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Yönetici özeti 
 

 
DSÖ Avrupa Bölgesi çapında pandemiye yanıt için dokümante 

edilmiş kamu desteğine rağmen Üye Devletler, kendi 

popülasyonlarında pandemi yorgunluğunun işaretlerini rapor 

etmektedirler. Pandemi yorgunluğu, burada zaman içinde yavaş 

yavaş ortaya çıkan ve pek çok duygu, deneyim ve algının etkisi 

altında önerilen koruyucu davranışları takip etmede motivasyon 

kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

 
Üye Devletlerin bu mesele ile ilgili yardım talebine cevaben bu 

doküman, COVID-19’un önlenmesinde halk desteğini korumak 

ve yeniden canlandırmak maksadıyla ulusal ve bölgesel 

 
stratejilerin planlanması ve uygulanmasına ilişkin bir çerçeve 

sunmaktadır. 

 
Pandemi yorgunluğu, uzun süre devam eden halk sağlığı 

krizlerine karşı beklenen doğal bir tepkidir. Kaldı ki COVID-19 

pandemisinin şiddeti ve ölçeği, virüsün kendisinden doğrudan 

etkilenmemiş kişiler de dahil olmak üzere herkesin günlük 

yaşamını daha önce hiç görülmemiş biçimde etkileyen 

müdahaleci tedbirlerin uygulanmasını beraberinde getirmiştir. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bu çerçeve, pandeminin önlenmesini 

ve yönetilmesini desteklemeyi 

amaçlamaktadır. 

Koruyucu davranışlara yönelik kamu desteğini sürdürmek ve yeniden 

canlandırmak için hükümetlere dört temel strateji öneriyoruz. 

 

Pandemi yorgunluğunun karmaşık 

doğası düşünüldüğünde ihtiyacımız olan 

çok faktörlü bir eylem planıdır. 

Eylemler, insanların yaşadığı zorluk ve 

motivasyonlara dayandırılmalı ve 

toplumun tüm kesimlerinde entegre bir 

biçimde hayata geçirilmelidir. 

 
Halk desteğinin sürdürülmesi ve 

yeniden canlandırılmasına yönelik 

stratejiler, halk sağlığı ile 

sosyal/kültüre/ekonomik etmenler 

dikkate alınarak oluşturulmalı ve 

geride hiç kimse bırakılmamalıdır. 

 

 

İnsanları anlayın. Hedefli, ihtiyaca uygun 

ve tesirli politikalar, müdahaleler ve 

iletişim için kanıt toplayın ve kullanın. 

 

 

İnsanların hayatlarını yaşamasına izin 

verirken riski azaltın. Geniş çaplı 

kısıtlamalar uzun vadede herkes için 

uygulanabilir olmayabilir. 

 

 

İnsanları çözümün bir parçası yapın. Her 

kesimden birey ve toplulukları anlamlı 

şekilde dahil etmenin yollarını bulun. 

 

Yaşanan zorlukların ve pandeminin 

insanların hayatlarının içine işlemiş olan 

etkilerinin anlaşıldığını gösterin ve 

bunları ele alın. 
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Koruyucu davranışlara yönelik kamu desteğini sürdürmeyi ve yeniden canlandırmayı amaçlayan her 

girişim, politika veya iletişim için birbiriyle bağlantılı beş ilke öneriyoruz. 

 
 

   
Şeffaf olun. Kısıtlamaların ve bunlarda 

yapılan değişikliklerin gerekçelerini 

paylaşarak ve bilimin ve hükümetin 

sınırlarını kabul ederek şeffaf olun. 

 

Tavsiye ve kısıtlamalarda mümkün olan 

en adil şekilde hareket etmeye 

çabalayın. 

Mesaj ve eylemlerinizde mümkün 

olduğunca tutarlı olun ve birbiriyle 

çelişen tedbirlerden kaçının. 

 

Karışık mesajlar verilmemesi için 

uzmanlar ve sözcüler arasında 

koordinasyonu sağlayın. 

Öngörülemeyen koşullarda öngörmeye 

çabalayın. Örneğin, kısıtlamaları 

getirirken ve güncellerken objektif 

kriterler kullanın. 

 

 
 

 

Somut eylemlere yönelik pratik bir liste için aşağıdakileri öneriyoruz. 

 

Yerel düşünün. Sivil toplum gruplarına 

ulaşın ve onlardan üyelerini ve 

akranlarını motive edecek yaratıcı yollar 

bulmalarını isteyin. 

 

Her bir iş yerinde, okulda, 

üniversitede, gençlik kulübünde ve 

benzeri yerlerde kullanıcılarla 

konuşun. Onlara önerilen davranışları 

ne şekilde uygulamayı tercih ettiklerini 

sorun. Sizin tarafınızdan nasıl bir 

yardıma ihtiyaç duyduklarını öğrenin. 
 

Riski azaltarak hayatı yaşamaya dair 

rehber geliştirin. Böyle bir rehberin 

iletişimi için yaratıcı yollar bulun ve 

durmaksızın değişiklik yapmaktan kaçının. 

Farklı coğrafyalarda farklı yaşta kişilerin 

bir araya geldiği tarihi yaklaşan ulusal 

kutlamalar için güvenli çözümler bulun. 

Risk azaltma yollarını ele alırken bireyleri, 

iş yerlerini, toplu taşıma sistemlerini, 

esnafı, yaşlı bakım merkezlerini ve daha 

pek çok tarafı sürece dahil edin. Net 

tavsiyelerde bulunun. 

 

Uzun vadede tahammül edilemez 

tedbirlerin neler olduğunu anlayın. Bu 

kısıtlamaları, epidemiyolojik riski de 

dikkate almak suretiyle başka diğer 

önlemlerle (ekonomik, sosyal, psikolojik) 

birlikte güncelleyin veya dengeleyin. 

 

Tavsiye ettiğiniz davranışlar kolay ve 

ucuz olsun. Örnek olarak, hızlı ve ucuz 

internet bağlantısı, ücretsiz maske ve el 

dezenfektanı, el yıkama yerleri, sosyal 

etkileşim alanları, uzaktan çalışma 

imkanları vb. sağlanabilir. 

İnsanları suçlamak, korkutmak ya da 

tehdit etmek yerine onları cezbedin. 

Herkesin katkıda sunuyor olduğunu fark 

edin. 
 

Net, kesin ve öngörülebilir olun. 

Kısıtlamaları ve riskleri – ve bu ikisi 

arasındaki ilişkiyi – anlatmanın etkili bir 

yolu olarak basit ve anlaşılır görseller 

kullanın. 
 

Düzenli aralıklarla kalitatif ve kantitatif 

anket çalışmaları yürütün. Anket 

sonuçlarını ciddiye alın. Bunları 

eylemleri planlarken kullanın. 

 

Motivasyonu düşmüş olan özel gruplarla 

ihtiyaçlarına göre iletişim kurun. Yazılı ve 

görsel iletişimi önce seçilmiş örnek bir 

popülasyon üzerinde test edin. 
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Giriş 
 
 
 
 
 

Davranışsal içgörü anketleri, ulusal COVID-19 yanıt 

stratejilerinin genel olarak pek çok kişi tarafından 

desteklendiğini, bilgi düzeyinin yüksek olduğunu ve 

tavsiye edilen davranışları sürdürmeye istekli 

olunduğunu doğrulamaktadır. (1). Altı ay süren sokağa 

çıkma yasakları, kısıtlamalar ve hepimizin yaşamlarına 

işleyen büyük etkiler neticesinde bu aşikardır. 

 
Buna rağmen DSÖ Avrupa Bölgesi genelindeki Üye 

Devletler, kendi halkları arasında belirmeye başlayan 

pandemi yorgunluğuna işaret etmektedirler. Pandemi 

yorgunluğu, bu krizin uzun zamandır devam etmesine 

ilaveten sebep olduğu olumsuzluklara ve zorluklara 

karşı verilmiş doğal ve beklenen bir tepkidir. Ancak bu 

durum virüsün yayılmasını durdurma çabalarını ciddi 

şekilde tehdit etmektedir. Aşı veya etkili tedaviler 

bulunana kadar halk desteği ve koruyucu davranışlar 

virüsün kontrol altına alınmasında kritik öneme sahiptir. 

Her ulusun karantina ve diğer tedbirler sayesinde 

kolektif olarak edindiği kazançlar – ki bunlar bazen 

sosyal ve ekonomik anlamda çok şeye mal olmuştur – 

geri verilmemelidir. 

 
Aylar (bazen de yıllar) süren ve istisnasız tüm ülkeleri ve 

toplum üyelerini etkileyen küresel sağlık krizleri 

karşısında halk desteğini sürdürmenin veya yeniden 

canlandırmanın yolları hakkında çok az şey 

bilinmektedir. 

 
Bu doküman, pandemi yorgunluğuna yanıt geliştirme 

ve halkın koruyucu davranışları sürdürmeye devam 

etmesini sağlama konularında rehberlik talep eden 

Üye Devletler için hazırlanmıştır. 

Bu konuda ulusal ve bölgesel stratejiler planlamaya ve 

uygulamaya yardımcı olmak için Üye Devletlere bir 

çerçeve sunar. Bu doküman, bir DSÖ aracının da (2) 

kullanıldığı Avrupa Bölgesinin genelinde yürütülmüş 

davranışsal içgörü anketlerinin sonuçlarını ve ayrıca halk 

sağlığı, sağlık krizleri, uyum direnci, güven, risk algısı, 

kültürel bağlamlar, iletişim ve daha pek çok konu ile 

alakalı COVID-19 öncesi literatürü dikkate almıştır. Üye 

Devletlerden çok sayıda temsilci ve konunun uzmanı kişi 

tarafından da gözden geçirilmiştir. 

 
Bu çerçeve, pandemiyi önleme ve yönetme sürecine 

destek vermeyi amaçlar. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına 

uygun stratejiler belirlemesine yardımcı olmak için 

beraberinde diğer temel DSÖ kaynakları ile birlikte 

okunmalıdır. Bu kaynaklar özellikle de “Yeni tip 

koronavirüse karşı risk iletişimi ve toplum katılımında 

harekete geçmeye hazırlıklı olma ve ilk yanıt: geçici 

rehber” (3) ile “COVID-19 için risk iletişimi ve toplum 

katılımı stratejisi şablonudur” (4). 

Bu doküman aşağıdaki bölümleri içerir.  

Pandemi yorgunluğu nedir? 

Ulusal hareket planları 

– Ana strateji: İnsanları anlama 

–  Ana strateji: İnsanları çözüm sürecine dahil etme 

–  Ana strateji: Riski azaltırken insanların hayatlarını 

yaşamasına izin verme  

–  Ana strateji: İnsanların yaşadığı zorluğu görme  

– Kontrol listesi: Örtüşen ilkeler 

10 eylem önerisi 
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Pandemi yorgunluğu ile ne 

kastediyoruz? 

– İnsanların yaşamlarındaki 

sonlanmayan ve çözülmemiş 

olumsuzluklara verilen tepkidir. 

– Koruyucu davranışları sürdürmede ve COVID-

19 konusunda bilgilenmede motivasyon 

düşüşü ve rehavet, yabancılaşma ve 

umutsuzluk şeklinde kendini dışa vurur. 

– Zaman içinde yavaş yavaş ve pek çok 

duygu, deneyim ve algının yanı sıra 

kültürel, sosyal yapısal ve yasal ortam 

neticesinde ortaya çıkar. 

 
 
 
 

Pandemi yorgunluğu 
nedir? 

 
Pandemi yorgunluğu, bu dokümanda zaman içinde yavaş 

yavaş ortaya çıkan ve pek çok duygu, deneyim ve algının 

etkisi altındayken önerilen koruyucu davranışları takip 

etmede motivasyon kaybı olarak anlaşılmaktadır (5,6).1 

 

Ülkeler tarafından rapor edilen pandemi 

yorgunluğu şu şekilde ifade edilmektedir: 

tavsiyeleri ve kısıtlamaları yeterince takip etmeyi 

bırakanların sayısında artış, pandemi hakkında bilgi 

edinme çabasında düşüş ve COVID-19 ile ilgili risk 

algısında zayıflama. Daha önce etkili olan el 

yıkama, maske takma, uygun hijyen adımlarını ve 

fiziksel mesafeyi uygulama mesajlarının etkisi 

azalmış gibi görünmektedir. Bu sebepten pek çok 

ülkede bunların yeniden canlandırılmasına yönelik 

bir ihtiyaç belirmiştir. 

 
Böylesi bir motivasyon kaybı krizin bu aşamasında 

doğal ve beklenen bir durumdur. Krizin başında birçok 

kişi bir uyarılma haliyle o anki kapasitelerinden istifade 

edebilmiştir. Örneğin, akut stres koşullarında kısa süreli 

hayatta kalma tepkisi gereği mental ve fiziksel olarak 

kendilerini adapte edebilmişlerdir. Ancak, acil koşullar 

devam ettikçe insan farklı bir baş etme tarzı edinmek 

zorundadır ve bu yorgunluğu ve motivasyon 

düşüklüğünü beraberinde getirebilir (7,8). 

 
Bu motivasyon kaybı, koruyucu davranışları etkileyen 
pek çok faktörün karmaşık şekilde iç içe geçmişliğinin 
bir gereğidir. Bunlar, bireysel motivasyon ve yeterlilikle 
alakalı olduğu kadar kültürel, sosyal, yapısal ve hukuki 
çevrenin sunduğu imkanlarla da alakalıdır (bkz. Şek. 1) 
(9). Bu faktörlerden her biri koruyucu davranışlara 
engel ve/veya destek olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bireysel motivasyonla alakalı bazı bileşenler, pandeminin 

uzun sürmesinden fazlaca etkilenir. Öncelikle, her ne kadar 

epidemiyolojik veri gerçekte riskin artıyor olduğuna işaret 

etse de insanlar virüsün varlığına alıştıkça virüse ilişkin 

tehdit algısı zayıflar. Aynı zamanda pandemi yanıtının (eve 

kapanma, kısıtlamalar) getirdiği kayıp algısı, kısıtlamaların 

kişisel, sosyal ve potansiyel ekonomik sonuçları uzun 

vadeye yayıldıkça zaman içerisinde güçlenir. Bazı kişiler 

için denge bozulabilir ve kısıtlamaların yarattığı maliyet 

algısı virüsün yarattığı risk algısından daha güçlü 

görünmeye başlar. 

 
İkinci olarak kısıtlamaların süresi uzadıkça, günlük yaşam 

bunlardan olumsuz etkilendikçe veya kısıtlamaların sürekli 

değiştirilmesi insanlarda kontrolün elden gittiği hissini 

uyandırdıkça insanların da içinde güçlü bir hür irade ve 

özgürlük dürtüsü oluşabilir. 

 
1 Burada yorgunluk sözcüğü klinik veya tanısal anlamında değil; günlük dilde kullanıldığı gibi tükenmişlik, bitkinlik, yıpranmışlık anlamına işaret edecek şekilde kullanılmaktadır. 

Kullanmakta olduğumuz pandemi sözcüğü ise özellikle COVID-19 pandemisi ve bunu durdurmak için getirilen kısıtlamalarla alakalı yorgunluğa işaret etmektedir. İklim değişikliği algısı 

ve davranışlarına ilişkin yorgunluk konulu bir tartışma için bkz. Increasing belief but issue fatigue: changes in Australian Household Climate Change Segments between 2011 and 

2016 (5). 
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Üçüncü olarak, en korkunç koşulların bile uzun süre 

maruz kalındığında normalleşmesidir. İnsanlar pandemiye 

ve onun ortaya koyduğu tehdide alıştıkça rehavet baş 

gösterebilir. 

Bu faktörlerin hepsi bu dokümanda ele alınan 

motivasyon kaybının ve pandemi yorgunluğunun bir 

parçasıdır. 

 
 
 

 

 Şek. 1. COVID-19’dan korunma davranışlarını etkileyen faktörler arasındaki ilişki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kültürel 
normlar, 
değerler 

Akranların 
beklentileri ve 

davranışları 

 
 
 

 
Haklar ve 

düzenlemeler 

 
 
 

 
Öz yeterlilik 

 
 
 

 
Farkındalık  

 
 
 

 

Erişim (su, 
dezenfektan, toplu 

taşıma harici ulaşım) 

 
 

 
İş yeri / okul 

desteği 

Koruyucu 
davranışlar 

 
 
 

Mental 
ehliyet 

 
 
 

(Sağlık) okur 
yazarlığı 

 

Gelir 

 

 
 

Fırsat:  

Sosyal ve fiziksel 
Bağlamsal  

 
 
 
 
 

Niyetler 

 
 
 

Yaşanan 
zorluk 

 
 
 
 

Değerler ve 
inançlar 

Yeterlilik: 
Fiziksel ve psikolojik 

Bireysel 

 
 

Algılar Duygular  

 

Yorgunluk 
 

Algılanan 
olumsuzluk 

Risk algıları 

 
 

Sıkılma 

 
 

 
Güven  

 

Rehavet  

 
 
 

Motivasyon: 
Otomatik ve tepkisel 

Bireysel 

 
 
 

 
Şekil 1, COM-B modeline dayanır. Bu, davranışlar üzerinde etkili olan faktörleri anlamaya yarayan yaygın teorik bir 

modeldir (9). Herhangi bir davranışın oluşması için ihtiyaç duyulan üç genel faktörü ortaya koyar: bireysel 

motivasyon (otomatik ve tepkisel), bireysel yeterlilik (fiziksel ve psikolojik) ve kavramsal fırsat (sosyal ve fiziksel). 

Her faktör altında yer alan elemanlar davranışın engelleyicisi ve/veya destekleyicisi olabilirler. 
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Politika, müdahale 

ve iletişim 

faaliyetlerinde 

temel stratejiler 

İnsanları 
anlama 

İnsanları 
çözüm 

sürecine dahil 
etme 

Riski azaltırken 
insanların hayatını 
yaşamasına izin 
verme 

Yaşanan 
zorlukları kabul 
edip ele alma 

 
 
 
 
 

Ulusal eylem planları 
 
 

 
Gerek COVID-19 pandemisi öncesinde gerekse boyunca 

yorgunluk ve güven, risk algısı, sosyal ve kültürel normlar 

ve yapısal fırsat gibi faktörler hakkında önemli bir çalışma 

yürütülmüştür (10–16). 

Bu çalışmadan ve pandemi yorgunluğunun karmaşık 

doğasından hareketle çok faktörlü bir eylem planı 

önermekteyiz. 

 
Genel olarak epidemiyolojik veri ve popülasyon 

araştırmaları temelinde insanları anlamayı tavsiye 

ediyoruz. Daha özelde ise katılım, zarar azaltma ve 

zorlukların tanınmasına odaklanmayı öneriyoruz. Aynı 

zamanda halkın yeniden koruyucu davranışlara destek 

vermesini sağlamayı amaçlayan her türlü politika, 

müdahale veya iletişim faaliyetinde beş ilkenin 

dikkate alınmasını umut ediyoruz (bkz. Şek. 2). 

 
Ülkeler genelinde yapılan anketlere göre, insanların çoğu 

kendini COVID-19’dan koruyacak davranışlar hakkında 

bilgi sahibidir ve ihtiyaç duydukları bilgiye de çoğunlukla 

ulaşabilmektedir. Ancak duyguların ve bağlamsal 

faktörlerin duygular üzerinde bilgiye nazaran daha büyük 

bir etkisi olabilir (17). Yani, salt bilgilendirme ve halk 

sağlığı önerisi sunma amacı ile hazırlanmış bir strateji 

en büyük etkiyi yaratmayabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şek. 2. Dört strateji ve beş örtüşen ilke 
 
 
 

 

 

Örtüşen ilkeler 

Şeffaflık  Adalet  Tutarlılık  Koordinasyon  Öngörülebilirli
k  
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Bunun yerine, stratejilerin odaklanması gereken şey, 

politikalar ve müdahaleler olduğu kadar iletişim 

faaliyetidir. Bunlar planlanırken ve hayata geçirilirken 

daima mevcut epidemiyolojik durum, davranışsal 

içgörüler ve tek bir kişinin bile arkada bırakılmaması için 

gerekli sosyal, kültürel ve ekonomik hususları dikkate 

alınmalıdır. 

 

Yardımcı dokümanlar 

Yukarıda da belirtildiği gibi, ülkelerin kendi 

ihtiyaçlarına uygun stratejiler belirlemesine yardımcı 

olması için bu doküman, beraberinde diğer temel DSÖ 

kaynakları ile birlikte okunmalıdır. Bu kaynaklar 

özellikle de şunlardır: “Yeni tip koronavirüse karşı risk 

iletişimi ve toplum katılımında harekete geçmeye 

hazırlıklı olma ve ilk yanıt: geçici rehber” (3) ile 

“COVID-19 için risk iletişimi ve toplum katılımı stratejisi 

şablonu” (4). 
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Ana strateji / 
İnsanları anlama 

 
 
 

 

Genel bilgiler 

Pandemi yorgunluğu, insanların kültürel ve ulusal 

bağlamlardan kaynaklı olarak yaşadığı ve farklı destek, 

yapı ve iletişim faaliyetleri gerektiren birtakım 

engellerden ötürü ortaya çıkar. 

 
Motivasyon kaybı yaşayan kişilerin kimler olduğunu ve 

bu kişilerin koruyucu davranışlar edinme kabiliyetini ve 

isteğini engelleyen veya destekleyen faktörlerin neler 

olduğunu anlamak, karar vericilerin atacakları adımları 

somut ihtiyaçlar ışığında belirleyip şekillendirmesini 

sağlar. Bu engeller ve destekler çeşitli alanlarda var 

olabilir (bkz. Şek. 1) ve bireysel yeterlilik ve motivasyonla 

ya da sosyal, kültürel, yapısal yahut yasal ortamla ilgili 

olabilir. Bu faktörlerin etraflıca düşünülmesi daha 

başarılı ve maliyet-etkin politikaların, müdahalelerin ve 

iletişim faaliyetlerin doğmasına ön ayak olur. 

 
Özellikle de iletişim söz konusu olduğunda 

pandeminin bu aşamasında nitelik, nicelikten ön 

planda tutulmalıdır. Kilit popülasyon gruplarına hitap 

ederken yüksek kaliteli, kanıt temelli, ihtiyaca uygun 

iletişim kullanılmalıdır. Günümüzde pek çok kişi 

özellikle de koruyucu tedbirler hakkında çokça bilgi 

sahibidir (1). Diğer taraftan COVID-19 hakkında 

yapılan yoğun haberler bilgi kirliliğine ve bilginin 

kaynağı konusunda şüphelere de yol açmıştır (17). Bu 

sebeplerden ötürü zaman zaman az olan öz olan 

olabilir. 

Stratejik hususlar 

– Öncelikli popülasyon gruplarını belirleyin – 

motivasyonu kaybolan ve bulaşıcılığın arttığı gruplar. 

Popülasyon anketlerinden ve sürveyans verisinden 

faydalanın. 

 
– Motivasyon kaynaklarını anlayın; karşı karşıya 

kaldıkları engelleri anlayın. Kalitatif ve kantitatif 

popülasyon çalışmalarını, medya taramasını ve yardım 

hatlarından gelen geri bildirimleri kullanın. 

 
– Öğrendiklerinizi kullanın. Ortaya çıkan algıları ve 

ihtiyaçları belirlemek için öğrendiklerinizden 

faydalanın. Pandemi politikaları, iletişim faaliyetleri ve 

diğer müdahaleler planlanırken bunlardan istifade 

edin. Davranışsal içgörüler atılacak adımları beslediği 

sürece kıymetlidir. 

 
– Test edin. Davranışlarını değiştirmek istediğiniz kişilerle 

birlikte yeni girişimleri, mesajları ve iletişim 

faaliyetlerini test edin. (Online) fokus grupları veya 

diğer araştırma yöntemlerini kullanın. 

 
– Pazar araştırması sektöründe çalışan gruplara 

hükümetin ihtiyaçlarından, önceliklerinden ve bilgi 

eksikliklerinden bahsederek araştırma içeriğinin 

anlamlı ve zamana uygun olmasını sağlayın. 
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Fransa 
Yaratıcı ve yenilikçi 

metotlar kullanarak kişisel 

deneyimlerin belgelenmesi 

 
Fransa Sağlık Bakanlığı’ndaki 

araştırmacılar, yaptıkları 

haftalık anketlerle halkın 

pandemiyle ve buna ilişkin 

kısıtlamalarla ilgili 

deneyimlerini öğrendiler. 

Onlardan el yıkama videoları 

çekmek gibi yaratıcı yollarla 

deneyimlerini belgelemelerini 

istediler. Çalışma, tüm 

katılımcıların dahil olduğu bir 

değerlendirme mülakatıyla son 

buldu. Bilhassa 16 haftadan 

uzun bir süre 60’tan fazla 

katılımcı ile yapılan çalışmanın 

sürdürülme oranı epey 

yüksekti. Kalitatif metotlar ve 

yaratıcı yaklaşımlardan istifade 

ederek politika planlarına temel 

teşkil edecek yeni içgörüler 

ortaya çıkarılabilir (18). 

 
Almanya 
Kısıtlamalarla ilgili 

tartışmalara sağlık ve beşerî 

bilimler alanından 

uzmanların dahil edilmesi 

 
Virologların ve tıp uzmanlarının 

pandemi kısıtlamaları 

hakkındaki tartışmalara 

katılması tabiidir. 

Ancak Almanya’da halk sağlığı 

korunmaya çalışılırken etik, 

kültürel ve davranışsal 

boyutların (halk desteğinin 

sürmesi ve motivasyon 

kaybının önlenmesinde dikkate 

alınması gereken tüm kritik 

boyutlar) göz ardı edilmemesi 

için başkalarına da söz 

verilmiştir. Federal Hükümet 

filozofların, bilim tarihçilerinin, 

ilahiyatçıların, pedagoji 

uzmanlarının ve hukukçuların 

görüşüne başvurarak onlardan 

şu konularda kıymetli bilgiler 

toplamıştır: dezavantajlı 

ailelerin çocuklarının 

eğitimlerine devam etmesi, 

özgürlüklerin kısıtlanmasının 

meşruluğu ve etik normlarla 

dengelenmiş halk desteğine 

karşı cebri devlet uygulamaları 

(19). 

 
Romanya 
Davranışsal içgörü anketi 

ışığında okulların yeniden 

açılmasına dair stratejinin 

belirlenmesi 

 
Sokağa çıkma kısıtlaması 

sonrası okulların yeniden 

açılması Bölge genelindeki 

otoriteler için önemli bir 

politika zorluğudur. Eğitimin 

güvenli bir ortamda 

sunulamaması halk arasında 

güven ve motivasyonu 

kırabilirdi. Romanya 

Hükümeti ise stratejisini 

belirlerken ülke içinde 

yürütülmüş bir davranışsal 

içgörü anketinden istifade 

etmiştir. Çalışma, gençlerin 

ve çocukların gittiği 

okulların yeniden 

açılmasının büyük destek 

gördüğünü doğrulamıştır. 

Bu gibi çalışmalar sayesinde 

hükümetler zaman içindeki 

gelişmeleri, ortaya çıkan 

yeni meseleleri ve 

kısıtlamaların, mesajların ve 

eylemlerin olumlu ve 

olumsuz tesirlerini tespit 

edebilirler. 

 
Ukrayna 
Sağlık mesajlarının hedef 

grupların ihtiyacına göre 

şekillendirilmesi 

 
 

Ukrayna’da yapılan davranışsal 

içgörü anketleri, eğitim düzeyi 

düşük olan erkekler arasında 

hem uyum düzeyinin hem de 

COVID-19 ile ilgili risk algısının 

düşük olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu kritik grupla 

iletişim kurmak ve iletişimin 

etkisini ve anlamını 

güçlendirmek için fokus grup 

çalışmalarıyla yeni COVID-19 

mesaj ve görselleri test 

edilmiştir. Sağlık mesajlarının 

belirli popülasyon gruplarına 

hitap edecek şekilde 

hazırlanması mesajların etkisini 

ve anlamını güçlendirebilir. 

Pandeminin uzaması sebebiyle 

mesajların zaman içinde etkisini 

yitirdiği düşünüldüğünde fokus 

gruplar, sağlık mesajlarının 

yeniden teşvik edici olması için 

de kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 

 
2. sayfada verilen feragatnameyi dikkate almayı unutmayınız 
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Ana strateji / 
İnsanları çözüm 
sürecine dahil 
etme 

 
 
 

 
Genel bilgiler 

Hayatlarının kontrolünün ellerinde olduğunu 

hissetmek insanların temel bir ihtiyacıdır. Bu özerklik 

tehdit altındayken motivasyon kolay kaybolur (20). Bu 

sebeple, halk desteğinin yeniden canlandırılması 

insanların çözüm sürecine katılmasından geçer 

(21,22). Her şeyden önce katılım, önerilen 

davranışların otoriteye teslim olmak veya çaresizliği 

yansıtmak demek olmadığı; olumlu, umutlu ve (eğer 

mümkünse) eğlenceli bir şeyin parçası olduğu hissini 

vermelidir. (16,23). Söz konusu katılım bireysel, ulusal 

ve topluluk düzeyinde farklı şekillerde gerçekleşebilir. 

 
Öz yeterliliğin ve pozitif çoğunlukta davranışların 

özendirilmesi ulusal stratejilerde ve iletişimde bir köşe 

taşı olabilir. Davranışlara uymayanlara takılmak yerine 

uyan çoğunluğa ve hatta pozitif çoğunluğun normlarına 

ve kolektif çaba ile elde edilen halk sağlığı kazanımlarına 

dikkat çekmek daha etkili olabilir. 

 
İnsanları dinlemek, onların ihtiyaçlarını anlamak ve bu 

ihtiyaçlara yanıt veren ve insanların öz kimlik duygusunu 

yansıtan politikalar planlamak katılımcı olma hissini 

özendirir. Hikayeler de güçlü motivasyon araçlarıdır: 

yapılan bir araştırma, insanların kendilerine anlamlı gelen 

yollarla bilgilendirildiklerinde eylemleri takip etme 

olasılıklarının da arttığını göstermektedir (24). 

 
Belirli topluluklar ve popülasyon grupları söz konusu 

olduğunda koruyucu davranışların toplumsal bir norm 

olarak özendirilmesinde güven duyulan isimlere söz 

verilmesi desteği arttırabilmektedir (25–27). Ebola 

krizi esnasında inanç dünyasından ve itibar edilen 

cemaat üyelerinden yardım istenmesi epidemi 

yanıtında bir dönüm noktası olarak görülmüştür 

(28,29). COVID-19’la ilgili deneyimler de cemaat 

kültürünün, normlarının ve değerlerinin önleme 

çabalarını inşa etmeye ve sürdürmeye kaynak teşkil 

ettiğini göstermektedir (16). 

 
Bireysel düzeyde insanlar, yerel olarak iş yerlerinde, 

okullarda, spor kulüplerinde ve pek çok ortamda sürece 

dahil edilebilirler. 
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Stratejik hususlar 

– Sorumluluğu diğerlerine devredin. Koruyucu 

davranışların kolaylaştırılmasında ve özendirilmesinde 

liderlik görevi üstlenebilecek sivil toplum gruplarını ve 

liderleri değerlendirin: ulusal gençlik örgütleri, yerel ve 

ulusal konut dernekleri, dini liderler, spor kulüpleri ve 

izcilik dernekleri ve iş dünyası veya cemaatler. 

 

– Sivil toplumun deneyimlerinden öğrenin ve onları, 

gelecekteki yerel/ulusal çapta kapanmalara dair 

senaryo geliştirme sürecine aktif olarak çekin. 

 

– Sivil toplumdan kendi üyelerini ve akranlarını motive 

etmenin yaratıcı yollarını bulmalarını isteyin. Sizden 

nasıl bir yardım beklediklerini sorun. Gönüllüleri dahil 

edin. Onları COVID-19 politika, müdahale ve 

mesajlarının hazırlanması ve aktarılması sürecine dahil 

edin. Hepsi aktif birer rol alabilir. 

 

– Her iş yerinde, okulda, üniversitede, gençlik kulübünde 

ve benzeri yerlerde kullanıcılara önerilen davranışları 

nasıl uygulamak istediklerini sorarak onlardan bu konuyu 

tartışmalarını isteyin. Bu tür tartışmalar, bir taraftan 

kısıtlamalar hala devam ederken diğer taraftan 

giderilmesi gereken engelleri, olumsuzlukları ve yanlış 

algılamaları ortaya çıkarabilir. 

– Taahhüt sözleşmeleri kullanın. İnsanların davranışlara 

uyma konusunda hedef koymasını ve söz vermesini 

sağlayacak yerel girişimleri teşvik edin. 

 

– Sağlık konulu mesajların aktarımında güvenilir kişilerden 

destek alın ve COVID-19’a karşı olumlu anlamda 

mücadele etmiş veya yardım gönüllüsü olmada öncülük 

etmiş kişileri görünür kılın. 

 

– Öz yeterliliğin güçlendirilmesi hakkındaki mesajlara 

odaklanın, “davranışlarımız pandeminin kontrolü altında” 

anlayışından “pandemi davranışlarımız sayesinde  bizim 

kontrolümüz altında” anlayışına geçin. Kolektif çaba ile 

elde edilmiş büyük halk sağlığı kazançlarını vurgulayın. 

 

– Bilgilendirirken ve ilham olmaya da çalışın. Hikayelerin 

gücünden ve hitabeti güçlü olan kişilerden faydalanın. 

İnsanları cezbedecek mesajları pekiştirmek için yaratıcı 

yollar veya yeni fırsatlar kollayın. Topluluklarla çalışırken 

biriktirilen içgörüleri temel alan hikayeler yaratmak için 

profesyonel yazarlarla, gazetecilerle, sanatçılarla ve çeşitli 

tarzda hikâye anlatıcılarıyla birlikte çalışın. 
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Danimarka 
Birlikte çözümler üretmek: 

@hvemdelerduspytmed 

[tükürüğünü kimle 

paylaşırsın] 

 
Danimarka Akciğer Derneği, gençlerden 

oluşan bir hedef kitle ile birlikte ortak bir 

kampanya yapmıştır. Gençlerden pandemi 

boyunca bir arada nasıl güvenli vakit 

geçirileceğine dair fikirler üretmelerini 

isteyerek onları bu konuda yarışmaya teşvik 

etmiştir. Hedef grupların, davranışların 

tasarımı ve aktarımı sürecine aktif şekilde 

katılması, bu davranışları sergilemesi 

istenen kişilerin bakış açılarını ve 

deneyimlerini dikkate almayı ve ona göre 

davranışlar belirlemeyi sağlayabilir (31). 

 

 

Amerika Birleşik 
Devletleri 
Halk hareketleriyle taahhüt 

sözleşmelerinin paylaşılması 

 
Florida’da iki erkek kardeş, tek bir amaç 

için “İnsanlığa Söz Ver” adında bir 

kampanya başlatmıştır: virüsün 

yayılmasını yavaşlatmak için insanlardan 

kılavuzlara göre hareket etmenin imzalı 

sözü istenmiştir. Taahhüdü online 

imzalayan takipçiler aynısını yapmak 

üzere çevrelerinden üç kişiyi daha 

seçmiştir. Bu türden taahhüt 

sözleşmelerinin insanların davranışlarını 

etkilediği ve onları daha uzun süre kararlı 

tuttuğu bilinmektedir (32). 

 
Türkiye 
İnsanları kendi çevreleri hakkında 

düşünmeye itmek 

 
 

DSÖ Türkiye Ülke Ofisi, Twitter 

üzerinden “Sağlığınızı korumak için ne 

yapıyorsunuz?” gibi sorular sorarak 

kamuoyu yoklaması yapmıştır. Bu 

türden düşük maliyetli katılımlar, bir 

taraftan devam eden pandemiyi 

hatırlatmaya yardımcı olurken diğer 

taraftan insanları kendi davranışları ve 

çevreleri hakkında eleştirel düşünmeye 

teşvik edebilir. 

 
 

Batı Afrika 
Sözüne güvenilir kişilerle ortaklık 

 
Ebola epidemisi boyunca Hıristiyan 

ve Müslüman din liderleri, dini 

metinlerdeki pasajları kullanarak 

defin/cenaze merasimlerindeki 

değişikliklerin dine uygun olduğunu 

söylemişlerdir. Dini törenlerin COVID-

19 kısıtlamalarından etkilendiği 

yerlerde dini liderlerin desteği yeni 

merasim usullerinin daha kolay kabul 

görmesini sağlayabilir. Cemaat 

liderleri genellikle, itibarı yüksek ve 

cemaatin norm ve değerlerini iyi 

bilen kişilerdir. Bu sebepten politika 

oluşturma aşamasında karar vericiler 

için önemli bir değer teşkil edebilirler 

(33). 

 
Norveç 
Kreşlerin yeniden açılmasını planlarken 

personeli sürece dahil etme 

 
 

Norveç’te kreşlerin yeniden açılmasına 

yönelik ulusal stratejiler esnek tutulmuştur. 

Bu yolla, halk kreşleri ve özel kreşler 

kısıtlamaları ve koruma önlemlerini kendi 

koşullarına uygun hale getirerek hayata 

geçirmişlerdir. Bazı yerlerde kreş personeli 

toplantılara katılarak ulusal gereksinimleri 

karşılayacak sürdürülebilir yerel çözümler 

hakkında tartışmış ve kolektif olarak karar 

almıştır. İnsanlar kendi çevrelerinin 

uzmanıdır diyen bu yaklaşım, ulusal 

planlamada yerel karar verme, sahiplenme 

ve özerkliği mümkün kılmanın önemine 

işaret etmektedir (30). 
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Ana strateji / Riski 
azaltırken insanların 
hayatlarını yaşamasına 
izin verme 

 
 
 

 
Genel bilgiler 

Bazı kişiler arasında rapor edilen motivasyon kaybı biraz da 

pandeminin uzamış olmasına verilen bir tepkidir. İlk 

stratejiler ulus çapında kapanma gibi geniş yayılımlı 

müdahalelere izin vermişti. Ancak, uzun vadeli stratejilerin 

olağanüstü halin ötesine geçmesi ve insanlara normal yaşamı 

hatırlatacak bir şey sunması gerekecektir. 

 
Zarar azaltma açısından düşünmek bir çıkış noktası olabilir. 

Alkol bağımlılığı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (HIV 

vb.) gibi konuları ele almak için kullanıldığında zarar 

azaltma yaklaşımları, morbidite ve mortaliteyi düşürmüştü 

(34). Bu pandemi her ne kadar farklı da olsa benzer 

yaklaşımlar kısıtlamalara uymakta sorun yaşayan kişiler 

için faydalı olabilir. 

 
Zarar azaltma yaklaşımı bir davranışın tamamen 

sonlandırılmasının zor olduğunu bilir, ancak bu 

davranıştan kaynaklanan zararları azaltmanın mümkün 

olduğunu kabul eder. Bu fikirden yola çıkarak herhangi bir 

zarar azaltma programı, kabul edilebilir türde bir davranış 

yelpazesini teşvik eder (35). “Ya hep ya hiç” mantığında 

senaryolara ve ürkütücü başarı standartlarına tabi tutulan 

kişilerin pes etmesi ve riskli davranışlara geri dönmesi 

daha olasıdır. COVID-19 örneğinde bu, büyük bir parti 

vermek şeklinde olabilir. Çünkü sosyalleşmemek 

sürdürülemezlik hissi yaratmaya başlamıştır. Her ne kadar 

küçük gruplar halinde sosyalleşmek %100 ideal olmasa da 

tepkisel patlamayla yapılan geniş katılımlı bir aktiviteye 

göre daha uygundur. 

 

 
Bu yaklaşım ulusal düzeyde de uygulanabilir. Vaka 

sayılarının yeniden yükselmesi sebebiyle yakın zamanda 

yeni kısıtlamalar getiren Üye Devletler, bunu geniş çapta 

yapmak yerine çoğunlukla yerelde akıllı, zamanla sınırlı ve 

risk temelli önlemlerle yapmıştır. Bu gibi hedefli yaklaşımlar 

bir taraftan COVID-19’un yayılmasını ve toplum/ekonomi 

üzerindeki etkilerini azaltırken diğer taraftan normal yaşam 

unsurlarının devamlılığına izin verir. 
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Stratejik hususlar 

– Halkın düşük riskli ve yüksek riskli aktiviteleri ayırt 

etmesine yardımcı olun ve kaçınmanın imkânsız 

olduğu durumlarda riski azaltmayı mümkün kılan 

destek mekanizmaları bulunduğundan emin olun. 

 
– Hayata devam etmenin yolları hakkında kılavuz 

geliştirin ve bir taraftan da bulaşma riskini azaltın. 

Güvenli akşam partileri, çocuklar için oyun tarihleri, 

işyeri etkileşimleri, flört, cenaze, düğün, seyahat vb. 

konularda rehberler sunulabilir. Bunların iletişimi için 

yaratıcı yollar bulun. Tavsiyeleri sürekli değiştirmek 

yerine onlara bağlı kalın. 

 
Yıl sonu kutlamaları için hazırlanmaya başlayın ve 

yıl içinde planlanan diğer büyük çaplı kutlamaların 

tarihi yaklaşmadan üzerinde düşünün. Farklı 

coğrafyalarda farklı yaştan kişilerin bir araya 

geleceği bu etkinliklerin tarihleri yaklaşırken 

örneğin bireyler, iş yerleri, toplu taşıma, esnaf ve 

yaşlı bakım merkezleri risk azaltma konusuna nasıl 

destek verebilirler? Onların fikrini sorun ve ihtiyaç 

duydukları rehberi geliştirin. Sunduğunuz 

tavsiyeler net olsun. 

 
– Bütün kültürel etkinliklerin iptal edilmesi gerekip 

gerekmediğini veya örneğin güvenli uygulamaları 

temin edecek mekanizmaların eşliğinde online ve 

fiziksel etkinliklerin bir kombinasyonu yoluyla güvenli 

şekillerde yapılıp yapılamayacağını değerlendirin. 

Organizatörlerle diyaloga geçin ve birlikte yaratıcı 

çözümler bulun. 

 
– Bireyleri ve toplulukları, kendi ihtiyaçlarına denk 

gelen zarar azaltma stratejileri belirlemeye teşvik 

edin. 

 
– Mesajların içeriğini “yapmayın”dan 

“öncekinden farklı yapın”a çevirin. 

 
– Riskli davranışlarla alakalı yargı ve 

suçlamalardan kaçının. Çünkü bu, katılım ve 

motivasyondan çok utanç ve uzaklaşmayı 

körükleyebilir. 
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Hollanda 
Uzak durmak bir seçenek 

değilse: “sarılma arkadaşı” 

 
İnsanların kriz dönemleri de 

dahil fiziksel temasa ihtiyaç 

duyduğunu bilen Hollandalı 

otoriteler, pandemi 

döneminde yakınlık arayan 

bekar kişiler için rehber 

yayınlamıştır. Birkaç 

partnerle yakınlık kurmak 

yerine kendilerine bir tane 

sarılma arkadaşı bulmaları 

tavsiye edilmiştir. Benzer 

rehberler birkaç ülkede 

daha yayınlanmıştır. Ya hep 

ya hiç yaklaşımı yerine 

yüksek ve düşük riskli 

aktiviteler arasında denge 

kurmayı özendiren 

yaklaşımlar motivasyon 

kaybını önlemeye yardımcı 

olabilir (38). 

 
Danimarka 
Kültür etkinlikleri 

için yeni bir format 

 

 
Her yıl düzenlenen Kopenhag 

İftihar festivali genellikle, 

renkli yürüyüşlere ve büyük 

kutlamalara sahne olan geniş 

ölçekli bir halk etkinliğidir. 

Organizatörler bu yılki 

etkinliği iptal etmek yerine 

formatını değiştirerek fiziksel 

aktivitelerin yanı sıra içeriği 

büyük oranda online ortama 

taşımıştır. Çeşitli paydaşların 

ve ulusal sağlık otoritelerinin 

desteğiyle birçok kişinin 

önem atfettiği etkinlik bu yıl 

da kesintisiz ve güvenli bir 

şekilde yapılabilmiştir. Benzer 

zarar azaltma stratejileri ve 

yönlendirmeler, toplumsal ve 

kültürel öneme haiz tören ve 

bayramlara uyarlanabilir. 

Akıllarda sevdiklerimizle 

buluşmak hedefiyle ve 

insanları kuralları koyma 

sürecine dahil ederek 

motivasyonunu arttırmak 

olasıdır (36). 

 
İsrail 
Güvenli sosyal etkileşim: 

yüzen sinema 

 

 
İsrail’de yerel işletmelerden 

biri yüzen bir sinema 

açmıştır. Burada insanlar göl 

üzerinde bir tekne 

kiralayarak fiziksel mesafe 

şartını ihlal etmeden film 

keyfi yapabilmektedir. Start-

up’ları ve yerel işletmeleri 

yaratıcı düşünme ve “farklı 

hareket etme” konusunda 

teşvik etmek ve 

desteklemek, sosyal alan ve 

rekreasyon fırsatı sunmak 

için esastır – ki bunlar 

pandemi yorgunluğu ile 

mücadelede kritik 

unsurlardır (37). 

 
Amerika Birleşik 
Devletleri 
Bir temas bütçesi ile 

takipte kalmak 

 
Amerikalı bir epidemiyolog 

günlük yasamda zararın 

azaltılmasına yönelik temel bir 

metot önermiştir: Nasıl ki hane 

halkı harcamaları ve 

tasarrufları bir ev bütçesi ile 

izleniyorsa oluşturulacak bir 

temas bütçesi de bireylerin 

maruziyet takibi yapmasını 

sağlar. Riskin bir düzeye kadar 

kaçınılmaz olduğu kabul 

edildiğinde bu gibi metot ve 

araçlar, insanların riski en aza 

indirmek için kendi 

alışkanlıklarını ve seçimlerini 

bilinçli ve eleştirel şekilde 

gözden geçirmelerine  yardımcı 

olabilir (39). 
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Ana strateji / 
İnsanların yaşadığı 
zorlukları görün 
ve ele alın 

 
 

 

Genel bilgiler 

Pandemi kısıtlamaları günlük yaşamda zorluk ve 

aksamalara neden olmuş ve herkes bir şekilde kayıp 

yaşamıştır: gelir veya iş kaybı, eğitim sürecinin durması, 

aile ve arkadaşlardan ayrı kalma, spor faaliyetlerinin 

durması, düğün, mezuniyet, cenaze ve benzeri önemli 

törenlere iştirak edememe.2 Pandemi ve beraberindeki 

kısıtlamaların strese, yalnızlığa ve can sıkıntısına yol açtığı 

ve birçok kişide iyilik ve ruh halini olumsuz etkilediği 

aşikardır (1,40,41). Dezavantajlı kişilerin ise bundan daha 

da olumsuz etkilendiği görülmüştür (42–45). 

Anketlere göre, pandemi kısıtlamalarının neden 

olduğu kayıp algısı virüsün kendisinin neden olduğu 

kayıp algısından daha güçlü olabilir. 

Davranışsal içgörü anketleri genellikle 

göstermektedir ki; çok az insanda virüsün 

kendisinden kaynaklanan risk algısı yüksektir ve 

pandemi yanıtıyla alakalı endişelerin (iş veya gelir 

kaybı gibi) yarattığı stresi yaşayan insanların sayısı 

daha fazladır (1). 

 
Bu şartlar altında insanlardan desteklerini 

esirgememelerini istemek küçük bir rica değildir. Halkın 

desteğini talep edenler yaşanan zorluğu anlamaz, kabul 

etmez ve ele almazsa insanlar motivasyonlarını kolayca 

kaybedebilir ve COVID-19 girişimleri, politikaları ve 

iletişim faaliyetleri başarısız olabilir. Zorlukların yarattığı 

yorgunluk, hükümetin ve sivil toplumun sunacağı mali, 

sosyal, kültürel ve duygusal destek de dahil olmak üzere, 

mümkün olan her yerde ve zamanda uyum direncini 

arttırmakla ve zorlukları hafifletmekle çözülebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 En büyük kayıplar COVID-19 kaynaklı ağır hastalık ve ölümlerle ilgilidir. Hastalık geçirmiş ya da sevdiklerini kaybetmiş kişilere destek sunmak konusunda ilave rehbere ihtiyaç vardır. 
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Stratejik hususlar 

– İnsanların karşı karşıya kaldığı engelleri ve 

zorlukları tespit edip ele alın ve uzun vadede 

uyulması zor olan önlemlerin neler olabileceğini 

düşünün (örneğin, izolasyon tedbirinin istihdam 

veya gelir kaybına yol açması). 

 
– Yeni koruyucu davranış alışkanlıklarını ucuz hale 

getirin. Mali bakımdan: koruyucu davranışların 

maliyetini mümkün olduğunca azaltmak için neler 

yapılabilir? Zahmet bakımından: önerilen davranışlar 

en zahmetsiz şekilde nasıl uygulanabilir? 

 
– Tüm iletişim faaliyetlerinde insanların yüzleştiği 

veya korktuğu zorlukları (yalnızlık veya gelir kaybı 

gibi) dikkate alın. Empati, umut ve anlayışı ceza, 

utanç ve suçlamadan üstün tutun. 

 
– Epidemiyolojik riski göz ardı etmeden uygulanması 

zor olan kısıtlamaları değiştirmenin yollarını 

araştırın. 

 
– Uyulması zor kısıtlamaların olumsuz etkisini 

hafifletmek için bunları başka önlemlerle 

dengeleyip dengeleyemeyeceğinize bakın. Örneğin, 

finansal destek programları yahut internet 

üzerinden ücretsiz sunulan sosyal, psikolojik veya 

ruh sağlığı hizmetleri. 

 
– Pandemi sebebiyle eve kapanmış veya işsiz kalmış 

kişilere zamanlarını verimli geçirmeleri için fırsat verin. 

Örneğin, eğitim ve istihdam programları, işsizlik 

desteği ya da start-up teşvikleri. Günlük yaşamlarını 

düzenlemelerine ve olumlu tesire sahip aktivitelerle 

(doğa, egzersiz, güvenli sosyalleşme vb.) meşgul 

olmalarına yardımcı olun. 

 
– Geçim derdi ve sağlık arasında bölünmekten 

kaçının. Kişisel geçim zorlukları motivasyon kaybına 

yol açabilir ve dolayısıyla pandemi tedbirleri arasında 

ekonominin ve işletmelerin açık kalmasına yönelik 

çabalar olabilir. 
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Norveç 
Gençleri motive etmek için yaşanan zorluğu kabul etme 

 
Norveç Sağlık Bakanlığı, gençlerin yaşadığı zorlukları tasdik eden ve 

topluma katkılarından dolayı onlara teşekkür eden bir konuşma 

yapmıştır. 

Norveç aynı zamanda, mezuniyet kutlamaları ve üniversite kabul 

törenlerine yönelik güvenli çözümler için gençlerin fikrine 

danışmıştır. Bunun karşılığını da almış görünmektedir: 

Norveç’teki popülasyon anketleri, pek çok ülkenin aksine 

gençlerin COVID-19 kısıtlamalarına 50 yaş üstü vatandaşlara 

kıyasla daha fazla uyduğunu göstermektedir. Zorluk aynı kalsa da 

anlayış ve empati, desteğin sürmesi için güçlü motivasyonlar 

olabilir (48,49). 

Rusya Federasyonu 
Yapısal engellerle mücadele 

 
Davranış değişikliğinin kalıcı olması için yapısal engellerle mücadele 

etmek şarttır. Rusya Federasyonu’nda bu anlamda bazı önlemler 

alınmıştır. Çocuklu ailelere toplu ödemeler yapılmış ve geçim 

sıkıntısı olup da çocukları 3 ila 7 yaş arasında olan ailelere ise aylık 

ödenek bağlanmıştır. 

İşlerini kaybeden vatandaşlar, finansal durumları fark etmeksizin 

2020 yılında bu ödeneğe başvurabilmektedir. Moskova’da yaşlı 

kişiler, açık havada güvenli şekilde gerçekleştirilen fiziksel 

aktivitelere katılmaya teşvik edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İspanya 
Sosyal koruma programları aracılığıyla 

yapısal engellerin kaldırılması 

 
Pek çok ülkede pandemi kısıtlamalarından 

en çok etkilenen vatandaşlara sosyal ve 

ekonomik destek sunulmuştur. İspanya 

Asgari Yaşam Geliri adında ulusal bir 

program başlatmıştır. Ülkenin en yoksul 

ailelerine 1.145 Dolara kadar aylık ödeme 

vadeden bu program 850bin haneye 

ulaşacaktır. 

Programdan faydalanmak için işsiz olmak 

veya gelir kaybı yaşamış olmak şart 

değildir. Böylece insanların bir ölçüde 

çalışmalarına izin verilmektedir. 

Dolayısıyla insanlar bir taraftan temel 

ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan 

işte çalışarak veya mesleki eğitim alarak 

durumlarını düzeltmeye çalışabilirler 

(46). 

Fransa 
Beliren zorluklara karşı zamanında 

harekete geçmek 

 
Diğer ülkelerde olduğu gibi davranışsal 

içgörü anketleri, sokağa çıkma 

kısıtlamalarının Fransa halkının ruh 

sağlığını ciddi şekilde etkilediğini 

belgelemiştir. Buna karşılık sağlık 

otoriteleri, vatandaşların ruh sağlığını iyi 

tutmak için bir dizi önlemi hızla hayata 

geçirmiştir. Bunun için sağlık çalışanları ve 

gönüllülerle yakın işbirliği içinde 

çalışılmıştır. Örneğin, psikolojik baskı 

yaşayan vatandaşlar için ülke genelinde 

ücretsiz bir telefon hattı ile 

bilgilendirme/sevk hatları 

oluşturulmuştur (41). 

Bulgaristan 
Pandemi döneminde aile içi 

şiddetin önlenmesi 

 
Pandemi başladığından bu yana artan aile 

içi şiddet vakalarına karşılık olarak 

Bulgaristan Hükümeti, şiddetin önlenmesi 

ve kadın ve çocukların korunması için ulusal 

bir program kabul etmiştir. Program, var 

olan hizmetlerin sürdürülmesini ve ihtiyacı 

olan kişilere yardım edilmesini 

amaçlamaktadır. Pek çok ülkede başlatılmış 

olan benzeri programlar, pandeminin bazı 

olumsuz sosyal sonuçlarını hafifletmeye 

yardımcı olabilir (47). 
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Kontrol listesi/ 
Örtüşen ilkeler 

 
 
 

 

Halkın koruyucu davranışları desteklenmesini 

güçlendirmeye yönelik dört ana strateji, tek bir kişinin bile 

geride bırakılmaması için epidemiyolojik ortam ve 

sosyal/ekonomik hususlar dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

Bu sürece yardımcı olması için güven, risk algısı, sosyal ve 

kültürel normlar ve yapısal fırsatlar gibi unsurlara ilişkin 

kanıtları temel alan beş adet örtüşen ilke öneriyoruz. 

Bu ilkeler, politikalar, müdahaleler ve iletişim faaliyetleri 

genelinde uygulanmalıdır ve bir kontrol listesi olarak 

kullanılabilir. Bunlar, karar vericilerin şu soruyu sormasına 

yardım eder: insanlar, bu eylemlerin uygun ölçüde şeffaf, 

adil, tutarlı, düzenli ve öngörülebilir olduğunu düşünecek 

mi? 

 
 
 

   
 

Şeffaflık 

Kararların arkasındaki mantığı bilmek o 

kararlara uyma motivasyonunu arttırır 

(50). Tavsiye ve kısıtlamaların 

arkasında yatan nedenleri şeffaf bir 

şekilde paylaşın. Bilimin ve 

hükümetlerin, pandemiyle ilgili 

gelişmeleri ve sonraki aşamalarda 

gerekli görülecek kısıtlamaları önceden 

kestirme konusunda sınırlı bir güce 

sahip olduğunu kabul edin ve 

belirsizlikleri paylaşın ve belirsizlikler 

temelinde alınması gereken kararların 

sorumluluğunu üstlenin. 

Tutulamayacak sözler vermek ve atılan 

adımların gerekçesini paylaşmaktan 

imtina etmek yanlış algılamalara, asılsız 

söylemlere ve hatta komplo teorilerine 

yol açar. Netlik ve sadelik esastır: 

yeterince açık ve yalın olmayan 

mesajlar belirsizlik ve güvensizlik 

doğurur. 

Adalet 

Yetkililere güvenmek için insanlar, ilgili 

tüm görüşlerin dikkate alındığından 

(10,11) ve kararların gelişigüzel şekilde 

veya belirli grupların çıkarları 

doğrultusunda değil objektif kriterlere 

göre alındığından emin olmak ister. 

Tavsiyeler ve kısıtlamalar mümkün 

olan en adil düzeyde olmalıdır. 

Pandeminin sonuçları herkes 

tarafından hissedilmiştir ve yalnızca 

bazı kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak 

diğerleri tarafından adaletsiz olarak 

algılanacaktır. Sağlıkta eşitlik için 

yapısal koşulları yerine getirmek bir 

başka kritik konudur ve bunun için 

eşitlik ihtiyacının net ifade edilmesi 

gerekir. Bu anlamda özellikle de 

sıkıntının en büyüğünü yaşayanlara 

kısıtlamalar için telafi veya hafifletme 

uygulanabilir. 

Tutarlılık 

Sürekli değişen bir ortamda tutarlılık 

neredeyse imkansızdır. Buna rağmen, 

tutarlılığın gözetilmesi için mesaj ve 

kısıtlamalarda ifade edilen riskin mevcut 

epidemiyolojik riskle uyumlu olması ve 

halktan beklenen davranışların liderler 

tarafından da sergilenmesi sağlanabilir. 

Yetkili kurumlar, net bir gerekçe ve 

açıklama sunmaksızın kısıtlamaları bir 

sektörde sıkılaştırırken (restoranlara yeni 

kısıtlamak dayatmak vb.) bir başka 

sektörde kaldırarak (maçlara daha fazla 

izleyici alınmasına izin vermek vb.) 

birbiriyle tutarsız uygulamalardan 

kaçınmalıdır. Tutarlılık aynı zamanda 

bulaşma hızı, vaka artış hızı ve ölüm hızı 

gibi spesifik terim ve rakamların düzenli 

şekilde kullanılmasıyla da temin 

edilebilir. 
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Koordinasyon 

Paydaşların koordinasyonu güven yaratır 

(51). Paydaşlarla ilişkileri sürdürün, birlik 

olmak için çabalayın ve uzmanlardan, 

sözcülerden, hükümet temsilcilerinden 

ve sağlık çalışanlarından karışık mesajlar 

gelmesini önleyin. Herkesin kendi 

uzmanlık görüşü olabilir. Ancak herkesçe 

bilinmelidir ki; araştırmaların erken 

sonuçlarının veya şahsi risk algılarının 

kamuoyu önünde paylaşılması genel 

olarak uzmanlara duyulan güveni, 

özellikle de bu sonuçlar ve algılar başka 

uzmanlarınkiyle uyumlu değilse, 

zedeleyebilir. 

Öngörülebilirlik 

Öngörülebilirlik, stresi ve aşırı mental 

yüklenmeyi önleyen temel psikolojik bir 

ihtiyaçtır. Bu pandemiye 

atfedilemeyecek tek şey ise 

öngörülebilirliktir. Buna rağmen ülkeler, 

seyahatlere, toplu etkinliklere, eğitim 

kurumlarına ve işyerlerine getirilen 

kısıtlamalar için (ve bunların yukarı 

veya aşağı yönlü değişimleri için) 

objektif epidemiyolojik kriterler 

koymayı deneyebilirler. Ülkeler aynı 

zamanda kısıtlamalarla ilgili takvimi net 

olarak paylaşıp buna göre hareket 

edebilirler. Böylece insanlar, ne 

beklemeleri gerektiğini bilir. 
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Norveç 
Karar verme süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi 

 
Norveç, karar verme süreçleri ve uzman danışma kurullarının 

rolü konusunda üst düzey bir şeffaflık benimsemiştir. Kararların 

gerekçesi – ki bu kararlar zaman zaman Hükümet’in danışma 

kurullarınca verilen tavsiyelerden uzaklaşmıştır – halka net bir 

şekilde aktarılmıştır (55). 

Kazakistan 
Empati sergileme 

 
Pandemi süresince yaşanan kayıpları göz önünde bulunduran 

DSÖ Kazakistan Ülke Ofisi, sosyal medya üzerinden ulusa 

seslenerek COVID-19 kurbanlarına yönelik milli yas günü 

münasebetiyle kaybedilen sağlık çalışanlarını anma çağrısında 

bulunmuştur. Travma tepkileri beklenmesi sebebiyle 

pandeminin sebep olduğu kederi yaşamak ve paylaşmak, daha 

önce hiç olmadığı kadar önemlidir. (52). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İrlanda 
Farklı hedef kitleler için anlaşılması 

kolay mesajlar düzenleyin 

 
Bazı ülkeler, basit tablo ve 

grafiklerle risk düzeyleri ve 

davranışlar arasındaki ilişkiyi 

göstermeye çalışmıştır (53). İrlanda 

genel bir değerlendirme hazırlamış 

ve buna dayanarak ihtiyaca uygun 

hazırlanmış infografiklerin 

hedeflenen kitleler için ayrı ayrı 

seçilip kullanılmasını sağlamıştır 

(bkz. https://assets.gov. 

ie/87604/405b1065-055a-4ca8-

9513- 390ce5298b10.pdf) (54). 

Almanya 
Söylediğini yapan liderler 

 
Birçok ülkede liderler, kendilerini izole 

ederek, maske takarak ve kişisel 

kutlama ve etkinlikleri iptal ederek 

başkalarına örnek olmaya çalışmıştır. 

Almanya’da karantina kararı alındığında 

Şansölye Angela Merkel, doktorunun 

koronavirüs testi pozitif çıkınca kendini 

22 Mart’tan 2 Nisan’a kadar karantinaya 

almıştır. Karantina deneyimini podcast 

olarak kaydedip bu süreci yalnız 

geçirdiğini herkesle paylamıştır. 

Letonya 
Bilinmeyenler hakkında açık ve 

dürüst olma kararı 

 
Letonya’da temel bir politika ilkesi olarak 

dürüstlük stratejisi kararı alınmıştır. 

COVID-19 ortaya çıktığında yetkili 

makamlar, günlük basın toplantıları 

düzenleyerek her bir soruya tek tek 

cevap vermiştir. Cevabını bilmedikleri 

konuları dürüstçe ifade etmişler ve en 

yakın zamanda konuyla ilgili bilgi 

toplanacağının sözünü vermişlerdir. 

Dürüstlük ve şeffaflık sergilemek güven 

inşa etmek ve sürdürmek için çok 

önemlidir. 

 
 
 

 
2. sayfada verilen feragatnameyi dikkate almayı unutmayınız 

https://assets.gov.ie/87604/405b1065-055a-4ca8-9513-390ce5298b10.pdf
https://assets.gov.ie/87604/405b1065-055a-4ca8-9513-390ce5298b10.pdf
https://assets.gov.ie/87604/405b1065-055a-4ca8-9513-390ce5298b10.pdf
https://assets.gov.ie/87604/405b1065-055a-4ca8-9513-390ce5298b10.pdf
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10 eylem önerisi 
 

Bu listeyi somut aksiyon önerisine ihtiyaç duyan karar vericiler için oluşturduk. Bu 

eylemlerin tümü yukarıda özetlenen strateji ve ilkelerle alakalıdır. 
 
 
 

01 04 07 

Yerel düşünün. Sivil toplum gruplarına 

ulaşın ve onlardan üyelerini ve akranlarını 

motive edecek yaratıcı yollar bulmalarını 

isteyin. Sizden nasıl bir yardım 

beklediklerini sorun. Gönüllüleri dahil 

edin. Gençlik örgütleri, konut dernekleri, 

dini liderler, spor ve izcilik kulüpleri ve iş 

dünyası veya cemaatlerin hepsi aktif birer 

rol oynayabilir. 

 

 
02 

Her iş yerinde, okulda, üniversitede, 

gençlik kulübünde ve benzeri yerlerde 

kullanıcılara, önerilen davranışları nasıl 

uygulamak istediklerini sorarak onlardan 

bu konuyu tartışmalarını isteyin. Bu tür 

tartışmalar, bir taraftan kısıtlamalar hala 

devam ederken diğer taraftan üzerinde 

düşünülebilecek engelleri, olumsuzlukları 

ve yanlış algılamaları ortaya çıkarabilir. 

 

 
03 

Hayata devam etmenin yolları hakkında 

kılavuz geliştirin ve bir taraftan da 

bulaşma riskini azaltın. Güvenli akşam 

partileri, çocuklar için oyun tarihleri, 

işyeri etkileşimleri, flört, cenaze, düğün, 

seyahat vb. konularda rehberler 

sunulabilir. Bunların iletişimi için 

yaratıcı yollar bulun. Tavsiyeleri sürekli 

değiştirmek yerine onlara bağlı kalın. 

Yaklaşan milli kutlamalar için 

şimdiden güvenli çözümler üretin. 

Farklı coğrafyalarda farklı yaştan 

kişilerin bir araya geleceği bu 

etkinliklerin tarihleri yaklaşırken 

bireyleri, iş yerlerini, toplu taşımayı, 

esnafı ve yaşlı bakım merkezlerini risk 

azaltma konusuna tartışmaya teşvik 

edin. Fikirlerini alın ve ihtiyaç 

duydukları rehberi geliştirin. Net 

tavsiyeler sunun (56-58). 

 
 

05  

Uzun vadede tahammül edilemez 

tedbirlerin neler olduğunu anlayın – 

örneğin, izolasyon sürecinin uzaması 

sebebiyle iş veya gelir kaybı. Bu 

kısıtlamaları, epidemiyolojik riski de 

dikkate almak suretiyle başka diğer 

önlemlerle (ekonomik, sosyal, 

psikolojik) birlikte güncelleyin veya 

dengeleyin. 

 
 

06 

Tavsiye ettiğiniz davranışlar kolay 

ve ucuz olsun. Örnek olarak, hızlı ve 

ucuz internet bağlantısı, ücretsiz 

maske ve el dezenfektanı, el yıkama 

yerleri, sosyal etkileşim alanları, 

uzaktan çalışma imkanları vb. 

sağlanabilir. 

İnsanları suçlamak, korkutmak ya da 

tehdit etmek yerine onları cezbedin. 

Herkesin katkıda sunuyor olduğunu fark 

edin. 

 
 

08 

Net, kesin ve öngörülebilir olun. 

Kısıtlamaları ve riskleri – ve bu ikisi 

arasındaki ilişkiyi – anlatmanın etkili bir 

yolu olarak basit ve anlaşılır görseller 

kullanın. 

 
 

09 

Düzenli aralıklarla kalitatif ve kantitatif 

anket çalışmaları yürütün. Anket 

sonuçlarını ciddiye alın. Bunları eylemleri 

planlarken kullanın. 

 

 
10 

Motivasyonu düşmüş olan özel gruplarla 

ihtiyaçlarına göre iletişim kurun. Yazılı ve 

görsel iletişimi önce seçilmiş örnek bir 

popülasyon üzerinde test edin. 
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