg�   alışver�ş�   aynı   zamanda   toplumda   kaygı,   end�şe   ve  
korku   duygularını   arttırmaktadır   (119).   Sanal   ortamdak�   doğruluğu  
kanıtlanamayan   b�lg�ler,   sosyal   medya   mecralarında   end�şelend�r�c�   b�r  
hızla   yayılmaktadır.   Toplumun   b�reyler�   de   bu   b�lg�lerden   haberdar  
olmak   �ç�n   sosyal   medyayı   sıkı   b�r   b�ç�mde   tak�p   etmekted�r.   Dolayısıyla  
pandem�   sürec�nde   sosyal   medya   ve   �nternet   kullanımı   artmaktadır.  
Sosyal   medya   kullanımı   bu   sebeplerden   ötürü   her   zamank�nden   daha  
fazla   kullanılmaktadır.   İlet�ş�m   ve   b�lg�   araçları   sanal   ortama  
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taşındığından   dolayı   popülerleşen   sosyal   medya   ana   �let�ş�m   b�ç�m�  
hal�ne   geld�ğ�nden   dolayı   da   hem   yanlış   b�lg�n�n   hem   de   doğru   b�lg�n�n  
taşınmasında   görev   almaktadır   (120).   COVID-19   Pandem�k   Kr�z�n�n  
Yönet�m   ve   Ekonom�   Pol�t�k   Üzer�ne   Olası   Etk�ler�   makales�nde   de  
bel�rt�ld�ğ�   g�b�   “Dünyanın   farklı   yerler�nde,   çok   farklı   etk�ler�   yaşanmakta  
olan   COVID-19   pandem�k   kr�z�;   gerek   boyutu,   gerek   etk�   alanının  
büyüklüğü   gerekse   k�ş�ler�n   b�lg�   ve   �let�ş�m   alternat�fler�n�n   çok   gel�şm�ş  
olması   neden�yle,   �nsanların   �lk   kez   bu   derece   etk�leş�ml�   olarak  
yaşadıkları   b�r   küresel   kr�z   olarak   gözlemlenmekted�r”   (120).   Pandem�  
sürec�nde   tüm   bu   yanlış   b�lg�ler�n   yanı   sıra   doğru   b�lg�ler   de   sanal  
ortamda   konuşulmaktadır.   “Bas�t   ama   öneml�   davranışların   (el   yıkama,  
h�jyen   vb.)   ed�n�lmes�nden,   kaygı,   korku   ve   b�l�nmezl�kler�n   (karant�nalar,  
okulların   kapatılması,   �ş   yerler�n�n   kapatılması,   ekonom�k   kaygılar   vb.)  
g�der�lmes�ne   kadar”   b�rçok   öneml�   b�lg�   de   toplum   tarafından   �nternet  
aracılığıyla   öğren�lmekted�r   (120).   
 
 

 
Geçm�ş   Pandem�ler�n   Dünyaya   Etk�ler�:  
Salgınlar   dünya   tar�h�nde   yönet�m   ve   yaşam   değ�ş�kl�kler�ne   yol   açan   ve  
global   etk�ler�   olan   sağlık   olaylarıdır.   En   büyük   çapta   yaşanan  
örnekler�yle   bu   etk�ler�   görmek   mümkün   olmuştur.   Tar�htek�   salgınlar,  
beslenmeden   m�mar�ye   ve   hatta   �mparatorlukların   yıkımına   kadar  
b�rçok   konuda   yen�   gel�şmeler�n   neden�   kabul   ed�lm�şt�r.   Örneğ�n;  
Avrupa,   Avrasya   ve   Kuzey   Amer�ka   kıtalarında   tam   rakam   b�l�nmemekle  
b�rl�kte   1300’ler   de   İtalya’da   yaşanan   Kara   Veba   (Black   Death)   yüzünden  
75-125   m�lyon   k�ş�   hayatını   kaybetm�şt�r.   Bu   salgın   sonuçları   ve   etk�ler�yle  
Avrupa’nın   en   büyük   salgını   olarak   kabul   ed�lmekted�r.   Salgın   sosyal,  
ekonom�k   ve   s�yasal   etk�ler�   sebeb�yle   Avrupa’da   feodal�zm�n  
çökmes�nde   temel   etken   olarak   değerlend�r�lmekted�r.   (119)  
 
Hemen   hemen   her   pandem�   sonrası   dünyada   köklü   b�r   dönüşüm  
yaşanmaya   başlamış,   çoğu   şey   pandem�   önces�   g�b�   olmamıştır.  
Ekonom�den   s�yasete,   teknoloj�den   eğ�t�me,   sağlıktan   tarım   ve    tur�zme  
kadar    tüm   alanlar    der�nden   etk�lend�ğ�    �ç�n,   pandem�   sonrası    döneme  
Yen�   Dünya   Düzen�   adı   ver�lmekted�r.   Özell�kle   �nternet   kullanımının  
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g�derek   artması   ve   �nsanların   ev    ortamından   çalışması    da    bu   düzen�n  
b�r    uzantısıdır.    Gelecekte    olacakları    net    b�r    şek�lde   kest�rmek  
mümkün   olmasa   da   köklü   değ�ş�mler�n   meydana   geleceğ�n�   mevcut  
koşullar   altında   �fade   edeb�lmek   mümkündür.   
 

 
Cov�d-19   Pandem�s�n�n   Medyaya   Etk�ler�:  
Günümüzde   sosyal    medyada   yer    almak,   sanal   ortamda   karşılıklı   b�r  
şek�lde   mesajlaşmak,   görsel   ve   �ş�tsel   unsurları   paylaşmak,   e-posta  
göndermek,   onl�ne   telekonferans   görüşmeler�   gerçekleşt�rmek,  
kullanıcılarla    sanal   oyunlar   oynamak   g�derek   popüler   b�r   hal   almıştır.  
Internat�onal   network   yan�   ağlar   arası   ağ   olarak   �fade   ed�len   �nternet�n  
ortaya   çıkardığı   h�zmetler�n   her   geçen   gün   artması   ve   d�j�tal   dünyanın  
vazgeç�lmez   b�r   boyuta   ulaşmasını   sağlamıştır.   
Sosyal   paylaşım   ağlarının    dört   temel   özell�ğ�    bulunmaktadır.   Bu  
özell�kler�    aşağıdak�   şek�lde   sıralayab�lmek   mümkündür:  
 
●Kullanıcılar   çeş�tl�   medya   türler�nde   �çer�k   oluşturab�lmek   veya   katkıda  
bulunab�lmekted�r.  
●Kullanıcılar   �çer�ğe   et�ketlerle   ek   açıklama   g�reb�lmekted�r.  
●Kullanıcılar   �çer�ğ�   akt�f   olarak   veya   pas�f   olarak   kullanarak  
değerlend�r�lmekted�r.   
 
Yen�   dünya   düzen�n�n   gel�ş�m   göstermes�yle   b�rl�kte   toplumsal   b�r  
değ�ş�m   söz   konusu   olmaya   başlamıştır.   Ancak   bu   değ�ş�m�n   hızlı   b�r  
şek�lde   meydana   gelmes�   ve   küreselleşmen�n   etk�s�n�   h�ssett�rmes�yle  
b�rl�kte   hemen   hemen   her   alanda   köklü   dönüşümler   meydana  
gelm�şt�r.   

 
Bazı   Web   S�teler�:  
Coronav�rus   Pandem�c:   Real   T�me   Counter,   World   Map,   News  
Coronav�rus   Pandem�c:   Real   T�me   Counter,   World   Map,   News   temelde  
YouTube   üzer�nden   paylaşılan   b�r   canlı   yayındır.   B�r   har�ta   s�stem�ne  
sah�p   değ�ld�r.   Hang�   ülkede   kaç   vaka   olduğunu   detaylı   b�r   şek�lde  
paylaşan   canlı   yayında,   Coronav�rüsünden   ölenler�n   ve   kurtulanların  
sayısı   da   paylaşılmaktadır.   (120)  
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Cov�d-19   Türk�ye   Web   Portalı   zamana   karşı   yarışta   araştırmacılar  
arasında   b�rl�kte   �ş   yapma   süreçler�   azam�   düzeye   çek�lm�ş,   ortak  
tehd�de   karşı   ac�l   olarak   etk�n   çözümler�n   bulunması   �ç�n   farklı  
d�s�pl�nler�n   b�rleşt�ğ�   ve   ortak   aklın   ön   planda   tutulduğu   yaklaşımların  
�zlenmes�   gerekm�şt�r.   Her   güçlüğün   aynı   zamanda   b�r   fırsat  
oluşturab�leceğ�   düşünces�yle   ortaya   konulan   bu   portal,   sanal   ortamda  
Cov�d-19   araştırma   ekos�stem�n�   b�r   araya   get�rme   ve   yararlı   olab�lecek  
b�lg�ler�   paylaşma   amacıyla   oluşturulmuş   ve   gel�şmeye   açık   b�r   şek�lde  
sürdürülmekted�r.   Bu   portala    https://   cov�d19.tub�tak.gov.tr/anasayfa  
adres�nden   ulaşılab�lmekted�r.   (120)  
 
Özell�kle   sosyal    medya   ver�ler�    �ncelend�ğ�nde;   Soc�albakers’ın  
raporunda   görüldüğü   g�b�   1   Şubat   -   21   Mart   2020   tar�hler�   arasında  
pandem�   �le   �lg�l�   en   sık   kullanılan   altı   hashtag   hem   Facebook   hem   de  
Instagram'da   b�reb�r   aynıdır.   L�sten�n   en   üstünde   #coronav�rus,  
#Cov�d19   ve    #Cov�d_19    yer    almaktadır.   
 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  
Pandem�   sürec�nde   sosyal   medya   yoluyla   yetk�s�z   k�ş�ler�n   man�pülat�f  
ve   dezenformat�f   b�lg�   paylaşımı   gösterm�şt�r   k�   süreçtek�   görevl�  
kuruluşların   kamuoyu   �le   doğru   b�lg�y�   hızla   paylaşması   çok   öneml�d�r.  
Bu   süreçte   ulusal   ve   uluslararası   kuruluşların   yanında   b�rçok   ver�  
paylaşım   s�tes�   de   dolaşma   g�rm�şt�r.   Özell�kle   d�s�pl�nlerarası   çalışmalar  
yapab�lmek   �ç�n   güncel   ver�   akışlarını   tak�p   etmek   zorunlu   hale  
gelm�şt�r.   
 
Salgın   mücadele   basamaklarının   özell�ğ�   eş   zamanlı   ve   çok   sektörlü  
�şlemler�n   koord�ne   ed�lm�ş   şek�lde   eşgüdümle   yapılmasıdır.   Salgın  
süres�nce   veya   b�t�m�nde   hazırlanacak   rapor   ve   değerlend�rmeler   k�tle  
�let�ş�m   araçlarıyla   halka,   toplantı   ve   sunumlarla   sağlık   otor�teler�ne   ve  
hatta   beyanlar   hal�nde   tüm   dünyaya   yapılmak   durumundadır.   N�ha�  
raporların   sunumu   �ç�n   b�l�msel   kongreler   veya   makaleler   de   tüm   dünya  
�le   paylaşılab�l�r.   (120)  
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Geçm�ş   pandem�lerden   de   göreb�leceğ�m�z   üzere,   bu   t�p   kr�zlerde   çok   büyük  
değ�ş�mler   meydana   gelm�şt�r.   Özell�kle   sanat,   teknoloj�,   b�l�m   vb.   alanlarda  
farklı   f�k�rler   ve   gel�şmeler   ortaya   çıkmaktadır.   Teknoloj�   çağında   yaşayan  
b�zler   de   bu   t�p   değ�ş�mler�   sanal   ortamlarda   gözlemlemektey�z.   Bu   süreçte  
bağımsız   k�ş�ler�n   yanlış   ve   man�pülat�f   paylaşımlar   yapmaları,   bu   konuda  
yetk�l�   mecraların   hızlı   ve   doğru   b�lg�lend�rme   yapmasını   gerekt�rm�şt�r.  
  Pandem�n�n   etk�s�yle   doğru   b�lg�ye   hızlı   b�r   şek�lde   ulaşma   �steğ�   artmıştır.  
Çeş�tl�   sosyal   medyada   cov�d-19’un   gündemde   öneml�   yer   alması   ve  
tartışılmasından,   aynı   zamanda   güncel   olarak   ver�   tak�b�   yapan   s�teler�n  
kurulmasından   �nsanların   bu   t�p   yerlere   yöneld�ğ�n�   göreb�l�r�z.   Bu   sebeple  
görevl�   kuruluşlar,   açıklamalarını   ana   akım   medya   har�c�nde   bu   t�p   yerlerden  
de   yapmaktadırlar.   Her   ülke   kend�   yapılarına   uygun   olarak   çeş�tl�   b�lg�  
paylaşım   kanalları   oluşturmuştur.   Chatbot   vs.   buna   örnekt�r.   Ayrıca   sosyal  
medya   kanalları   tw�tter   ve   �nstagram   g�b�   bünyeler�ne   b�rçok   yen�l�k   katmıştır.  
Sonuç   olarak   pandem�n�n   etk�s�yle   gelecekte   öneml�   b�lg�ler�n   ana   akım  
medya   yer�ne   sosyal   medya   platformlarından   duyurulacağını,   �nsanların   b�lg�  
alışver�ş�nde   ve   b�lg�ye   ulaşmada   daha   hazırlıklı,   daha   b�l�nçl�   olağını  
görmektey�z.  

 

 
5.1.12)   İkl�m  
Yazarlar:    El�f   N.   AVCI,   Den�z   Aycan,   Ceren   C�hanoğlu,   Y�ğ�than   Bektaş,   Atahan  
Kaynar,   Al�   Ömer,   Öykü   Karaca,   Yaren   Erdoğan  
 
Cov�d-19   sebeb�yle   dünya   genel�nde   b�reysel   ve   toplumsal   davranışlarda  
kapsamlı   değ�ş�kl�kler   meydana   geld�   ve   alışkanlıklarımız   büyük   ölçüde  
değ�şt�.   Bu   değ�şen   yaşam   tarzı   ve   alışkanlıklarımızın   yaşamın   çeş�tl�   alanları  
üzer�nde   �y�   veya   kötü   etk�s�   oldu   ve   bu   etk�   de   yavaş   yavaş   ortaya   çıkmaya   ve  
farkını   h�ssett�rmeye   başladı.   Tab��   k�   de   �ç�nde   bulunduğumuz   pandem�  
dönem�nden   en   çok   etk�lenen   alanlardan   b�r�   de   �kl�m.   Bu   dönem�n   �kl�m  
üzer�ndek�   etk�ler�   nasıl   oldu   ve   ne   yönde   oldu,   �kl�m   kr�z�   ne   boyutlara   geld�   ve  
dünya   genel�nde   doğaya   ve   �kl�m   kr�z�ne   karşı   olan   tutumlar   ve   alışkanlıklar  
ne   yönde   değ�şt�?   
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İç�ndek�ler  
1. Kavramın   kr�z   zamanlarındak�   rolü   ve   konumu  
2. Kavramın   günlük   hayattak�   yansımaları  

Kavramın   Kr�z   Zamanlarındak�   Rolü   ve   Konumu  
Cov�d-19   sebeb�yle   dünya   çapında   yaşanan   bozulma   �kl�m   ve   çevre   üzer�nde  
çok   sayıda   etk�ye   yol   açtı.   Seyahatlerdek�   büyük   azalmalar,   uçak   ve   tren  
seferler�n�n   durdurulması   ve   otomob�l   kullanımının   sınırlandırılması   �le   b�rl�kte  
gelen   karbon   em�syonundak�   ortalama   %25’e   varan   azalmalar   sayes�nde   �k�  
ayda   yaklaşık   77,000   canlının   hayatının   kurtulduğu   tahm�n   ed�l�yor.(121)   Den�z  
ve   neh�r   taşımacılığının   azalmasıyla   dünya   üzer�ndek�   çeş�tl�   den�z   ve  
kanallarda   k�rl�l�ğ�n   azalması   çıplak   gözle   rahatlıkla   bell�   oluyor.  
Dünya   genel�nde   hava   k�rl�l�ğ�n�n   çok   yüksek   b�r   oranda   düştüğü   açık   b�r  
şek�lde   bell�   oluyor.(122)   
Pek�   bu   düşüş   ne   kadar   kalıcı?   Gezegen   �ç�n   b�r   anlam   �fade   ed�yor   mu?  
Bazılarına   göre   bu   soruların   cevabı   olumsuz   yönde.   Bunun   sebeb�  
günümüzdek�   �kl�m   kr�z�n�n   sebeb�n�n   aslında   sanay�   önces�   dönemden   ber�  
süregelen   atmosferdek�   toplam   karbond�oks�t   b�r�k�m�.   Atmosferdek�  
karbond�oks�t   m�ktarı   hala   rekor   sev�yede   ve   bu   dönemsel   düşüş   sadece  
küçük   b�r   yüzdey�   kapsıyor.   Bunun   yanında   atmosfere   yollanan   sera   gazı  
m�ktarı   bu   b�r   sürel�k   düşüşün   etk�ler�n�   sıfırlıyor.(123)  
 
Pandem�   sebeb�yle   dünya   üzer�ndek�   tüm   �nsanlar   yaşamlarında   türlü  
değ�ş�kl�klere   başvurmak   zorunda   kaldılar   ve   bu   pandem�   önces�   hayattak�  
çoğu   alışkanlık   türlü   değ�ş�kl�klere   uğradı.   Pandem�   dönem�yle   b�rl�kte  
�nsanlar   eller�n�   daha   sık   yıkamak,   evden   çalışarak   meslektaşlarıyla   ZOOM   g�b�  
v�deo   platformları   üzer�nden   �let�ş�m   kurmak   g�b�   yen�   alışkanlıklar   ed�n�yorlar.  
Bu   konu   hakkındak�   araştırmalar    �nsanların   �l�şk�ler�nde   daha   temel   �ht�yaçlara  
daha   çok   odaklanmasına   sebep   verd�ğ�n�   göster�rken,   b�r   yandan   �nsanın  
temel   �ht�yaçları   olan   sağlık   ve   güvenl�k   g�b�   konuların   ön   plana   çıkmasından  
kaynaklı   olarak   farkındalığı   yüksek   ve   �kl�m   kr�z�ne   duyarlı   davranışların   ger�  
planda   kalab�leceğ�n�   göster�yor.   Bu   süreçte   �nsanlar   evler�n�   yen�den   keşfett�.  
Ev�   sadece   akşamları   uyumaya   g�d�lecek   b�r   yer   olmaktan   çıkarıp   burada  
kend�ler�ne   sosyal   b�r   alan   yarattılar   ve   evde   daha   çok   vak�t   geç�rmeye  
başladılar.   Bu   değ�ş�kl�k   �nsanların   tüket�m   alışkanlıklarını   da   etk�led�   ve   evde  
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daha   çok   vak�t   geç�rmeye   başlayan   �nsanlar   hazır   gıdalar   tüketmek   yer�ne  
yemekler�n�   kend�ler�   yapmaya   başladılar.  
 

Kavramın   Günlük   Hayattak�   Yansımaları  

Evden   ver�ml�   çalışılab�leceğ�n�   gören   f�rmaların   of�s   çalışmalarını   azaltması,  
çalışanlarının   ev   ortamından   çalışmasına   daha   fazla   fırsat   tanımaya   başlaması  
çok   muhtemel.   B�rçok   �nsan   evden   çalışmaya   devam   etmek   �sted�ğ�n�  
söylüyor.   Ayrıca   �nsanlar   bu   yen�   s�stem�n   çevre   �ç�n   daha   faydalı   olacağını   fark  
etmeye   başlamış   g�b�   görünüyor.   B�rçok   sektörde   of�s   çalışmalarının   da  
azalmasıyla   beraber   araç   kullanımları,   traf�k   ve   enerj�   tüket�mler�   de   azalacak,  
bu   da   karbon   em�syonu   oranını   düşürecekt�r.(124)  

 
 

5.2)   Etk�m�z   ve   Kazanımlarımız  
Öğrenc�ler   Gözünden   Araştırma   Hackathonu  
Araştırma   Hackathonu   etk�nl�ğ�,   �meceLAB   ve   Yen�B�rL�der   Derneğ�’n�n   3  
haftalık   mesele   sürec�n�n   �lk   etk�nl�ğ�   olurken;   mesele   sürec�n�n   çıktısı   olan  
projeler�n   de   temel�n�   oluşturdu.   Etk�nl�k   �le,   ‘‘Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar’’  
mesele   sürec�ne   katılan   öğrenc�ler,   bu   alana   da�r   �lk   kez   �çgörü   elde   ett�.  
Araştırma   Hackathonu’nun   ardından   kend�ler�yle   paylaşılan   tüm   bulguları  
�nceleyen   öğrenc�ler,   ana   konulardan   b�r�ne   a�t   alt   başlığı   seçerek  
çalışmalarına   başladılar.   
 
Araştırma   Hackathonu’nun   öğrenc�ler   üzer�ndek�   etk�s�n�   en   net   olarak  
etk�nl�k   sırasında   “chat”   üzer�nden   sağlanan   anlık   ger�   dönüşlerde   ve   bu  
etk�nl�ğ�n   kapanış   seansındak�   deney�m   paylaşımlarında   gördük.   Örneğ�n  
etk�nl�kte   d�j�tal   araçların   doğru   ve   etk�n   kullanımının   nasıl   olacağı   aktarılırken,  
katılımcılar   arasında   yer   alan   e-Gönüllü   takımının   üyes�   Büşra   Şah�n,   chat  
üzer�nden   ger�   b�ld�r�mde   bulundu:   ‘‘Bu   zamana   kadar   doğru   b�lg�ye   ne   kadar  
uzun   sürede   ulaşıyormuşum   d�ye   düşünüyor   �nsan.   Çok   teşekkürler.’’   
 
Kapanış   seansında   paylaşılan   cümleler,   ağırlıkla   öğrenc�ler�n   konuya   da�r   ne  
tür   fark   ed�şler   yaşadıklarını   gösterd�.   Örneğ�n,   Sağlık   Okuryazarlığı’nı   araştıran  
grubun   sözcüsü,   aynı   zamanda   Stoam�nd   ek�b�n�n   üyes�   Elanur   Çel�k,   ‘‘Sağlık  
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konusunda   kend�   sorumluluğumuzu   almanın,   doğru   b�lg�ler�   sormanın,  
b�zden   �stenen   şeyler�   uygulamanın   önem�n�   ve   bunların   �y�leşmeye   ne   kadar  
hızlı   etk�   ett�ğ�n�   gördük.’’   �fadeler�n�   kullanırken,   İkl�m   Kr�z�’n�   araştıran   grubun  
sözcüsü   Den�z   Aycan   şunları   söyled�:   ‘‘Em�syon   düşüsünün   bu   şek�lde  
�lerlemeyeceğ�ne   da�r   pes�m�st   bakış   açısını   gördük.   Yen�   normal�n   ne   kadar  
sürdürüleb�l�r   olacağıyla   �lg�l�   �k�lem   �çeren   bulguları   gördük.   Onl�ne   olsa   da  
akt�v�zm   devam   ed�yor.   Bu   dönem�n   sosyal   �l�şk�ler�   güçlend�rd�ğ�,   b�r   yandan  
da   sağlık   ve   güvenl�k   temel   �ht�yaçlarına   dönmen�n   �kl�m   kr�z�n�   ger�ye  
�teb�leceğ�   argümanını   gördük.’’   
 
Kapanış   seansı,   �lk   kez   b�r   araya   gelen,   daha   önce   b�rb�r�n�   tanımayan   ama  
gerekl�   yönlend�rmeler�   alan   grup   üyeler�n�n   b�rl�kte   çalışma   deney�mler�n�n  
ne   kadar   �y�   geçt�ğ�n�   ortaya   koydu:   
 

● ‘‘Takımca   ve   onl�ne   çalışmak;   herkes�n   sorumluluğunu   b�lerek   b�r   ürün  
ortaya   koyması   çok   öneml�yd�.’’   -   Tolga   Gür,   ‘‘İy�   Olma   Hal�’’   araştırma  
grubunda  

● ‘‘Zaman   sınırlıydı   ama   tüm   bulguları   b�rleşt�rmey�   başardık’’   -   Beyza  
K�tapçı,   ‘‘Bütüncül   Sağlık’’   araştırma   grubunda  

● ‘‘Herkes   üstüne   düşen   görev�   yaptı,   sonra   b�rl�kte   sentez   yaptık.’’   -   Ece  
Eroğlu,   ‘‘D�j�tal   Detoks’’   araştırma   grubunda  

● ‘‘İy�   organ�ze   olduk,   k�m�n   ney�   alacağı   bell�yd�.’’   -   Al�   Ömer   Çet�nkaya,  
‘‘Komün�te   B�l�nc�   ve   Kolekt�f   Hareket   Araştırma   grubunda’’  

● ‘‘Bu   konuyu   b�l�yoruz   d�ye   düşündüğümüz   b�r   konuda   daha   detaylı  
�ncelemeler   yaptık.’’   -   Büşra   Şah�n,   ‘‘B�rb�r�nden   Öğrenen   Topluluklar   ve  
Paylaşım   Kültürü’’   araştırma   grubunda   

● ‘‘Amacımız   daha   sonradan   dosyaya   bakacak   k�ş�ler�n   de   en   doğru  
şek�lde   b�lg�ye   ulaşmasıydı.’’   -   Elanur   Çel�k,   ‘‘Sağlık   Okuryazarlığı  
araştırma   grubunda  
 

Mesele   sürec�   sonunda   kazanan   takım   üyeler�yle   yaptığımız   röportajlarda   da  
öğrenc�lerden   çeş�tl�   ger�   b�ld�r�mler   alma   �mkanımız   oldu.   
 

● ‘‘�meceLAB,   konuyu   h�ç   b�lmeyen   b�r�s�n�n   gel�p,   kafasında   çok   öneml�  
soru   �şaretler�n�   uyandırıp   �lerlemes�n�   sağlayan   b�r   yer.’’   -   Den�z   Aycan  

● ‘‘Çok   �sted�ğ�n�z   b�r   alan   var,   etk�   yaratmak   �sted�ğ�n�z,   çalışmak  
�sted�ğ�n�z   ama   alan,   araştırmadan,   sorgulamadan,   ekos�steme  
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g�rmeden   b�lemeyeceğ�n�z   şeylerle   dolu.   Tüm   süreç   s�ze   bu   alanı  
öğrenme   �mkanı   sunuyor.’’   -   Ek�n   Berk   Polat  

● ‘‘Bu   süreçte   koronav�rüsle   b�rl�kte   çok   fazla   hackathon,   süreç   ve  
deney�m   alanı   açılmaya   başladı.   B�z   de   aslında   bu   boşluğu,   her  
programa   g�rerek   değerlend�rmeye   başladık.   Ancak   soru   �şaretler�  
doğdu;   bu   kadar   fazla   şeye   katılmak   �y�   m�,   b�ze   ger�   kazanımı   ne   oluyor,  
b�r   çıkarım   yapab�l�yor   muyuz?   Ama   özell�kle   katıldığımız   bu   en   uzun   ve  
en   detaylı   süreçten   �nanılmaz   ver�ml�   ayrılıyoruz.’’   -   Y�ğ�t   Karataş  
 

Sonuç   olarak;   etk�nl�ğ�n   öğrenc�ler�n   �nternet   ve   medya   okuryazarlığını,   takım  
çalışması   kab�l�yetler�n�,   araştırma   alanındak�   becer�   ve   yetk�nl�kler�   �le   b�reysel  
olarak   �y�   olma   hal�   ve   komün�teler   başta   olmak   üzere   pek   çok   alanda   b�lg�  
b�r�k�mler�n�   gel�şt�rd�ğ�n�   gözlemled�k.   Tüm   bu   program   �le   öğrenc�ler�n   sosyal  
meselelere   kapsayıcı   b�r   şek�lde   bakma   becer�ler�n�n,   
toplumsal   b�r   problem�   projelend�rme   sürec�ndek�   yetk�nl�kler�n�n,   b�rl�kte  
öğrenme   deney�mler�n�n   ve   sosyal   etk�   odaklı   �şler�n   alternat�f   b�r   kar�yer  
yolculuğu   olab�leceğ�ne   da�r   farkındalıklarının   gel�şm�ş   olduğuna   tanıklık  
ett�k.   
 
Kolaylaştırıcı   Gözünden   Araştırma   Hackathonu   
�meceLAB   ek�b�nden   Can   Pürüzsüz,   Araştırma   Hackathonu   sırasında   d�j�tal  
araçların   doğru   ve   etk�n   kullanımı   konusunda   yaptığı   sunumla   öğrenc�ler�  
yönlend�rd�   ve   etk�nl�ğ�   kolaylaştırdı.   Can   Pürüzsüz’ün   �zlen�mler�,   etk�nl�ğ�n  
planlanma   sürec�ne   ve   sonuçlarına   da�r   ayrıntılar   sunuyor.    
 
‘‘2019’da   Akıllı   ve   Sürdürüleb�l�r   Kentsel   Hareketl�l�k   sürec�n�   sırasında  
gerçekleşt�rd�ğ�m�z   Araştırma   Hackathonu’nu   f�z�ksel   b�r   ortamda   12   saat  
sürecek   şek�lde   yapmıştık.   Bu   etk�nl�k   de   oldukça   ver�ml�   geçm�şt�   ancak   bu  
yıl   tamamıyla   onl�ne   ortamda   gerçekleşecek   b�r   etk�nl�k   �ç�n   üçte   b�r�   b�r   süre  
bel�rled�k.   El�m�zdek�   bu   raporun   ‘‘Bulgular’’   kısmını   �mece   usulü   b�r   şek�lde   4  
saat   g�b�   kısa   b�r   zamanda   elde   etmem�z   çok   değerl�   b�r   deney�m.   
 
Konuya   ne   kadar   d�s�pl�nlerarası   yaklaşırsak;   ed�toryal   altyapısını   ne   kadar  
güçlü   kurarsak   ve   n�tel�kl�   b�lg�ye   en   kısa   sürede   en   doğru   yoldan   ulaşmanın  
yollarını   ne   kadar   �y�   anlatırsak,   o   kadar   gen�ş   sonuçlara   ulaşab�leceğ�m�z�  
gördük.   F�z�ksel   olarak   b�r   arada   olmayışımızın   da,   bu   tarz   etk�nl�kler   �ç�n   b�r  
engel   teşk�l   etmeyeceğ�n�;   aks�ne   farklı   coğrafyalardan   gen�ş   b�r   katılım   ağı  
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kurmak   �ç�n   öneml�   b�r   fırsat   olduğunu   anladık.   
 
Kapalı   b�r   etk�nl�ğ�n   çıktılarını   bu   rapor   �le   görünür   kılarak   ve   �nternette  
kamuoyunun   er�ş�m�ne   açarak,   �ler�de   bu   alanda   araştırma   yapmak   �steyenler  
�ç�n   de   öneml�   b�r   kaynak   oluşturduk.’’  
 
Araştırma   partner�m�z   EY   Türk�ye’n�n   Gözünden   Araştırma   Hackathonu   
 
Mesele   sürec�   sonunda   b�r   röportaj   da   araştırma   partner�m�z   EY   Türk�ye  
ek�b�nden   Övülnaz   Oğuz   �le   gerçekleşt�rd�k.   Oğuz’un   değerlend�rmeler�,  
etk�nl�ğ�n   sağladığı   �mkanlara   da�r   gen�ş   b�r   bakış   açısı   sunuyor.   
 
‘‘Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar   Mesele   Sürec�nde   Araştırma   Partner�   olarak   rol  
aldık.   Bu   kapsamda;   mesele   sürec�nde   yer   alan   gençlere   araştırma   kurallarına  
yönel�k   b�r   sunum   yaptık   ve   sonrasında   mentor   desteğ�   verd�k.   Sürec�n   b�r  
çıktısı   olan   Araştırma   Raporunda   �se   yol   göster�c�   olmaya   çalıştık.   
 
Hep   b�rl�kte   karşılıklı   b�lg�   alışver�ş�n�n   sağlandığı   key�fl�   b�r   sürece   �mza   attık.  
Bu   proje   kapsamındak�   en   büyük   kazanımımız   gençlerdek�   c�dd�   potans�yel�  
görmem�z   oldu   b�zce.   Gerekl�   �mkanlar   sunulduğu   takd�rde   gençler�n  
yapamayacağı   şey   yok,   anlamış   olduk.   Bu   yöndek�   farkındalığın   yüksek  
olduğunu   görmek   de   b�z�   gelecek   adına   umutlandırdı.   
 
Bundan   sonrası   �ç�n   bu   sürec�n   rapora   dökülmes�   bence   en   büyük   adımdı.  
Açılan   her   mesele   sürec�   �ç�n   bu   şek�lde   b�r   rapor   ortaya   çıkartılıp,   mesele  
sürec�n�n   başında   öncek�   raporlar   katılımcılar   ve   gençlere   fayda   sağlayıcı   ve  
yönlend�r�c�   olması   adına   paylaşılab�l�r.  
 
Hem   sosyal   �l�şk�ler�m   gel�şs�n,   hem   kend�   b�lg�ler�m�   paylaşab�leceğ�m   ve  
fayda   vereb�leceğ�m   b�r   yerde   rol   üstleney�m,   hem   de   başka   �nsanların   b�lg�   ve  
deney�mler�   �le   kend�m�   gel�şt�rey�m   d�yorsanız   gerçekten   en   doğru  
adreslerden   b�r�ndes�n�z.  
 
�mece   ve   Yen�b�rl�der   Derneğ�   partnerl�ğ�nde   hayata   geç�r�len   bu   sürec�n   b�r  
parçası   olmak   çok   key�fl�yd�.   Gelecekte   hayata   geç�receğ�n�z   projelerde   de  
b�rl�kte   yen�   partnerl�klere   �mza   atmak   d�leğ�yle!   
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6)   KATKISI   GEÇENLER  
 
Araştırma   Hackathonu’nun   hayata   geç�r�lmes�nde   ve   bu   raporun  
kurgulanmasında   �mece   ek�b�   �le   beraber   emek   harcayan    Araştırma  
Partner�m�z   EY ’a   teşekkürler�m�z�   sunuyoruz.  
 
Ayrıca   katkıları   �ç�n   Sağlıklı   B�reyler   ve   Topluluklar    mesele   sürec�ne   katılan  
tüm   öğrenc�ler�m�ze    teşekkür   eder�z.  
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