TRT Akademi İnfodemi Araştırması
Salgın sürecinde birçok konuda (Sinema, teknoloji, yayıncılık vb.)
araştırmalar yapıldı. TRT Akademi olarak bu süreçte özelliklle dijital
mecraların infodemideki rolünü, kullanıcı tecrübesini, doğru ve güvenilir
bilgi kaynaklarını sorgulayan online bir araştırma gerçekleştirdik.
Genişlemesine yapılan araştırmanın infodemi ile ilgili bölümü yayınlanmış,
Doç. Dr. Ekmel Geçer’in araştırmaya dair yorumuna da yer verilmiştir.
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Kovid-19’un dünyayı sarmalamaya
başladığı ilk zamanlarda birçoğumuz,
özellikle sosyal medya ortamlarından
aldığımız haberleri hassasiyetle dinliyorduk. Psikolojik olarak kabul edilebilir bir durumdu. Hiç duymadığımız
bir virüs, tarihten kalma söylemlerle
insanları öldürüyordu. Biz de kurtulmak
için duyduğumuz en küçük tedavi yöntemini önemsiyorduk. Haberin kaynağı,
kimin söylediği, hangi bilimsel verilere
dayandığı ve neden sonuç ilişkisi gibi
teyit çabaları o kaotik günlerde geri
plandaydı. Marul mu iyiydi, yoksa sarımsak mı tedavi ederdi? Vücudumuza
deterjan mı enjekte etmeliydik yoksa
direkt içmeli miydik? Soğan suyu da
bizi korur muydu? Üstelik bu soruları
sadece bilgiye ulaşması zor olan vatandaşlar değil yetkililer de soruyordu.
Hatırlayın. Bir amcanın “Sarımsağın
suyunu için; her şey geçer.” dediği video günlerce Whatsapp gruplarımızda
dönmüştü.

Birkaç gün sonra Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ), koronavirüsü bir salgın olarak
tanımladı. Fakat pandemi ile mücadelede en önemli yöntemlerinden biri de
“doğru bilgi”nin insanlara ulaşmasına
yardımcı olmaktı. Hem medya araçlarından hem de fısıltı gazetesiyle dolaşan hatalı bilgilerin nedenlerinden biri
de bu yeni virüs hakkındaki büyük bilgi
boşluğuydu. Etrafta dolaşan onlarca
eksik ve yanlış bilginin (mis-information) verebileceği zararları anlatmak için
hastalık literatürüne 2 Şubat 2020’de
yine DSÖ aracılığıyla başka bir kavram
daha girdi. Üstelik bu kavram sadece
hastalıklarla mücadele için değil, uzun
zamandır özellikle yeni medya platformlarında dönen yanlış ve eksik bilgiyi tanımlamak için de çok önemliydi.
Söz konusu yeni kavram salgın ve bilgi
kelimelerinin birleşiminden oluşmuştu.
İngilizce olarak information ve pandemic yani infodemi. DSÖ’nün burada
vurgulamak istediği konu; yanlış ve bazen fazla olan bilginin en az virüs kadar
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zararlı olabileceğiydi. Ayrıca yanlış ve
eksik bilgiler o kadar çok etrafta dolaşıyordu ki hastalığın bertaraf edilmesi
için çaba sarf eden uzmanlar, gayretlerinin büyük bir kısmını da bu yanlı ve
yanlış bilgiyle mücadeleye ayırmak zorunda kalıyorlardı.
Belki de Oxford ya da Cambridge gibi
büyük uluslararası sözlükler 2020 yılının
sözcüğü olarak koronavirüsün yanında
“infodemi”yi de anacaklardır. Zaten
son yıllarda hayatımıza giren sözcükler
de post-truth (hakikat sonrası), zehirli
(toxic) ve nomofobi (telefonsuz kalma
fobisi) gibi yine bilgiye ulaşma ve onu
yorumlama ile ilgili kelimelerdi.
Aslında “bilginin edinilmesi ve anlaşılması” ile ilgili sözcüklerin bu kadar çok
ortaya çıkması, bilgi toplumu çağını
geçip, süper akıllı topluma doğru gidişimizin belki de bariz bir işaretidir.
DSÖ’den sonra, yanlış bilginin oluşturacağı bireysel ve toplumsal zararları
önlemek adına Birleşmiş Milletler ve
diğer örgütler de Kovid-19 krizinde “infodemi” ile mücadele ettiklerini belirttiler. Birleşmiş Milletler 9. Genel Sekreteri
António Guterres: “Ortak düşmanımız
#KOVİD19, ancak düşmanımız aynı
zamanda “infodemik” yanlış bilgidir.”
diyerek infodeminin önemini vurguladı.
MIT Technology Review’un yayınladığı
makalede koronavirüsün dünyadaki ilk gerçek sosyal medya infodemiği
olduğu belirtilmiştir. DSÖ, yanlış bilgileri azaltmak için Twitter, Facebook,
Tencent ve TikTok ile ortaklık kurarak
sorunu çözmeye çalışmaktadır. Zira
araştırma sonuçları infodeminin yalan haberler nedeniyle daha kötü hâle
gelebileceğini göstermektedir. Doğu
Anglia Üniversitesinden (UEA) bilim
adamları Şubat 2020’de gerçekleştirdikleri bir araştırmada, yanlış bilginin
yayılmasının hastalığın yayılmasını nasıl etkilediğini analiz etmişlerdir. Araş-

tırma bulguları, sahte haber paylaşan
insanları durdurmak için yapılan başarılı çabaların hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Bu sonuçlar, korona virüse ait bilgi
boşluğunu doldurmanın en iyi yolu bilimsel çalışmalar olduğunu gösterdi.
Bu nedenle Türkiye’de ve dünya genelinde Kovid-19 salgını ile gelişen
yanlış haber yayma çılgınlığı ile ilgili
birçok araştırma ve inceleme yapılmıştır. Analizler, Kovid-19 salgını, salgının
ölçeği ve hastalığın kökeni, önlenmesi,
teşhisi ve tedavisi hakkında binlerce
yanlış bilgi ve komplo teorisinin yayınlandığını göstermektedir. Yalan bilgiler
özellikle sosyal medya üzerinden oldukça hızlı biçimde yayılmaktadır. Yapılan bir araştırmada, sosyal medya
üzerinden kanıtlı gerçek veriye göre
yalan bilgilerin daha hızlı paylaşıldığı
ölçümlenmiştir.
TRT Akademi bu bağlamda önemli bir
çalışmaya imza attı. Araştırma; Türkiye’de de koronavirüs salgını sürecinde
yanlış bilgi içeren haberlerin en fazla
yer aldığı mecraların, bu haberlerle ilgili farkındalık düzeyinin ve kullanıcı
tecrübesinin tespit edilmesi amacıyla
gerçekleştirildi. Çalışma; sosyal medya
üzerinden aldığımız haber ve bilginin
doğruluğunu anlamayı, gerçek bilgiye
ulaşma yollarını bilmenin önemini, yanlış ve doğru haberi ayırt etme yöntemlerini ve dürüst bilgi kaynaklarının neler
olduğunu göstermesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Çünkü yalan ya da
yanlış bilgilerin hızlı yayılmasının bir nedeninin de koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kişilerin daha fazla sosyal
medyaya maruz kalması ve gündemi
daha fazla takip etmesi olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca araştırmada; infodeminin oluşturduğu muhtemel duygusal karmaşanın ölçülmesi adına, yalan bilgilerin
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kişiler üzerindeki etki düzeyi de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar daha sonra
yapılacak psikolojik, sosyolojik, politik ve iletişim ve medya çalışmalarına da bu
yönüyle önemli katkı sunacaktır.
Çalışmanın önemli sonuçlardan bazılarına burada dikkat çekmek gerekir.
Bulgular
Özellikle kaotik zamanlarda ve bireysel veya toplumsal kaygının arttığı dönemlerde haber ihtiyacı ve takibi artmaktadır. Bireyler bir yandan aklındaki soru ve
sorunları gidermek adına diğer yandan muhtemel tehlikelere karşı hazırlıklı hissetmek için bilgi alış verişini böyle dönemlerde daha çok önemsemektedirler.
Belki de bu ilgiyi bilen içerik üreticilerinin bir kısmı hem takipçi oluşturmak hem
de karmaşayı provoke etmek için haber alma ihtiyacını istismar etmektedirler.
Bir cep telefonu uygulaması aracılığıyla kolayca bilgileri parçalayıp birleştirebilmekte, fotoğraf ve videolar üzerinde oynama yapabilmekte, bazen en hassas
duyguları harekete geçirebilmektedirler.
Grafik 1: Koronavirüs Haberleri Takip Sıklığı – Türkiye Geneli (%)

Bu bağlamda Grafik 1’de paylaşılan sonuçlar insanların zor zamanlarda habere
olan ilgisini teyit eder niteliktedir. Pandemi sürecinde haberler yoğun şekilde takip edilmiş görüşülen kişilerin %49’unun günde birden fazla haber / bilgi incelediğini belirtmiştir.
Grafik 2: Koronavirüs Haberlerini Günlük Takip Süresi – Türkiye Geneli (% ve
Günlük ortalama saat)
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Yukarıdaki görsel de takipçilerin haber alma meşguliyetlerinin ortalama zamanını göstermektedir. Günde ortalama bir buçuk saat gibi gözlemlense de Nisan
2020’de yapılan çalışmada gündem takibinin ortalama 2,5 saat olduğu sonucuna varılmıştır. Bu da insanların ilk şok dönemlerinde habere daha çok ihtiyaç
duyduklarını fakat zamanla bir duyarsızlaşma olduğunu göstermektedir. Enfekte
olanların sayısının ilk şoktan sonra düşmesi daha sonra yeniden yükselmesi ya
da plato yapması yine bu duyarsızlaşma ile ilişkilendirilebilir.
Grafik 4: Sosyal Medyada Geçirilen Süre– Türkiye Geneli (% ve Günlük ortalama saat)

Dijital teknolojiler hayatımıza girdiğinden bu yana birçoğumuz haberi telefonumuzdan ve sosyal medya mecralarından alıyoruz. Grafik 4’te sosyal medyada
geçirilen süre gösterilmektedir. Sosyal medyada geçirilen süre ortalama 2 saat
olsa da görüşülen kişilerin %17’si sosyal medyada 5 saat ve üzerinde vakit geçirdiğini belirtmiştir.
Grafik 6: Medya Kanalları Güven Düzeyi– Türkiye Geneli (%)

Koronavirüsle ilgili bilgi alımında, televizyon haberlerine diğer kanallara göre
daha fazla güvenildiği belirtilmiştir. Bu durum aslında bir anlamda toplumsal çelişkiyi de ortaya çıkarmaktadır. İzleyiciler dijital teknolojilere rağmen geleneksel
medya araçlarından olan televizyon haberlerine hala daha çok güvenmektedir-
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ler. Ancak sosyal medya kanallarının (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter)
genel olarak güven düzeyinin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Paylaşım açısından yoğun olarak kullanılan Whatsapp kanalının da güven düzeyinin düşük
olması dikkat çekmektedir. Buna rağmen sosyal medya kullanımın ortalama 5
saatin üstende olmasını ayrıca sorgulamak gerekmektedir.
Pandemi Sürecinde En Fazla Takip Edilen Bilgi Kaynakları
Grafik 17: Pandemi Sürecinde En Fazla Takip Edilen Bilgi Kaynakları – Türkiye
Geneli (%)

Katılımcılar bir üstteki grafikteki sonuçlara uyumlu bir biçimde koronavirüsle ilgili
haberleri daha çok televizyondan aldıklarını belirtmişlerdir. İnternet haber sitelerinin hemen altında Sağlık Bakanlığı ve Bakanın haber edinme kaynağı olarak 3.
sırada yer alması Sağlık Bakanı ve Bakanlığının toplumda oluşturduğu güvene ve
kriz yönetimindeki başarısıyla ilişkilendirilebilir. Bu durum da kaotik bir dönemde
kurumlar ve bireyler arasındaki etkileşim ve iletişimin sosyal psikoloji açısından
iyi olduğunu gösterir.
Grafik 20: Haberlere Yaklaşıma Göre Katılımcıların Gruplaması – Türkiye Geneli (%)
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Haberlerin kontrol şekline göre görüşülen kişilerin yaklaşımları kümeleme (cluster) analizi ile gruplandığında, üçlü bir gruplama ortaya çıkmıştır. Kişilerin %38’inin
‘çok fazla araştırma yapmayıp kendi mantığına uyanlara inandığı’ görülmüştür.
Araştırma yapmadan kişisel yargılarla karar vermek, kişilerin yanlış bilgi / habere
inanma olasılığını artıran bir unsur olarak ortada durmaktadır. Görüşülen kişilerin
%36’sı da hem tanıdıkları ile hem de diğer bilgi / haberlerle kontrol edip, en son
kendi mantığına uyanlara inandığını belirtmiştir.
Grafik 22: Güvenilmese Bile Bilgi Paylaşım Düzeyi – Türkiye Geneli (%)

Grafik 20 insanların haberi kendi mantığı ile doğrulama eğilimini göstermektedir.
Bu bireysel yaklaşım yanlış ve eksik bilginin dolaşıma konmasının nedenini de
açıklamaktadır. Grafik 22’deki sonuçlar söz konusu mantıksal hatayı teyit eder
niteliktedir. Görüşülen kişilerin %26’si pandemi süresince gelen bir bilgiye güvenmese bile en az bir kez başkaları ile paylaştığını belirtmiştir. Bu yaklaşım, yanlış
haberlerin dolaşımda olmasını artıran bir unsurdur.
Grafik 25: Bilginin Paylaşıldığı Kanallar – Türkiye Geneli (%)

Araştırmanın çarpıcı ya da beklenin aksine olan sonuçlarından biri de katılımcıların sosyal medya kullanımına karşın, birbirlerini haber aktarma eylemini yüz
yüze görüşme yaparak ya da telefon üzerinden konuşarak gerçekleştirmeleridir.
Bu eylem biçimi, dijital teknolojilerin yoğun kullanımına rağmen bire bir iletişimin
devamlılığına işaret etmesi açsından önemlidir. Yine de Whatsapp üzerinden
bilginin paylaşılmasının %40 ile en fazla oran olması dijital teknolojilerin iletişim
kurmadaki etkinliği göstermektedir.
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Grafik 26: Bilginin Paylaşıldığı Kanallar – Güvenmese Bile Bilgi Paylaşanlar Bazında (%)

Yine grafik 25 ve 26’daki örtüşme araştırmanın güvenirlik seviyesinin başarısını
göstermektedir. Güvenmese de bilgi paylaşımında bulunanların bilgi paylaştığı
kanallar incelendiğinde, Whatsapp’tan paylaşım yapma düzeyi %51’e çıkmaktadır.
İnfodemi araştırmaları, daha çok Twitter, Facebook ya da Instagram üzerine yoğunlaşsa da TRT Akademinin analizi başka bir mecraya dikkat çekmiştir. Kişiler
Whatsapp üzerinden paylaşımı daha çok öncelemektedirler. Çünkü kullanıcılar
Whatsapp’ı daha özel ve güvenilir bulmaktadır. Yüzlerce kullanıcının bir şeyler
söylediği ve yazdığı yerlerde bilgi paylaşmaktansa daha çok kendilerine ait olan
bir kapalı odada olmayı ve orada bilgi paylaşmayı tercih etmektedirler. Ancak
burada “yankı odası” (echo chambers) tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar sadece birbirini teyit eder nitelikte bilgiler paylaşıyor ve bu bilgileri dışarıdan
doğrulamıyorlarsa yanlış bilgi, onlarda, uygulanmaya değer bir hakikat olarak
görünmeye başlayabilir. Kendi söylediklerinin yankılandığı bir kapalı odada insana kendi sesi yanlış da olsa güvenli gelebilir. Kişi haberi sadece kendisi gibi inanan insanlarla paylaşmayı daha çekici görecektir. Çünkü böylece konfor alanı da
bozulmayacak zihinsel bir zorlanmaya ihtiyaç hissetmeyecektir. Fakat kullanıcı
yankı odasından çıkıp haberi diğer kaynaklardan teyit etmelidir. Özellikle salgın
ile ilgili yanlış bilginin öldürücü sonuçları olabilir.
Sonuç
Her türlü bilgiye erişimin sınırsız olduğu günümüz dünyasında, insanların doğruyu
ve yanlışı ayırt etmesi çok mümkün görünmemektedir. Elimizdeki teknolojik aygıtlar nedeniyle herkesin kendisini gazeteci sayabildiği bir zamandan geçiyoruz.
Haberi tamamen dijital ortamda yazıyor, çekiyor, birleştiriyor ve yeni medya ortamlarından paylaşıyoruz. Oysa habercilik teyit gerektirir. Edite gerektirir. Haber
kaynaklarını defalarca kontrol etmeyi gerektirir ve haberin bütün taraflarıyla görüşmeyi zorunlu kılar. Sosyal medya mecralarından hızlıca ulaştıkları bilgiyi hızlıca
yayıp etkileşim sayılarını artırmak isteyen kullanıcılar, kimi zaman oluşturdukları
boşluğu fark edememektedirler. Bu nedenle medya okuryazarlığının yanı sıra bir
yeni medya ya da dijital medya okuryazarlığı seferberliği de başlatmak gerekir.
Cep telefonlarımız sayesinde habere her zaman hızlı ve sınırsız ulaşıyorsak da
özellikle korkunun ve kaygının hâkim olduğu zamanlarda bilgiler çok daha yoğun bir biçimde tüketiliyor. #EvHayatDolu sloganı ile evlerimizde kaldığımız bu
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günlerde gündem takibine daha fazla vakit ayırıyoruz. Virüsün bulaşmaması için
kendimizi eve kapattık ama bu sefer de sosyal medyada dolaşan yanlış ve eksik
bilgiye daha çok muhatap olduk.
İnternet teknolojilerinin ortaya çıkarttığı ve kolaylaştırdığı bireysel içerik üretimiyle, katılımcı demokrasinin güçleneceği iddiası sıklıkla gündeme gelmektedir.
Zira birtakım eşitsizlikler hala mevcutsa da internet erişimi olan her birey, haber
hızlı ve kolayca ulaşabilmekte ve gerekirse haberin bizzat üreticisi olmaktadır.
Fakat bu olanaklar, aşırı enformasyona maruz kalan bireyin yanlış ve doğruyu
ayırt etme becerisini zorlaştırmaktadır. (Yeni) medya okuryazarlığı; bilgi obezliği
(information overload) yaşadığımız bu zamanlarda habere ve bilgiye karşı nasıl
bir tutum sergileyeceğimiz konusunda bize önemli önerilerde bulunmaktadır:
• Öncelikle karşılaştığımız içeriklere karşı şüpheci olmak ve yanlış olabileceğini akılda tutmak
• Bize ulaşan içerikleri üretenlerin de insan olduğunu yanlı ve yanlış olabileceklerini unutmamak
• Bilgilerin / haberlerin kaynağını araştırmak
• Yayın / içerik tarihini kontrol etmek,
• Paylaşılan görselin kurgu ya da montaj olduğunu unutmamak
• Ulaştığımızı haberin resmi / bilimsel kurum açıklamaları ile çelişip çelişmediğini kontrol etmek,
• Resmi kurumlar arasında çelişki varsa analiz etmek ve beklemek
• Doğrulama platformlarını kullanmak,
• İçerikleri paylaşmadan önce bilgi kaynakları ve içeriği paylaşan hesapların gerçekliği araştırmak
• Oluşan etkileşim zincirinin sonuçlarını düşünerek sadece paylaşmak değil; like, retweet, repost yapmadan önce dahi dikkatli olmak
• Paylaşılan bilginin ya da haberin amacının ne olduğunu düşünmek
Yapılan çalışmada “hiçbir şekilde kontrol etmeden kendi mantığına uyduğu için
aldığı her türlü veriye inananlar”ın (%38) çok yoğun olması, yanlış bilgilerin yayılması ve kabul edilmesini de daha fazla mümkün kılmaktadır. Bu noktada kamu
kurumlarının düzenli ve güvenilir veriler sunması, televizyon yayınlarının da bu bilgileri düzenli paylaşıyor olması, doğru bilginin göz önünde bulunmasını ve yanlış
bilginin göz ardı edilmesini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle sosyal medya şirketleri asılsız haber tespitinde daha hızlı davranmalı, gerekirse bir takım yaptırımlar
uygulayabilmelidir. Türkiye’de ve diğer ülkelerde bazı örneklerini görsek de bağımsız haber doğrulama (fact-checking) sistemleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Dezenformasyonla mücadele anlamında yerel otoritelerle daha fazla iş
birliğine gidilmelidir.
Bu bağlamda infodemi ile mücadelenin iki boyutundan bahsedebiliriz. İlki bütün
bireyleri ilgilendiren “bireysel” boyut ikincisi ise devlet ve sosyal medya şirketlerini
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içerisine alan “kurumsal” boyuttur. Bireysel kontrol mekanizmaları, her seviyeden
öğretim kurumlarında, medya okuryazarlığı gibi bir eğitim içeriğinin yaygınlaştırılmasıyla daha da etkinleştirilebilir. Resmi boyutta ise doğru haberi topluma
ulaştırmakla sorumlu olan kurumların çalışmaları desteklenebilir. Sosyal medya mecralarının “yanlış haber” kaygısıyla tümüyle kapatılması bir bakıma haber
alma özgürlüğünün kısıtlanması ile ilişkili olacağı için bunun yerine yanlış ve yanlı
haber paylaşan hesaplara yaptırım uygulanması söz konusu olabilir.
Dijital teknolojiler ve sosyal medya kullanımı ile ortaya çıkan önemli tartışmalardan biri de “gözetim” olgusudur. Koronavirüs sonrası dönemde devletlerin daha
ulusal bir tavırla korumacı bir refleks göstereceği söylenmekte ve dijital dikatöryel eğilimlerin artabileceği var sayılmaktadır. Çin’in hükümetinin dronlarla hastaları takip etmesi, insanların davranışlara göre onları puanlandırması söz konusu
“gözetleme” iddiasını doğrular niteliktedir. Bazı düşünürler algoritmalar, lokasyon
paylaşımları ve yoğun sosyal medya aktivitesinin özgürlüklerin sınırlandırılmasına ve modern gözetim mekanizmalarının yaygınlaştırılmasına yola açacağını
söylemektedirler. Bazılarına göre ise bu durum bir mecburiyet olarak kendisini
göstermiştir. Otoritelerin, suçu ve yanlış bilgiyi önlemek için birtakım tedbirler alması zorunludur.
Ancak söz konusu tartışmalar daha ciddi boyutta değerlendirilmeye muhtaçtır.
Çünkü gözetim artık sadece uzaktan görüntülenmeyle olmuyor. Yukarıda bahsedildiği gibi telefonlarımızla, sosyal medya paylaşımlarımızla ve Google algoritmalarıyla takip ediliyor olabiliriz. Cep telefonumuza indirmemizi isteyecekleri
uygulamalar ilk etapta kabul edilebilir. Sağlık için takip edilmeyi onaylayabiliriz.
Rızamız çoktan ihmal edilmiş olabilir. Dokunduğumuz uygulamayla ateşimizi ve
kan dolaşımımızı ölçebilecekler. Peki, bu tür uygulamalara nasıl güvenebiliriz? Zamanla duygularımızı da ölçen uygulamalar geliştirilirse ya da biz farkında olmadan aynı uygulamalar zaten heyecanımızı ve duygularımızı da ölçüyorsa buna
nasıl karşı çıkabileceğiz?
Bu nedenle özellikle kriz zamanlarında alınacak kararların demokrasi ve temel
hukuk ilkelerine uyup uymadığı dikkatli bir biçimde analiz edilmelidir. Vatandaştan istenen tedbirlerle birlikte otoriteler de alınan tedbirleri özenle gözden geçirmelidir. Yaşadığımız sadece bir hastalık halidir. Aceleci tavrımız ve kullandığımız
kelimeler ve bizi yanılgıya düşürebilir. “Savaş” olarak adlandırırsak öldürecek birilerini de aramaya başlayabiliriz. Oysa amaç, her zaman olduğu gibi, yaşatmaktır.
Ayrıca üzerinde çok yönlü düşünülmeden yanlış kanun, kural ve teknolojiler devreye sokulursa ilerleyen zamanlar için ciddi riskler taşıyabilir. Böyle zamanlarda
alınacak kararlar ve uygulanacak tedbirler sadece sağlık meselelerini değil; uzun
süreli politik süreçleri, toplumsal yaşamı ve ekonomik gelişimi de etkileyecektir. Dolayısıyla, yurttaşlar demokratik kurum ve kuruluşlar üzerindeki kontrollerini
basın, STK, lobicilik gibi yöntemlerle arttırmalıdır. Zira alınacak kararlar gelecekte
nasıl bir dünya görmek istediğimiz ve nasıl bir yönetim biçimi altında yaşamak
istediğimiz ile yakından ilişkilidir.
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Araştırma

TRT Akademi İnfodemi
Araştırması Raporu
Araştırmanın Konusu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
2 Şubat 2020’de Kovid-19 Infodemi
“Infodemic” tanımı ortaya atılmış, doğru olmayan bilginin özellikle internet
ortamında yayılımı ve sorunun çözümüne zarar verdiği konusu gündeme
getirilmiştir. DSÖ tarafından infodemi
“insanların ihtiyacı olduğunda güvenilir
ve geçerli kaynakları bulmada zorluk
yaşamasına neden olan -bazıları doğru bazıları değil- bilgi fazlalığı” olarak
tanımlanmıştır (1).
Birleşmiş Milletler de, Kovid-19 krizinde yanlış bilgi ve siber suçla yani “infodemi” ile mücadele ettiğini belirtmiştir.
Birleşmiş Milletler 9. Genel Sekreteri
António Guterres: “Ortak düşmanımız
#KOVİD19, ancak düşmanımız aynı
zamanda “infodemik” yanlış bilgidir.”
şeklinde infodeminin önemini vurgulamıştır. Bununla birlikte “Milyonlarca
insan Kovid-19'un bulunmadığı ya da
bir mucize tedavinin bulunduğu ya da
virüsün insanlığı yok etmek ya da kâr
etmek için bir komplo sonucu ortaya
çıktığı gibi tehlikeli iddialara maruz kalmaktadır. Yanlış bilgi çevrim içi olarak,
mesajlaşma uygulamalarında ve kişiden kişiye yayılmaktadır. Bunu engellemek için bilim insanları ve kurumların
insanların güvenebileceği bilgileri onla-

ra ulaştırması gerekmektedir.” şeklinde
belirtmiş; infodeminin insanlar tarafından kabul görmesini engellemek için
herkesin iş birliği içinde olmasını önermiştir (2).
Dünya genelinde Kovid-19 salgını ile
birlikte gelişen infodemi çılgınlığı ile ilgili
bir çok araştırma ve inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler, Kovid-19 salgını, salgının ölçeği ve hastalığın kökeni,
önlenmesi, teşhisi ve tedavisi hakkında
binlerce yanlış bilgi ve komplo teorisinin
yayınlandığını göstermektedir.
Yalan bilgiler özellikle sosyal medya
üzerinden oldukça hızlı biçimde yayılmaktadır. Yapılan bir araştırmada,
sosyal medya üzerinden kanıtlı gerçek veriye göre yalan bilgilerin daha
hızlı paylaşıldığı ölçümlenmiştir (3).
MIT Technology Review’un yayınladığı
makalede ise koronavirüsün dünyadaki ilk gerçek sosyal medya infodemiği
olduğu belirtilmiştir. DSÖ, yanlış bilgileri
azaltmak için Twitter, Facebook, Tencent ve TikTok ile ortaklık kurarak sorunu çözmeye çalışmaktadır (4).
Zira araştırmalar infodeminin yalan
haberler nedeniyle daha kötü hâle geleceğinden endişelenmektedir. Doğu
Anglia Üniversitesindeki (UEA) bilim in-
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sanları Şubat 2020’de gerçekleştirdikleri bir araştırmada, yanlış bilginin yayılmasının hastalığın yayılmasını nasıl
etkilediğini analiz etmişlerdir. Araştırma bulguları, sahte haber paylaşan insanları durdurmak için yapılan başarılı
çabaların hayat kurtarmaya yardımcı
olabileceğini göstermektedir (5).
Türkiye’de de koronavirüs salgını sürecinde yanlış bilgi içeren haberlerin
en fazla yer aldığı mecraların, bu haberlerle ilgili farkındalık düzeyinin ve
kullanıcı tecrübesinin tespit edilmesi
amacıyla bu çalışma TRT Akademi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Araştırma çerçevesinde Koronavirüs
salgını sürecinde yanlış bilgi içeren haberlerin en fazla yer aldığı mecraların,
bu haberlerle ilgili farkındalık düzeyinin
ve kullanıcı tecrübesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Infodeminin etkisinin
ölçülmesi adına, alınan yalan bilgilerin
kişiler üzerindeki etki düzeyi de sorgulanmıştır.
Yalan bilgilerin hızlı yayılmasının bir nedeninin de koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kişilerin daha fazla sosyal
medyaya maruz kaldığı ve gündemi
daha fazla takip ettiği düşünülmektedir. Dolayısıyla gündem ve sosyal
medya takibi de detaylı olarak sorgulanmıştır.
TRT Akademi, Türkiye’de infodeminin
detaylı ve kapsamlı incelenmesi açısından bu çalışma ile bir ilke imza atmıştır.
Yapılan çalışma ve sonuçları itibarıyle
Türkiye’ye fayda sağlayan bir çalışma
olmasını ümit ediyoruz.
Kullanılan Terimler
Top2Box: Top2Box değeri, beş puan
üzerinden değerlendirme yapılan skalalı sorularda dört ve beş puan verenlerin toplam içindeki oranıdır.

Meslek Grupları
Çalışmayanlar: Ev hanımları, emekliler, işsizler
Gençler ve Öğrenciler: 24 yaş altı eğitim gören ya da çalışmayan gençler
İşçi ve memurlar: Bir firmada ya da
kamu kurumunda tam ya da kısmi zamanlı çalışan kişiler
Girişimciler: İşyeri sahipleri, serbest
çalışan uzmanlar (avukat, doktor, muhasebeci), çiftçiler
Profesyoneller: Üniversite mezunu
olup konusunda uzman olan genellikle
altında personel çalıştıran kişiler
Eğitim Düzeyi
Düşük Eğitim Düzeyi: Lise düzeyinden
mezun olmamış kişiler
Orta Eğitim Düzeyi: Lise düzeyinden
mezun olmuş kişiler
Yüksek Eğitim Düzeyi: Açıköğretim,
Yükseköğretim, Üniversite, Yüksek Lisans, Doktora tamamlamış kişiler.
Bu bölümde araştırmanın üzerine oturduğu yöntem, bilimsel yaklaşım ve örneklem seçimi, araştırmada kullanılan
istatistiksel teknikler, ölçüm araçları
hakkında bilgiler yer almaktadır.
Kapsam ve Örneklem
Araştırmanın kapsamını Türkiye’deki 18
yaş üstünde bulunan ve salgın gündemi
ile ilgili nadir de olsa takip ettiğini belirten tüm bireyler oluşturmaktır. Türkiye
temsiliyetini sağlamak adına, karma bir
yöntem ile örnekleme yapılmıştır.
1. Online anket ile internet kullanan ve
yoğun olarak 60 yaş altına ulaşılmıştır.
2. İnternete erişimi olmayan ya da online anketi dolduramayacak nitelikte
olan kişilere CATI (bilgisayar destekli
telefon anketi) ile erişilmiştir.
Bu şekilde kapsama hatası engellenmiştir.
TRT Akademi infodemi araştırması
kapsamında 12 - 26 Mayıs 2020 ta-
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rihleri arasında 5.010 kişiye anket yapılmıştır. Araştırma 65 ilde gerçekleştirilmiştir. Anket sırasında ulaşılan ve
gündemi “hiç” takip etmediğini belirten
kişiler anket kapsamı dışında tutulmuştur. Türkiye genelinde salgın ile ilgili gündemi hiç takip etmediğini belirten %7’lik
bir kesim de bulunmaktadır.
Araştırma genelinde güven sınırı ve
hata payı: % 95 güven sınırında ± 1,4%

hata payındadır. Yanıt oranı %97 düzeyindedir (bir çalışmada gelen maksimum cevap yok adedinin toplam
görüşme adedine oranıdır). Kapsam dışılıktan, yanıt alamamadan ya da diğer
sebeplerden kaynaklanan hata oranı
binde birin altındadır.
Görüşülen kişilerin demografik bilgileri
bazında adet dağılımları aşağıda verilmiştir.

Tablo 1: Demografik Bilgiler (Adet ve Yüzde)
Cinsiyet
Bazında

Yaş Dağılımı
Bazında

SES Düzeyi
Bazında

Eğitim Düzeyi
Bazında

Çalışma
Durumu
Bazında

Adet

Yüzde

Erkek

2.586

51,6

Kadın

2.424

48,4

18-24 yaş

763

15,2

25-34 yaş

1.308

26,1

35-44 yaş

1.165

23,3

45-54 yaş

965

19,3

55 yaş ve üstü

809

16,1

A-B

1.221

24,4

C1-C2

2.739

54,7

D-E

1.050

20,9

Düşük eğitim düzeyi

2.155

43,0

Orta eğitim düzeyi

1.724

34,4

Yüksek eğitim düzeyi

1.131

22,6

Çalışmayanlar

2.059

41,1

527

10,5

1.684

33,6

467

9,3

Gençler ve öğrenciler
İşçi ve memurlar
Girişimciler
Profesyoneller

Coğrafi Bölgeler Bazında

273

5,4

Marmara

1.549

30,9

Karadeniz

462

9,2

Ege

657

13,1

Akdeniz

630

12,6

İç Anadolu

809

16,1

Doğu Anadolu

343

6,9

Güneydoğu Anadolu

560

11,2
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Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilmesi nedeniyle
tanımlayıcı araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden online görüşme
yöntemi ile ele alınmıştır.
Veri toplamak için bir anket formu geliştirilmiştir (Bkz. EK1). Anket formu ölçme
araçları çoğunlukla yapılandırılmış kapalı uçlu ya da yarı açık uçlu sorulardan
oluşmaktadır. Geliştirilen anket yedi bölüm ve 31 sorudan oluşmaktadır.
1. Gündem Takibi (3 soru)
2. Bilginin Kişiler Üzerindeki Etkisi (2 soru)
3. Bilgi Kanalları Güven Düzeyi (3 soru)
4. Infodemiye Maruz Kalma (5 soru)
5. Bilgi Kaynakları (2 soru)
6. Infodemi Teyit Mekanizmaları (2 soru)
7. Infodeminin Paylaşımı (3 soru)
8. Demografi (11 soru)
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analiz edilmesinde
SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin
Türkiye genelini temsil etmesi açısından elde edilen veriler analiz edilmeden önce demografik bazda (cinsiyet,
yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu
açısından) ağırlıklandırma yapılmıştır.

1. Nisan 2020 Türkiye Verileri: Method Research Company ve Üsküdar
Üniversitesi iş birliği ile 8-12 Nisan
2020 tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü
3.000 kişi ile online olarak gerçekleştirilen “Koronavirüslü Günlerde Hayat
Araştırması”.
2. Amerika Verileri:
• Pew Research Center tarafından 10-16
Mart 2020 tarihleri arasında , 8.914 kişi
ile online olarak gerçekleştirilen “Amerikan Trendleri Panel Araştırması” (6)
• APA Poll tarafından 18-19 Mart 2020
tarihleri arasından 1.004 kişi ile online
olarak gerçekleştirilen araştırma (7)
3. İngiltere Verileri: Ofcom tarafından
15-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında,
2.105 kişi ile online olarak gerçekleştirilen “Koronavirüs Haber Tüketim Alışkanlıkları Araştırması” (8).
Gündem Takibi
Koronavirüs Haberleri Takip Sıklığı
Grafik 1: Koronavirüs Haberleri Takip
Sıklığı – Türkiye Geneli (%)

Analiz sürecinde öncelikle değişkenlerin frekansları alınarak datanın örneklem özellikleri ve Likert skalalı soruların
puan dağılımları analiz edilmiştir.
Akabinde alınan tüm bilgilerin demografik veriler ve farklı kırılımlara göre
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
Kıyaslama Verisi
Elde edilen verilerin değerlendirmesi
amacıyla pandemi sürecinde gerçekleştirilmiş yerli ve yabancı çalışmalarla kıyaslamalar yapılmıştır. Kıyaslama
yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Pandemi sürecinde haberler yoğun şekilde takip edilmektedir. Öyle ki görüşülen kişilerin %49’u günde birden fazla haber / bilgi incelediğini belirtmiştir.
Hiç takip etmediğini belirten %7’lik bir
kesim olmuştur. Bu kesim araştırma
örnekleminin dışında tutulmuştur.
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Tablo 2: Koronavirüs Haberleri Takip Sıklığı – Yaş Dağılımı Bazında (%)

“Günde birden fazla haber / bilgi inceleme” oranı yaş dağılımı bazında incelendiğinde, özellikle 55 yaş üstünde %63’e kadar çıktığı görülmektedir. Bu oran en
düşük 25-34 yaş arasında (%39) gözlenmiştir.
Koronavirüs Haberlerini Günlük Takip Süresi
Grafik 2: Koronavirüs Haberlerini Günlük Takip Süresi – Türkiye Geneli (% ve
Günlük ortalama saat)

Haber takibine günde ortalama 1,4 saat vakit ayrıldığı belirtilmiştir. Nisan 2020’de
yapılan çalışmada gündem takibi ortalama 2,5 saat iken, bu sürenin zamanla bir
önceki aya göre düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.
Grafik 3: Koronavirüs Haberlerini Günlük Takip Süresi – Yaş Dağılımı Bazında
(Günlük ortalama saat)

233

Sosyal Medyada Geçirilen Süre
Grafik 4: Sosyal Medyada Geçirilen Süre– Türkiye Geneli (% ve Günlük ortalama saat)

Sosyal medyada geçirilen süre ortalama 2,2 saattir. Görüşülen kişilerin %17’si
sosyal medyada 5 saat ve üzerinde vakit geçirdiğini belirtmiştir.
Grafik 5: Sosyal Medyada Geçirilen Süre – Yaş Dağılımı Bazında (Günlük ortalama saat)
Özellikle 18-24 yaş arasındaki kişiler ortalama 2,9 saat sosyal medyada vakit
geçirdiğini belirtmiştir. Bu süre 55 yaş üstündeki kişilerde 1,4 saate kadar düşmektedir.

Bilgi Kanalları Güven Düzeyi
Medya Kanalları Güven Düzeyi
Grafik 6: Medya Kanalları Güven Düzeyi– Türkiye Geneli (%)
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Koronavirüsle ilgili bilgi gelen medya kanallarına güven düzeyi incelendiğinde,
televizyon haberlerine diğer kanallara göre daha fazla güvenildiği belirtilmiştir.
Sosyal medya kanallarının (facebook, instagram, youtube, twitter) genel olarak
güven düzeyinin düşük olduğu görülmektedir.
Paylaşım açısından yoğun olarak kullanılan whatsapp kanalının da güven düzeyinin düşük olması dikkat çekmektedir.
Tablo 3: Medya Kanalları Güven Düzeyi – Yaş Dağılımı Bazında (%)

Yaş aralıkları bazında incelendiğinde, televizyon haberlerinin güven düzeyinin
tüm yaş aralıklarında yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal medyaya güven düzeyi 18-24 yaş arasında daha yüksek olmaktadır.
Grafik 7: Medya Kanalları Ortalama Güven Düzeyi – Sosyo Ekonomik Statü Bazında (%)

Grafik 8: Medya Kanalları Güven Düzeyi – Sosyo Ekonomik Statü Bazında (%)

Genel olarak SES düzeyi düştükçe medya kanallarına güven düzeyinin arttığı görülmektedir.
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Salgının Medya Tarafından Abartıldığını Düşünme Düzeyi
Grafik 9: Salgının Medya Tarafından Abartıldığını Düşünme Düzeyi – Türkiye
Geneli (% ve Top2Box %)

Genel olarak salgının medya tarafından çok fazla abartıldığı düşünülmemektedir. Görüşülen kişilerin %27’si abartıldığını düşündüğünü, %45’i abartılmadığını
düşündüğünü belirtmiştir.
Amerika’da abartıldığını düşünme düzeyi %62 düzeyindedir. Diğer verilerle birlikte incelendiğinde, Türkiye’de (%58) kaygı düzeyinin Amerika’dan (%48) yüksek
olması, verilerin abartılma algısının (%27) da Amerika’ya (%62) göre düşük olmasını getirmektedir (6).
Grafik 10: Salgının Medya Tarafından Abartıldığını Düşünme Düzeyi
Cinsiyet Bazında (Top2Box %)

Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkekler kadınlara göre salgının medya tarafından daha fazla abartıldığını düşünmektedir.
Grafik 11: Salgının Medya Tarafından Abartıldığını Düşünme Düzeyi
Eğitim Düzeyi Bazında (Top2Box %)
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Eğitim düzeyi bazında incelendiğinde, düşük eğitimli kişiler diğer gruplara göre
daha fazla abartıldığını düşünmektedir.
Infodemiye Maruz Kalma
Koronavirüs İle İlgili Alınan Bilgiler
Grafik 12: Koronavirüs İle İlgili Alınan Bilgiler – Türkiye Geneli (%)

Koronavirüsle ilgili alınan bilgilerin niteliği sorgulanmıştır. Kişilerin %38’i nadir de
olsa çelişkili bilgi ve haberlere rastladığını, %39’u ise benzer bilgilere rastladığını
belirtmiştir.
Amerika’da yapılan çalışmada çelişkili bilgilere rastlama düzeyi %26 düzeyindedir (6). Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan kişiler Amerikalılara göre daha fazla çelişkili haber aldığını düşünmektedir. Bu veri kaygı düzeyinin yüksekliği ile de paralellik göstermektedir.
Infodemiyle Karşılaşma Sıklığı
Grafik 13: Infodemiyle Karşılaşma Sıklığı – Türkiye Geneli (%)

Yanlış bilgi / haberlerle karşılaşma sıklığı sorgulandığında, kişilerin %27’sinin günde en az bir yanlış haber ile karşılaştığı görülmektedir. Bu oran İngiltere’de yapılan
bir çalışmada da %27 düzeyindedir (8). İngiltere ile benzer bir sonuç gözlenmiştir.
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Infodeminin Ulaşım Şekli
Grafik 14: Infodeminin Ulaşım Şekli – Türkiye Geneli (%)

Yanlış haberlerin daha çok yazı (%43) ve haber (%37) şeklinde ulaştığı belirtilmiştir. Dünya genelinde yapılan incelemelerde videolarda oldukça yüksek düzeyde
yanlış haber paylaşıldığı belirtilse de araştırmamızda düşük düzeyde belirtilmiştir. Vatandaşlar tarafından videoların diğer görsellere göre daha gerçekçi algılanması nedeniyle yalan olduğu düşünülmemektedir.
En Çok Etkilenilen Infodemiler
Grafik 15: En Çok Etkilenilen Infodemiler (Gruplu) – Türkiye Geneli (%)

Kişilere en fazla aklında kalan ve kendilerini etkileyen yalan haber/bilgiler sorulduğunda, özellikle «virüsle ilgili detaylar»dan (%48) ve “riskin büyüklüğü” (%42) ile
ilgili bilgi ve haberlerden bahsedilmiştir.
Amerika’da yapılan çalışmada “riskin büyüklüğü” %41 ile öne çıkarken, “virüs ile
ilgili detaylar” ikinci sırada (%30) yer almaktadır. “Siyasi söylemler” Amerika’da
%10 ile daha yüksek seviyede belirtilmiştir (6).
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Grafik 16: En Çok Etkilenilen Infodemiler – Türkiye Geneli (%)

Virüs ile ilgili detayları oluşturan unsurlar içinde en fazla önlemler (%19) ve yayılma şekli (%18) belirtilmiştir. Riskin büyüklüğünü oluşturan unsurlar içinde de en
fazla ekonominin çökmesi (%12) ve vefat sayısı (%10) belirtilmiştir.
Bilgi Kaynakları
Pandemi Sürecinde En Fazla Takip Edilen Bilgi Kaynakları
Grafik 17: Pandemi Sürecinde En Fazla Takip Edilen Bilgi Kaynakları – Türkiye
Geneli (%)

Pandemi sürecinde koronavirüsle ilgili bilgileri takip etmek için yoğun olarak televizyon haberleri (%76) izlenmiştir. Televizyon haberlerini, internet haber siteleri ve
Sağlık bakanlığı ve bakanının verdiği bilgi ve haberler takip etmektedir.

239

En Fazla Infodemi İçerdiği Düşünülen Bilgi Kaynakları
Grafik 18: En Fazla Infodemi İçerdiği Düşünülen Bilgi Kaynakları – Türkiye Geneli (%)

En fazla yanlış haber/bilgi içerdiği düşünülen kanal sorgulandığında, genel olarak
sosyal medya kanalları «facebook» ve «instagram»dan bahsedilmiştir.
Infodemi Teyit Mekanizmaları
Haberlere Yaklaşım
Grafik 19: Haberlere Yaklaşım – Türkiye Geneli (%)

Haberlerin doğruluğunu kontrol etmek için insanlar genel olarak başka haberlerle
çok sık / sık şekilde kıyaslama yaptığını (%56) belirtmiştir. Katılımcıların %46’sı ise
çok sık / sık şekilde sadece kendi mantığına uyan haberlere inandığını belirtmiştir.
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Grafik 20: Haberlere Yaklaşıma Göre Katılımcıların Gruplaması – Türkiye Geneli (%)

Haberlerin kontrol şekline göre görüşülen kişilerin yaklaşımları kümeleme (cluster) analizi ile gruplandığında, üçlü bir gruplama ortaya çıkmıştır. Kişilerin %38’inin
‘çok fazla araştırma yapmayıp kendi mantığına uyanlara inandığı’ görülmüştür.
Araştırma yapmadan kişisel yargılarla karar vermek, kişilerin yanlış bilgi / habere
inanma olasılığını artıran bir unsur olabilir.
Görüşülen kişilerin %36’sı da hem tanıdıkları ile hem de diğer bilgi / haberlerle
kontrol edip, en son kendi mantığına uyanlara inandığını belirtmiştir.
Verilerin Doğruluğunu Teyit Mekanizmaları
Grafik 21: Verilerin Doğruluğunu Teyit Mekanizmaları – Türkiye Geneli (%)

Verilerin doğruluğunu teyit edenler, resmi kurum açıklamalarına dikkat ettiğini (%53) ve bilgi / haberin kaynağını araştırdığını (%34) belirtmiştir. Doğrulama
platformları (%7) en az kullanılan kaynak olmuştur.
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Infodeminin Paylaşımı
Güvenilmese Bile Bilgi Paylaşım Düzeyi
Grafik 22: Güvenilmese Bile Bilgi Paylaşım Düzeyi – Türkiye Geneli (%)

Görüşülen kişilerin %26’si pandemi süresince gelen bir bilgiye güvenmese bile
en az bir kez başkaları ile paylaştığını belirtmiştir. Bu yaklaşım, yanlış haberlerin
dolaşımda olmasını artıran bir unsurdur.
Grafik 23: Güvenilmese Bile Bilgi Paylaşım Düzeyi – Eğitim Düzeyi Bazında (Evet %)

Eğitim düzeyi arttıkça verilerin paylaşımı artmaktadır. Güvenilmese bile gelen
bilgi ve haberlerin başkaları ile paylaşılma durumu özellikle yüksek eğitimli kişilerde %28’e kadar çıkmaktadır.
Bilgi Paylaşım Sıklığı
Grafik 24: Bilgi Paylaşım Sıklığı – Türkiye Geneli (%)

Görüşülen kişilerin %27’si günde en az bir kere kendisine gelen bilgi ve haberleri paylaştığını belirtmiştir. Dolayısıyla paylaşımların oldukça yoğun olduğu söylenebilir.
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Bilginin Paylaşıldığı Kanallar
Grafik 25: Bilginin Paylaşıldığı Kanallar – Türkiye Geneli (%)

Paylaşımların yoğun olarak yüzyüze / telefonda anlatarak (%57) yapıldığı, daha
sonra whatsapp’tan (%40) yapıldığı görülmektedir. İngiltere’de kişilerin %40’ı
whatsapp üzerinden, %71’i yüzyüze ya da telefonda paylaştığını belirtmiştir. Dolayısıyla İngiltere’de insanların Türkiye’ye göre konu ile ilgili daha yoğun birebir
iletişime geçtiği görülmektedir.
Grafik 26: Bilginin Paylaşıldığı Kanallar – Güvenmese Bile Bilgi Paylaşanlar Bazında (%)

Güvenmese de bilgi paylaşımında bulunanların bilgi paylaştığı kanallar incelendiğinde, whatsapp’tan paylaşım yapma düzeyi %51’e çıkmaktadır. Whatsapp
üzerinden yoğun bir yanlış bilgi / haber paylaşımı olmaktadır.
Sonuç
Her türlü bilgiye erişimin sınırsız olduğu günümüz dünyasında, insanların doğruyu
ve yanlışı ayırt etmesi çok mümkün görünmemektedir. Özellikle korkunun ve kaygının hakim olduğu zamanlarda bilgiler çok daha hızlı tüketilmektedir.
#EvHayatDolu sloganı ile yola çıkıp evlerimizde kaldığımız bu günlerde gündem
takibi için oldukça yoğun vakit ayırıyoruz. Gündem takibine günde ortalama 1,4
saat vakit ayrıldığı belirtilmiştir. Özellikle 55 yaş üstünde 1,8 saate kadar çıkmaktadır. Nisan 2020’de Method Research Company tarafından yapılan Türkiye
geneli çalışmada gündem takibi ortalama 2,5 saat olarak belirtilmişti. Önceki
aya göre gündem takibi düşüş gösterse de yine de oldukça fazla zaman ayrılmaktadır.
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Salgının medya tarafından çok fazla abartıldığı düşünülmemektedir. Verilerin
medya tarafından abartıldığı algısı, Türkiye’de (%27) Amerika’ya (%62) göre çok
daha düşük seviyededir.
Sosyal medya üzerinden çoğu yanlış olmak üzere büyük bir bilgi / haber bombardımanına tutuluyoruz.
Infodemi ile karşılaşıldığında bilginin doğruluğunu kontrol etmek için bazı teyit
mekanizmaları devreye sokulmalıdır:
• Bilgilerin / haberlerin kaynağını araştırmak,
• Yayın / içerik tarihini kontrol etmek,
• Resmi / bilimsel kurum açıklamaları ile çelişip çelişmediğini kontrol etmek,
• Doğrulama platformlarını kullanmak, gelen bilginin doğruluğunu ölçmek adına
herkesin dikkat etmesi gereken hususlardır.
Yapılan çalışmada “hiçbir şekilde kontrol etmeden kendi mantığına uyduğu için
aldığı her türlü veriye inananlar”ın (%38) çok yoğun olması nedeniyle yanlış bilgilerin yayılması ve kabul edilmesi de daha fazla mümkün olmaktadır.
Bu noktada kamu kurumlarının düzenli ve güvenilir veriler sunması, televizyon
yayınlarının da bu bilgileri düzenli paylaşıyor olması, doğru bilginin göz önünde
bulunmasını ve yanlış bilginin göz ardı edilmesini kolaylaştırmaktadır. Araştırma
sonuçlarından, televizyon kanalları (%59) üzerinden verilen bilgilerle güvenin tesis
edildiği görülmektedir.
Televizyon kanalları güveni tesis etmiş olsa da, oldukça yoğun kullanılan ve çok
fazla yanlış bilgi içeren sosyal medya kanalları ile ilgili çalışmalar yapılabilir.
Infodeminin daha da yayılması paylaşımlarla mümkün olmaktadır. Paylaşımların
yoğun olarak yüzyüze/telefonda anlatarak (%57) yapıldığı görülmektedir. İngiltere’de ise kişilerin %71’i yüzyüze ya da telefonda paylaştığını belirtmiştir. Dolayısıyla İngiltere’de insanların Türkiye’ye göre konu ile ilgili daha yoğun birebir
iletişime geçtiği görülmektedir.
Görüşülen kişilerin %26’sı güvenmese bile gelen bilgileri başkaları ile paylaştığını
belirtmiştir. Dolayısıyla özellikle sosyal medyadan gelen yanlış bilgilerle çok yoğun etkileşimde olan kişilerin teyit mekanizmalarını çalıştırmadan paylaşım yapmaması konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır.
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Araştırmada kullanılan veri toplama araçları:
Bölüm 1: Gündem Takibi
S1: Koronavirüs ile ilgili haberleri ne sıklıkta takip ediyorsunuz?
1. Günde birden fazla
2. Günde bir
3. Haftada birkaç kez
4. Haftada bir
5. Daha nadir
6. Hiç
S2: Koronavirüs ile ilgili haberleri günde ortalama kaç saat takip ediyorsunuz?
1. 30 dk’dan az
2. 30 dk - 1 saat arası
3. 1 saat
4. 2 saat
5. 3 saat
6. 4 saat
7. 5 saat ve üzeri
S3: Bu süreçte gündemle ilgili nereden bilgi alıyorsunuz? (Birden fazla cevap verebilirsiniz)
1. Televizyon haberleri
2. Sağlık bakanlığı ve bakanı
3. Gazete ve/veya radyo
4. İnternet haber siteleri
5. Twitter
6. Facebook
7. Instagram
8. Whatsapp
9. Tanıdık / arkadaş
10. Sağlık çalışanları
11. Ailem
12. Youtube

Diğer (lütfen belirtiniz)
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S4: Pandemi süresince günde kaç saat sosyal medyada vakit geçirdiniz?
1. Hiç
2. 30 dk’dan az
3. 30 dk - 1 saat arası
4. 1 saat
5. 2 saat
6. 3 saat
7. 4 saat
8. 5 saat ve üzeri
Bölüm 3: Bilgi Kanalları Güven Düzeyi
S7: Aşağıdaki kaynaklardan koronavirüsle ilgili gelen haberleri ne kadar güvenilir buluyorsunuz?

1

2

3

4

5

Hiç güvenilir
değil

Güvenilir
değil

Ne güvenilir
ne değil

Güvenilir

Çok
güvenilir

Televizyon haberleri
Gazete ve/veya
radyo
İnternet haber
siteleri
Twitter
Facebook
Instagram
Whatsapp
Tanıdık / arkadaş
Youtube

S8: Koronavirus salgınının medya tarafından abartıldığını düşünüyor musunuz?
1. Kesinlikle abartılmıyor
2. Abartılmıyor
3. Ne abartılıyor ne abartılmıyor
4. Abartılıyor
5. Kesinlikle abartılıyor
6. Fikrim yok
Bölüm 4: Infodemiye Maruz Kalma
S9: Aşağıdakilerden hangisi koronavirüs ile ilgili farklı kanallardan aldığınız bilgi ve haberleri daha iyi tanımlıyor? (Tek cevap)

1. Çoğunlukla benzer bilgi ve haberler görüyorum
2. Bazen çelişkili bilgi ve haberler görüyorum
3. Çoğunlukla çelişkili bilgi ve haberler görüyorum
4. Çok fazla kanal takip etmiyorum
S10: Koronavirüs ile ilgili yanlış bilgiyi içeren haberlerle ne sıklıkta karşılaştınız?
1. Günde birden fazla
2. Günde bir
3. Haftada birkaç kez
4. Haftada bir
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5. Daha nadir
6. Hiç
S11: Hangi kaynakların daha fazla yanlış
bilgi / haber içerdiğini düşünüyorsunuz?
(Birden fazla cevap verebilirsiniz)
1. Televizyon haberleri
2. Gazete ve/veya radyo
3. İnternet haber siteleri
4. Twitter
5. Facebook
6. Instagram
7. Whatsapp
8. Tanıdık / arkadaş
9. Youtube
10. Hiçbiri
- Diğer (lütfen belirtiniz)
S12: Yanlış haberler size en fazla hangi şekillerde geliyor?
1. Yazı
2. Haber

3. Video
4. Resim
5. Ses kaydı
- Diğer (lütfen belirtiniz)
S13: Koronavirüs salgınında, sonradan
yanlış olduğunu öğrendiğiniz ve çok etkilendiğiniz haberler nelerdi? (Virüsün yayılımı, kurtulma çareleri, pandemi süresi, siyasi
ve ekonomik sonuçları ile ilgili olabilir) (Birden fazla cevap verebilirsiniz)
S14: Sizce koronavirüs salgını nasıl başladı? (Tek cevap)
1. Doğal yoldan
2. Bilinçli olarak laboratuvarda üretildi
3. Yanlışlıkla laboratuvarda yapıldı
4. İklim değişikliğinin bir sonucu
5. Bilmiyorum
- Diğer (lütfen belirtiniz)

Bölüm 5: Infodemi Teyit Mekanizmaları
S15: Koronavirüsle ilgili bir bilgi ve haber ile karşılaştığınızda, aşağıdaki yaklaşımları ne

sıklıkta gerçekleştiriyorsunuz?

1

2

3

4

5

Hiç

Nadiren

Bazen

Sık

Çok sık

Sadece kendi mantığıma uyan haberlere inanıyorum
Doğruluğunu tanıdıklarıma sorarım
Doğruluğunu diğer bilgi ve haberlerle
kontrol ederim

S16: Aldığınız verilerin doğruluğuna nasıl

emin oluyorsunuz? (Birden fazla cevap verebilirsiniz)
1. Bilginin / haberin kaynağını araştırıyorum
2. İçeriği dikkatli okuyorum
3. Haberlerin tarihini / içeriklerin tarihini
kontrol ediyorum
4. Resmi kurum açıklamalarını dikkate alıyorum
5. Devlet yayın organlarından aldığım bilgiler ile karşılaştırıyorum
6. Güvendiğim kaynaklardan takip ettiğim
için kontrol etmeme gerek kalmıyor
7. Uzman hekimlere danışıyorum
8. Aileme / tanıdıklarıma danışıyorum

9. Doğrulama platformlarını kullanıyorum
10. Diğer (lütfen belirtiniz)
Bölüm 6: Infodeminin Paylaşımı
S17: Pandemi süresince size gelen bir

bilgiye güvenmeseniz bile başkaları ile hiç
paylaştığınız oldu mu?
1. Evet
2. Hayır

S18: Size gelen haber ve bilgileri ne sıklıkta
paylaşırsınız?
1. Günde birden fazla
2. Günde bir
3. Haftada birkaç kez
4. Haftada bir
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5. Daha nadir
6. Hiç
S19: Size gelen verileri hangi kanallardan
paylaşıyorsunuz? (Birden fazla cevap verebilirsiniz)
1. Whatsapp üzerinden
2. Instagram üzerinden

3. Facebook üzerinden
4. Twitter üzerinden
5. Blogum üzerinden
6. Telefonda anlatarak
7. Yüzyüze anlatarak
8. Youtube üzerinden

Diğer (lütfen belirtiniz)

Bölüm 7: Demografi
S1:
S2:
S3:
S4:

S5:

Cinsiyet?
1> Erkek
2> Kadın
Medeni Haliniz?
1> Bekar
2> Evli
3> Dul Boşanmış
Kaç yaşındasınız?
_________
En son mezun olduğunuz öğrenim kurumu?
____________________
1> Okur yazar değil
4> Ortaokul ve dengi
7> Üniversite
10> Açık Öğretim Fklts
2> Okur yazar-okul bitirmedi 5> Lise ve dengi (açık lise)
8> Yüksek Lisans
3> İlkokul
6> Yüksekokul (2 yıllık)
9> Doktora
Mesleğiniz nedir?
1> Öğrenci 2> Ev Hanımı

S6:
S7:

Hangi ilde ikamet etmektesiniz?
Aileye asıl gelir getiren kişi misiniz?

S8:

Haneye asıl gelir getiren kişinin en son
mezun olduğu öğrenim kurumu
öğrenebilir miyim?

3 > Emekli > 4>Diğer(Belirtiniz)...........................
1 Evet
2 Hayır
1 Okuryazar değil
2 Okuryazar-okul bitirmedi
3 İlkokul
4 Ortaokul ve dengi
5 Lise ve dengi (açık lise)
6 Yüksekokul (2 yıllık)
7 Üniversite
8 Yüksek Lisans
9 Doktora
10 Açık Öğretim Fakültesi
S9:

Haneye asıl gelir getiren kişi çalışıyor
mu?

0 Çalışıyor
1 Emekli-Çalışıyor
2 Emekli-Çalışmıyor
3 Gelir Getiren Bir İşi Yok, Çalışmıyor

S10:

Haneye asıl gelir getiren kişinin mesleğini
öğrenebilir miyim?

3 İşsiz - şu an çalışmıyor - ek gelir yok, yardım alıyor
4 İşsiz - şu an çalışmıyor - düzenli ek gelir var
5 Ev kadını - ek gelir yok, yardım alıyor
6 Ev kadını - düzenli ek gelir var
7 Öğrenci (gelir getirici bir işi olmayan)
8 İşçi/hizmetli-parça başı işi olan (düzensiz, zaman-zaman çalışan)
9 İşçi/hizmetli - düzenli işi olan
10 Ustabaşı/kalfa - kendine bağlı işçi çalışan
11 Yönetici olmayan / memur / teknik eleman / uzman vs.
12 Yönetici (1-5 çalışanı olan)
13 Yönetici (6-10 çalışanı olan)
14 Yönetici (11-20 çalışanı olan)
15 Yönetici (20\'den fazla çalışanı olan)
16 Ordu mensubu (uzman er, astsubay, subay)
17 Ücretli kıdemli nitelikli uzman (avukat, doktor, mimar)
18 Çiftçi (kendi başına / ailesiyle çalışan)
19 Seyyar - Kendi işi (free lance dâhil), dükkânda hizmet veriyor
20 Tek başına çalışan, dükkân sahibi, esnaf (taksi şoförü dâhil)
21 İşyeri sahibi - 1-5 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
22 İşyeri sahibi - 6-10 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
23 İşyeri sahibi - 11-20 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
24 İşyeri sahibi-20'den fazla çalışanlı (Ticaret,Tarım,İmalat,Hizmet)
25 Serbest nitelikli uzman (avukat, mühendis, mali müşavir vs.)

18 Çiftçi (kendi başına / ailesiyle çalışan)
19 Seyyar - Kendi işi (free lance dâhil), dükkânda hizmet veriyor
20 Tek başına çalışan, dükkân sahibi, esnaf (taksi şoförü dâhil)
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21 İşyeri sahibi - 1-5 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
22 İşyeri sahibi - 6-10 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
23 İşyeri sahibi - 11-20 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
24 İşyeri sahibi-20'den fazla çalışanlı (Ticaret,Tarım,İmalat,Hizmet)
25 Serbest nitelikli uzman (avukat, mühendis, mali müşavir vs.)

S11:

Haneye asıl gelir getiren kişi emekli
olmadan önceki mesleğini (yaptığı işi)
öğrenebilir miyim?

8 İşçi/hizmetli-parça başı işi olan (düzensiz, zaman-zaman çalışan)
9 İşçi/hizmetli-düzenli işi olan
10 Ustabaşı/kalfa - kendine bağlı işçi çalışan
11 Yönetici olmayan / memur / teknik eleman / uzman vs.
12 Yönetici (1-5 çalışanı olan)
13 Yönetici (6-10 çalışanı olan)
14 Yönetici (11-20 çalışanı olan)
15 Yönetici (20\'den fazla çalışanı olan)
16 Ordu mensubu (uzman er, astsubay, subay)
17 Ücretli kıdemli nitelikli uzman (avukat, doktor, mimar)
18 Çiftçi (kendi başına / ailesiyle çalışan)
19 Seyyar - Kendi işi (free lance dâhil), dükkânda hizmet veriyor
20 Tek başına çalışan, dükkân sahibi, esnaf (taksi şoförü dâhil)
21 İşyeri sahibi - 1-5 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
22 İşyeri sahibi - 6-10 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
23 İşyeri sahibi - 11-20 çalışanlı (Ticaret, Tarım, İmalat, Hizmet)
24 İşyeri sahibi-20'den fazla çalışanlı (Ticaret,Tarım,İmalat,Hizmet)
25 Serbest nitelikli uzman (avukat, mühendis, mali müşavir vs.)
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