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Öz
İnternetin kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Siberkondri, kişilerin çevrimiçi ortamda sağlıkları ile ilgili aşırı ve tekrarlayan şekilde bilgi edinme
davranışı olarak tanımlanmıştır. Önemli bir sorun olarak siberkondri, psikoloji alanyazınında son
yıllarda incelenmektedir. Siberkondri davranışının oluşmasında kişinin sağlık endişesinin artması
ile birlikte internet üzerinden sağlık bilgileri için yapılan araştırmalar etkilidir. Bu durum günlük
işlevselliğin bozulmasına neden olabileceği gibi, güvenlik arayışı olarak internete yönelim artacak
ve sürekli bir davranış kalıbı haline gelebilecektir. Siberkondri için yatkınlaştırıcı ve tetikleyici
faktörlerin başında sağlık kurumlarına güvensizlik, bedensel duyumların yanlış yorumlanması,
medya etkisi, düşük eğitim seviyesi gibi değişkenler gelmektedir. İnternet ortamında bilginin
çabuk yayılması, bilimsel gelişmelerin hızı, devlet destekli bilgilendirme ve yardım sitelerinin
artması, internetin ücretsiz ve kolay bilgi için kaynak olması, ilaç şirketleri ve özel sağlık sigorta
kurumlarının politikaları, medyada sağlıklı olmanın pekiştirilmesi gibi faktörler ise siberkondri
davranışının sürdürülmesinde etkilidir. Siberkondri; sağlık anksiyetesi, obsesif- kompülsif bozukluk, somatizasyon bozukluğu gibi psikopatolojilerle ve problemli internet kullanımı gibi farklı
sorunlarla birlikte görülmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı şekilde gerçekleştiği yüzyılımızda, bu gelişmelerin olumsuz sonucu olarak siberkondri gibi yeni sorunların daha
detaylı incelenmesi ve günlük işlevselliği etkileyen sonuçları için etkili tedavi yaklaşımlarının
geliştirilmesi önemli görülmektedir.
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Abstract
A review on online health search behavior (Cyberchondria)
The internet has negative effects on people's physical and mental health. Cyberchondria has been
defined as the behavior of people to obtain information about their health online in an excessive
and repetitive way. As a major problem, cyberchondria has been studied in recent years in the
psychology literature. Increase in person's health anxiety and search on health information on the
internet are responsible for cyberchondria behavior. This may cause the corruption of daily functionality, as well as increase orientation to the internet as a search for security and become a continuous behavior pattern. Variables such as insecurity to health institutions, misinterpretation of
bodily sensations, media influence, and low education level are among the predisposing and precipitating factors for cyberchondria. Factors such as the rapid dissemination of information on the
internet, the speed of scientific developments, the increase of state- supported information and aid
sites, the internet is a resource for free and easy information, the policies of pharmaceutical companies and private health insurance institutions, and the reinforcement of being healthy in the
media are effective in maintaining the behavior of cyberchondria. Cyberchondria shows comorbidity with different psychopathologies such as health anxiety, obsessive- compulsive disorder,
somatization disorder and problematic internet use. In our century, in which scientific and technological developments are taking place very quickly, a good understanding of new problems such
as cyberchondria as a negative output of these developments, is considered important in knowing
the concept and developing treatment approaches.
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Gelişen teknolojinin günlük yaşantımızı kolaylaştırmasının yanında zorlaştıran ve kişilere zararı olan
etkileri de bulunmaktadır. Özellikle internet ortamındaki yenilikler, baş döndürücü hızda gerçekleşmektedir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU) verilerine
göre 2018 yılı için dünya nüfusunun %60’ının evlerinde internete erişiminin bulunması ve %90’ının
mobil internete erişiminin olması bu yeniliklerin etki
alanları için bize bir fikir sunmaktadır (Brown ve
ark., 2019). Nitekim internetin olumsuz etkileri sosyoloji (Yalçın, 2003), tıp (Oğuz ve ark., 2008) ve
iktisat (Artan ve Kalaycı, 2009) gibi birçok disiplin
tarafından incelenmiştir. Son yıllarda çağımız, dijital
hastalık çağı olarak tanımlanmaktadır (Betoncu ve
Özdamlı, 2019). Özellikle siber saldırganlık, siber
seks ve siber intihar kavramları 21. yüzyıl için yeni
sorunlar olarak görülmektedir (Starcevic ve Aboujaoude, 2015). Bu sorunlardan biri olarak siberkondri
son yıllarda alanyazında yerini almıştır. Çevrimiçi
sağlık bilgisi arama (Online Health Information Seeking, OHIS), internette sağlık bilgisi arama (Seeking
Health Information on Internet, SHII), çevrimiçi sağlık araştırması (Online Health Research, OHR), sağlıkla ilgili internet kullanımı (Health Related Internet
Use, HRIU) ve kendi kendine teşhis koymak (selfdiagnosis) için internet kullanımının artması gibi
tanımlar ile ortaya çıkan siberkondri kavramı temel
olarak, sağlıkla ilgili kaygı ve stresi azaltmak için
internet ortamında aşırı ve tekrarlayan şekilde araştırma yapma davranışı olarak tanımlanmaktadır (Berle ve ark., 2007; Lewis, 2006; Mubeen ve Tayyaba,
2020; Tyrer ve ark., 2019).
Sağlık anksiyetesi, siberkondri davranışının oluşumunda temel dinamiklerden bir tanesidir (White ve
Horvitz, 2009). Kişilerin, sağlıkları ile ilgili kaygı ve
endişelerini giderme düşüncesi veya sağlık kuruluşlarında yeterli oranda tatmin olmamaları internet ortamında bilgi arama davranışına yönelmeleri için etkili
faktörlerden görülmektedir. Siberkondri kavramının
temelinde sağlık anksiyetesi ile ilgili dört yapı önemli
görülmektedir (Durak Batıgün ve ark., 2018; Taylor
ve Asmundson, 2004). Bu yapılardan ilki duygu durumdur. Kişiler sağlıkları ile ilgili endişe yaşamaktadırlar. İkincil olarak sağlıkla ilgili fonksiyonel olmayan otomatik düşünceler ve ara inançlar devreye girmektedir. Kişilerin fiziksel semptomlarına duyarlılıklarının artması ise üçüncül adımda görülmektedir.
Ufak belirtiler bile önemli bir hastalığın göstergesi
olarak yorumlanmaktadır. Son olarak kişiler, bazı
kaçınma davranışları sergilemekte ve güvence aramak için uğraşlara yönelmektedirler. Bunun yanında
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diğer çalışmalarda farklı boyutlar tanımlanmıştır
(Fergus ve Russell, 2016; Morley ve ark., 2019).
Bunlar şu şekildedir: sağlık bilgileri için tekrarlayan
internet araştırmaları (aşırılık), negatif duygulardaki
artış (stres), günlük yaşamın bölünmesi (kompülsiyon) ve güvence arayışının ortaya çıkması (eylem).
Siberkondri davranışı sergileyen kişiler sağlıkları ile
ilgili tekrarlayan ilgi ve merak içindedirler. Bu durum, kaygı ve stres düzeylerinde artışa neden olmaktadır. Mevcut kaygı ve stres günlük aktivitelerini
yerine getirmelerine engel olmakta ve işlevselliklerini
bozmaktadır. Kişiler, kaygının ve stresin azaltılmasında güvence arayışı olarak internete yönelmektedirler (Starcevic ve Aboujaoude, 2015).
İnternet ortamı bilimsel bilgiye ulaşılmasının yanında patolojik düşünceler için de önemli bir yayılma
sahasıdır.
Çevrimiçi
tanılama
noktasında
www.medical-library.org gibi güvenilir kaynakların
yanında amacından sapan sitelerin de olduğu bilinmektedir (Stone ve Sharpe, 2003). Böyle durumlar
için White ve Horvitz (2009), internet ortamının tanılama süreci için kullanıldığında, hiç tıp eğitimi olmayan veya çok az tıp bilgisi olan kişiler için kaygı ve
stresi arttıran bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiştir. Bu etkiden dolayıdır ki siberkondri davranışı
sergileyen kişiler, kaygılarını azaltmak için internetten bilgi arama davranışına yöneldikçe kaygı düzeylerinde artış gözlenmektedir. Şu hâlde obsesyonu
(örneğin, bir sağlık sorunum var mı?) azaltmak için
ortaya çıkan kompülsiyon (örneğin, internette bilgi
arama davranışı) mevcut kaygıyı azaltmaktansa onu
besleyen bir durumu ortaya çıkarmaktadır ve bu kısır
bir döngü olarak tekrarlanarak bir bağımlılık halini
almaktadır (Fergus ve Spada, 2017). Starcevic ve
Berle (2013) çalışmalarında, sağlıkla ilgili internet
aramalarının hibrid bir modelini sunmuşlardır. Modele göre, sağlık ile ilgili araştırmanın yapılması mevcut anksiyetenin artmasına veya azalmasına neden
olmaktadır. Anksiyetenin artmasına bağlı olarak kişiler, daha fazla araştırma yapacak veya anksiyetenin
artmasına engel olmak için internetten kaçınma davranışı göstereceklerdir. Diğer yandan, yapılan araştırmalar anksiyetenin azalmasına neden olsa da kişiler interneti bir güvence noktası olarak görecektir. Bu
noktada anksiyetenin azalmasına bağlı olarak internet
aramalarının devam etmesi görülmektedir. İlgili model Şekil 1’de verilmiştir.
Yaygınlık
Siberkondri yaygınlığı için alanyazında farklı bilgiler
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada her 100 kişiden
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Şekil 1. Starcevic ve Berle’nin (2013) Hibrid Modeli

72’sinin siberkondri belirtilerine sahip olduğu gösterilmiştir (Berle ve ark., 2007). Sağlıkla ilgili araştırma yapan internet kullanıcılarına ait istatistikler de
ilginçtir. Mubeen ve Tayyaba’nın (2020) aktardığına
göre, Rusya, Meksika, Brezilya, Çin, Hindistan,
Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avusturya ve
Almanya’dan katılımcıların yer aldığı bir anket çalışmasında katılımcıların %75’inden fazlasının interneti sağlıkla ilgili sorulara cevap için kullandıkları
bulunmuştur.
Norr ve arkadaşları (2014) çalışmalarında Amerika Birleşik Devletlerindeki yetişkin internet kullanıcılarının %88’inin en az bir kez sağlıkla ilgili internette arama yaptıklarını bulmuşlardır. DohertyTorstrick ve arkadaşları (2016) ise çalışmalarında
Amerikalıların %90’a yakınının ve uluslararası internet kullanıcılarının %75’inin internette sağlıkla ilgili
bilgi aradıklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan araştırma yapanların hepsi bilgilere kendisi için bakmamaktadır. Fox ve arkadaşları (2000) çalışmalarında
katılımcıların %57’sinin bilgiyi kendileri için değil,
bir arkadaşı veya yakını için araştırdıklarını belirtmişlerdir. Siberkondrinin yaygınlığının incelenmesinde en çarpıcı veri WebMD internet sitesinin incelenme sıklığıdır. Sağlık, tedavi ve ilaçlar hakkında
bilgiler sunan ve Amerikalı bir şirket tarafından yönetilen sitenin aylık 80 milyon ziyaretçisi olduğu
belirtilmiştir (Brown ve ark., 2019).

Yatkınlaştırıcı ve Tetikleyici Faktörler
Kişilerin siberkondri belirtileri göstermelerinde etkili
bazı yatkınlaştırıcı ve tetikleyici faktörler bulunmaktadır. McElroy ve Shevlin (2014) sağlıkla ilgili endişe ve güvence arama ihtiyacının siberkondri için
merkezi özellikler olduğunu belirtmişlerdir. Sağlıkla
ilgili endişelerin azaltılmasında ve güvenilir bilgilerin
bulunmasında internet ortamı önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında sağlıklı olmanın medya tarafından
güçlü bir şekilde vurgulanması da siberkondri kavramı için önemlidir (Köteles ve Witthöft, 2017). Bu
tür yayınlar ve programlar sağlık bilincini artırmanın
yanında, kişilerin sağlıklı olma konusundaki endişelerini de artırmakta ve kişilerde kırılganlığa neden
olmaktadır. Ayrıca günümüz medyası sağlıklı olmayı
beden, kendilik ve yaşam biçimi arasında bir bağlantı
olarak kişilere sunmaktadır. Yapılan programların,
reklam içeriklerinin ve ürün tanıtımlarının altında
yatan mesaj, sağlığın yaşam biçiminin bir parçası
olduğu yönündedir (Lewis, 2006). Kişilerin gündüz
kuşaklarında yer alan doktorların tavsiyelerinden
kolay etkilenmesi, doktorlara özel televizyon programlarının reytinginin artması ve takviye ilaç türü
(vitamin, mineral vb.) reklamlarının artışı kişilerin
sağlıkları için endişelerinin oluşmasına ve sağlıklarını
korumak için bir şeyler yapmaları gerektiği düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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Siberkondri davranışının temelinde doktorlara ve
sağlık kurumlarına güvensizliğin yanı sıra internet
ortamına duyulan güven yatmaktadır (Mubeen ve
Tayyaba, 2020). Kimi doktorlar tarafından sergilenen
ilgisiz tavır, hastalık ve semptomların uygun bir şekilde hastaya aktarılmaması kişiyi bilgi edinmek için
farklı kaynaklar bulmaya itmektedir. Bu noktada,
sınırsız bilgiye anonim olarak ulaşabileceği internet
ortamı kişinin karşısına çıkmaktadır. Doktorların
olumsuz tutum ve davranışları kişilerin belirsizliğe
karşı tahammülsüzlük duygularını da etkilemektedir.
Kişi hastalığı veya semptomları üzerinde daha çok
bilgi sahibi olarak onun üzerinde egemenlik kurma
ihtiyacındadır. Hastalığın seyri, tedavisi, semptomların önemi ve neyi ifade ettiği noktasında elde edilen
bilgiler kişide mevcut olan belirsizliği azaltacak ve
kişinin durum üzerindeki hakimiyetini sağlamasına
yardımcı olacaktır (Durak Batıgün ve ark., 2018).
Teşhis koyma, semptomların veya hastalığın ilerlemesi ve tedavi noktasında uygun adımların atılmasında ilk basamaktadır. Bu durum siberkondri davranışında, kişinin kendi kendine teşhis koyma kavramı
ile ön plana çıkmaktadır. Kişiler bedensel duyumlarını yanlış yorumlayarak ya da yukarıdaki nedenlerden
dolayı sağlık kurumu tarafından konulan tanıdan
şüphe duyarak internetten mevcut durumları hakkında bilgi arama ihtiyacına girmektedirler. Diğer birçok
faktörün etki ettiği kendi kendine teşhis koyma durumu kişilerin siberkondrik semptomlar geliştirmesi
için gerekli motivasyonu sağlamaktadır (Jutel, 2017).
Bununla birlikte, kendi kendine tanı koyma davranışı
eğitim düzeyinden de etkilenen bir kavramdır (Berle
ve ark., 2007). Eğitimli bireyler bedensel duyumlarını
yorumlamada ve sağlıkları ile ilgilenmede daha dikkatli olacakları için bu bireylerin potansiyel anlamda
kaygı duymaları ve bunu gidermek için eylemlere
yönelmeleri daha olası görülmektedir.
Sürdürücü Faktörler
Siberkondri belirtilerinin oluşmasında kişiyi yatkınlaştırıcı ve tetikleyici faktörlerin bulunmasının yanı
sıra, bu davranışın sürdürülmesinde etkili faktörler de
bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında bilimsel gelişmeler gelmektedir. Bilimsel gelişmeler, internet
ortamında bilginin araştırılması ve nitelik/ nicelik
bakımından bilgilerin çoğalmasında etkilidir. Yapay
zekâ yazılımı ile bilinen DeepMind Teknoloji’nin
2019 yılında Google Health’e katılması önemli bir
gelişme olmuştur (Morley ve ark., 2019). İnternet
ortamında ‘Dr. Google’ olarak bilinen bu fenomen
arama motorundaki gelişim ve yenilikler, kişilerin
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sağlık ile ilgili daha fazla ve daha güvenilir bilgiye
erişmelerinde önemli rol oynamaktadır (Jutel, 2017).
Diğer yandan sağlık ile ilgili aramaların artışı, diğer
arama motoru firmalarının da ilgisini çekmiştir. Bu
noktada kişilerin daha pratik bir şekilde daha çok
bilgiye ulaşmaları ve daha çok tercih edilme noktalarında arama motorlarının geliştirdikleri algoritmalar
da siberkondri semptomlarının sürdürülmesine neden
olabilmektedir (Aiken ve Kirwan, 2013).
İnternet ortamındaki güvenilir bilgi kaynaklarının
çoğalması da siberkondri için sürdürücü faktörler
olarak görülmektedir. Devlet destekli bilgilendirici
internet siteleri, medikal profesyonellerin yazdıkları
bloglar ve ilaç şirketlerin yönettikleri internet siteleri
doğru ve güvenilir bilgiler için kaynak olmakta ve
yönelimin daha çok bu alanlara aktarımına neden
olmaktadır (Anandkumar, 2015). Şüphesiz bu site ve
blogların yer almaları iyi niyetli bir adım olarak görülmektedir ancak, ruh sağlığı açısından bakıldığında
siberkondri davranışının sürdürülmesinde önemli rol
oynamaktadırlar.
İnternet ortamında edinilen bilgilerin pozitif etkileri de bu davranışın sürdürülmesinde etkili görülmüştür. Yapılan bir çalışmada kalıtımcıların %55’i
internet araştırmalarının sonucu olarak kendi sağlıkları ile ilgili düşüncelerinin değiştiğini; %66’sı doktorlarına muayene sırasında daha çok soru sorabildiklerini; %73’ü ise sağlığı ile ilgili değişimler hakkında
doktorları ile tartışabildiklerini belirtmiştir (Iverson
ve ark., 2008). Bu noktada kişilerin hastalıkları hakkında daha dikkatli olmaları, semptomları daha iyi
öğrenmeleri ve kendi gelişmelerini görmeleri açısından internetten edinilen bilgiler pozitif pekiştireç
görevi görmektedir. Ayrıca Arbuckle ve arkadaşları
(2019) sağlığı için internetten araştırma yapan katılımcıların %68’inin sağlıkları ve hastalıkları hakkında daha çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Kişilerin siberkondrik arayışları sürdürmesinde,
internet ortamının bilgiye ücretsiz ve kolay erişim
sunmasının önemi büyüktür. Dünyada birçok kişinin
sağlık güvencesi bulunmamakla birlikte çoğu zaman
sağlık harcamaları ciddi maddi yüklere neden olabilmektedir. Bu noktada ücretsiz ve kolay erişilen bilginin internet ortamında elde edilmesi bu davranışın
sürdürülmesine neden olmaktadır. Diğer yandan kişilerin bazı sağlık sorunları için çekingen ve utangaç
olmaları düşünüldüğünde, anonim bilgi kaynağı olarak internet ortamı cezbedici özelliktedir. Bilginin
elde edilmesindeki hız ve güvenilirlik oranlarının gün
geçtikçe yükselmesi de internetin çekim merkezi
olmasında önemli rol oynamaktadır (Brown ve ark.,
2019).
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Siberkondri davranışı sergileyen kişiler ilaç şirketleri ve özel sağlık sigortaları için potansiyel müşteri
adaylarıdır. Büyük ilaç şirketleri ve özel sağlık sigortası acenteleri de internet ortamında farklı çalışmalar
ve araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmaların temelinde sağlıkla ilgili endişelerin nerelerde daha çok
kümelendiği, kişilerin en çok hangi konuları inceledikleri gibi farklı istatistikler bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda kişileri sağlıklarını koruma
noktasında etkilemek için reklam ve site içeriklerinin
planlanması, siberkondri davranışının sürdürülmesinde etkili bir dış etken olarak görülmektedir (Lewis,
2006).
Komorbid Bozukluklar
Siberkondri davranışı için temel oluşturmanın yanında komorbidite olarak da görülen bozuklukların başında sağlık anksiyetesi gelmektedir. Her ikisi de
sağlığa yönelik temel endişeden enerjilerini almaktadır. Siberkondri temelde sağlık anksiyetesine yönelik,
kaygının azaltılmasında sergilenen davranışlarla,
kaygının pekiştirilmesi sonucunda meydana gelen bir
sorun olarak düşünülmektedir (Singh ve Brown,
2016). Mathes ve arkadaşları (2018) çalışmalarında
siberkondri davranışının oluşmasında etkili olan stresin artması, bilgi arama davranışında artış, kompülsiyonların varlığı ve güvenlik arama ihtiyacının sağlık
anksiyetesi ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.
McMullan ve arkadaşları (2019) ise yaptıkları meta
analiz çalışmasında, sağlık anksiyetesi ve siberkondri
arasında r= 0.15 ile r= 0.67 aralığında değişen bir
ilişki bulunduğunu belirtmişlerdir.
Siberkondri için komorbid bozuklar arasında somatizasyon ciddi bir yer tutmaktadır. Bedensel semptomlara karşı duyumun artması ve bedensel semptomların yanlış yorumlanması, kişinin çevrimiçi bilgi
araması davranışını güdülemektedir (Köteles ve
Witthöft, 2017). Berle ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada somatik semptomların siberkondri belirtilerini anlamlı şekilde yordadığını göstermişlerdir.
Somatik semptomların şiddetindeki artış, kişilerin
çevrimiçi olarak sağlıkları için bilgi arama davranışlarında da aynı derecede artışa neden olmaktadır.
Obsesif- kompülsif bozukluk da siberkondri ile
birlikte görülen bir bozukluktur. İki kavramın temelinde de kişinin durduramadığı ve kaygı temelli düşüncelerin sonucunda ritüel olarak gerçekleştirilen ve
gerçekleşmediği zaman kaygının daha da arttığı davranış örüntüleri bulunmaktadır (Starcevic ve Berle,
2013). Fergus ve Russell (2016) çalışmalarında çeşitli
obsesif- kompülsif boyutlar ile siberkondri arasında

anlamlı ilişkiler olduğunu göstermişlerdir. Yapılan
bir başka çalışmada siberkondri ve obsesif- kompülsif bozukluk arasındaki benzerlik belirtilmiştir (Norr
ve ark., 2015). Siberkondride artan anksiyetenin (obsesif düşünce) ardından rahatlama için gelen eylemin
(kompülsif davranış), davranışın koşullanarak öğrenilmesine neden olduğu ve öğrenilen bir davranış
olarak sürdürülmeye devam edilmesinin önemi gösterilmiştir.
Problemli internet kullanımı siberkondri için hem
neden hem de sonuç olabilmektedir. İnterneti patolojik düzeyde kullanan bir kişi bedensel semptomları
hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için internete
yönelebilir. Diğer yandan sürekli sağlığı için endişelenen biri de internet kullanım düzeyini artırarak
problemli internet kullanımı geliştirebilir. Fergus ve
Spada (2017) ise çalışmalarında problemli internet
kullanımının siberkondri şiddet düzeyini yordadığını
göstermişlerdir. Starcevic ve Berle (2013), kişilerin
yüz yüze sağlık hizmeti almalarından uzaklaşmaları
sonucunda internet ortamından bilgi edinmeye daha
fazla yönelmelerinin, siberkondri davranışının artışında etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Starcevic ve arkadaşları (2019) ise çalışmalarında,
farklı patolojilerin siberkondri ile ilişkisindeki merkezi etkiyi incelemişlerdir. Siberkondrinin merkezde
yer aldığı bu bağlantıların analizinde sağlık anksiyetesi, obsesif- kompülsif bozukluk, belirsizliğe tahammülsüzlük, problemli internet kullanımı ve duygusal stres yer almıştır. Analiz sonucunda ilişki ağındaki en çok etkinin problemli internet kullanımında
olduğu bulunmuştur ve sonrasında ise sağlık anksiyetesinin geldiği görülmüştür.
Sonuç
Hızla gelişen teknolojinin olumsuz bir çıktısı olarak
alanyazında son yıllarda incelenen bir kavram olarak
siberkondri, sağlıkla ilgili endişelerin azaltılması için
bireylerin sürekli ve tekrarlayıcı bir biçimde çevrimiçi bilgi arama davranışıdır (Mubeen ve Tayyaba
2020). Kişilerin özellikle sağlıkları ile ilgili aşırı endişeli olmaları ve bedensel belirtilerini yanlış yorumlamaları gibi durumlar siberkondri için temel oluşturmaktadır (Durak Batıgün ve ark., 2018). Bu endişe
ve yanlış yorumlamalar beraberinde işlevsel olmayan
düşünce yapılarını getirmektedir. Kişiler, bilişsel
noktada yaşanan bu çarpıtmaların sonucunda güvenlik arayışı olarak internet ortamında sağlık bilgisi
aramaya yönelecektir (Morley ve ark., 2019).
Kavramın iyi tanınması ve altında yatan dinamiklerin incelenmesi noktasında güncel bilgilerin sunul-
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duğu bu çalışma ile uzman kişi ve kurumlara siberkondri davranışının oluşumunda koruyucu ve önleyici olarak neler yapılabileceği üzerine öneriler sunulmaktadır. Bu noktada medya tarafından sağlıklı olmanın pekiştirilmesinin önüne geçilmesi ve kişilerde
sağlık anksiyetesi yaratacak içeriklerin kısıtlanması
(Köteles ve Witthöft, 2017; Lewis, 2006), sağlık
sistemi içerisinde doktorlara duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve hasta- doktor ilişkilerinin niteliksel olarak iyileştirilmesi (Mubeen ve Tayyaba,
2020) gibi önlemlerin alınmasının faydalı olabileceği
düşünülmektedir.
Alanyazında yeni bir kavram olan siberkondrinin
daha iyi anlaşılmasında farklı alanlardaki uzmanların
multidisipliner yaklaşımla çalışmalar yapmalarına
gerek duyulduğu düşünülmektedir. Gelişen bilim ve
teknolojinin hayatımıza kattığı olumsuzluklar içinde
siberkondri kavramı son olmayacak gibi görünmektedir.
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