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Öz
Bu çalışma Suriyeli mültecilerin sağlık haberlerindeki temsilini ve Suriyeli mülteciler özelinde 
sağlık haberciliği pratiğini betimleyici bir değerlendirmeyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Çalışma kapsamında, Nisan 2011-Aralık 2019 tarihleri arasındaki 8 yıl 8 aylık dönemde üç 
gazetede (BirGün, Hürriyet, Sabah) Suriyeli mültecileri konu alan 158 sağlık haberi; konu, 
görsel, öne çıkan mülteci grubu, uzman görüşü, sağlık kavrayışının kapsamı gibi başlıklar 
üzerinden “özetleyici niteliksel içerik analizi” yaklaşımıyla incelenmiştir. Çalışma, genel 
itibariyle Suriyeli mültecilere yönelik sınırlı sayıda sağlık haberi bulunduğunu ve bunların büyük 
bölümünün doğrudan Suriyeli sağlığına odaklanmayan içeriklerle oluşturulduğunu göstermiştir. 
Sol-muhalif BirGün gazetesinin, diğer iki gazeteye oranla, ele aldığı konular ve haber dili 
itibariyle mülteci sağlığı konusuna görece daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. Haberlerde sağlık 
konusuna ilişkin detaylı bilgi kaynaklarına ulaşılamadığı ve uzman görüşlerinin sınırlı kaldığı, 
imzalı olan haberlerin de sağlık veya mülteciler konusunda uzman olmayan kişilerce yazıldığı; 
dolayısıyla sağlık ve mülteci haberciliğinin bu ihtiyaçları yanıtlayan bir yeniden yapılanmaya 
gitmesi gerektiği saptanmıştır.
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Abstract
This study aims to shed light on the representation of Syrian refugees in health reports and 
the practice of health reporting with a descriptive evaluation of newspaper reports. The study 
examined 158 health reports published between April 2011 and December 2019 in BirGün, 
Hürriyet, and Sabah newspapers. They were examined via “summative approach to qualitative 
content analysis” under categories such as the prominent refugee group, expert opinion, and the 
scope of health understanding.  Only a limited amount of health news about Syrian refugees 
was published, and most of these reports were attached to other articles not focused specifically 
on health.  The Leftist-dissident BirGün newspaper was relatively more sensitive in terms of the 
language used and issues dealt with regarding refugee health. It was seen that there were few 
detailed health information sources in most reports, and expert opinions were limited.  Even 
when the reports were signed, the signatories were not reporters with expertise on either health 
or refugee issues.  The study concluded that health and refugee journalism in Turkey needs 
restructuring to better report on refugee and health issues.

Keywords: Syrian refugees, health articles, health journalism, refugee health, representation.

Giriş
Suriyeli mültecilerin sağlık haberlerine ne ölçüde ve nasıl konu edildiklerini 
saptamaya dönük bu araştırmanın ardından, makalenin yazımı sürecinde 
yaşanan Covid-19 pandemisi, mülteci sağlığının toplum sağlığının nasıl 
ayrılmaz bir parçası olduğunu Türkiye özelinde çarpıcı görüntülerle ortaya 
koydu. Hükümetin, Şubat 2020 sonunda, Avrupa’ya geçmek isteyenler için 
sınır kapılarının açıldığını ilan etmesinin ardından, birkaç gün içerisinde 
on binlerce mülteci Edirne’ye, Yunanistan sınırına yönelmişti1. Mart ayının 
sonuna gelindiğinde, bir yandan sınırı geçemeyen çok sayıda mülteci 
Edirne’de sağlıksız koşullarla karşı karşıya kalırken2, diğer yandan da ilki 
11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs vakaları hızla yayılarak ölümler 
meydana gelmeye başlamıştı3. Koronavirüsün mülteciler/göçmenler arasındaki 
yayılımına dair medyada pek veriye ve habere rastlanamasa da, ilgili sivil 
toplum kuruluşlarından uyarılar gelirken, tehlikenin yetkililer tarafından da 
görülmesi sonucunda Edirne’de bulunan mülteciler, farklı illerdeki kamplara 
taşındılar4. Bu defa da, kamplardaki koşullar ve bu kamplara yerleştirilen 
mültecilerin virüs karşısında ne kadar korundukları tartışıldı. İzmir Barosu 
Göç ve İltica Komisyonu’nun, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne 
ilişkin; temel hijyen koşullarına uyulmadığı, yeni gelen mültecilerin önceden 
içeride bulunan mültecilerle aynı yerlerde barındırıldıkları, bir odada 12-15 
kişinin kaldığı, kendilerine 1 sabun ve deterjan dışında herhangi bir tedarikin 
sağlanmadığı, sabahları ateş ölçümü yapılsa da ateşi yüksek çıkan mültecilere 
sadece ateş düşürücü verilerek herhangi bir izolasyonun gerçekleştirilmediği 
yönündeki raporu5, BirGün gibi sol-muhalif gazetelerde “haber değeri” 
bulurken6 ana akım medyada hiç görülmedi. İzmir Valiliği tarafından bir basın 
açıklaması7 ile “gerçeği yansıtmayan iddialar” olarak nitelendirilen rapor, 
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Yılmaz Özdil tarafından, “Bilim Kurulu’na yalvarıyorum” başlığı ile, sağlıksız 
koşullarda kamplara yerleştirilen ve yine bu kamplardan taşınan mültecilerin 
hem kendi sağlıkları hem de tüm toplumun sağlığı açısından oluşan tehlikeye 
dikkat çeken ve kurulu kendi içinde “Mülteci Birimi” oluşturmaya çağıran bir 
köşe yazısına konu edildi.8

Mültecilerin sağlığı ile, sığındıkları/iltica ettikleri veya farklı statülerle 
bulundukları ülkedeki genel toplum sağlığı arasındaki ilişki, daha önce aşı reddi 
ve bazı bulaşıcı hastalıkların yeniden belirginleşmesi tartışmaları sırasında 
da kurulmuştu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında sıfır 
olan kızamık vakalarının 2019’da 2.400’e çıktığı açıklanırken9; TTB Genel 
Başkanı Dr. Sinan Adıyaman 2017 yılında 69 olarak raporlanan kızamık 
vaka sayısının 2019 yılının ilk 9 ayında da 5.2 kat artarak 2.666’ya ulaştığına 
dikkat çekmişti.10  Kızamık ve verem gibi hastalıkların yeniden görülmeye 
başlamasında aşı reddine ek olarak; Türkiye’deki mülteci sayısını 4 milyona 
ulaştıran göç süreçlerinin de göz önünde bulundurulması gerekliliğine işaret 
eden uzman görüşleri incelendiğinde11 mülteci sağlığının öncelikle genel bir 
insan hakları meselesi olmakla beraber, genel toplum sağlığının da ayrılmaz 
bir parçası olarak kavranması gereği görülmektedir.

Sağlıkla ilgili “bilgi”lerin medya üzerinden zaman ve mekan bağlamı olmaksızın 
dolaşıma sokulması da bu bağlamda değerlendirilebilir. İnsanlar sağlık ve 
medya okur-yazarlık düzeylerine bağlı olarak, kendi sağlıklarının kontrolünü 
çeşitli medya organlarındaki bilgiler üzerinden gerçekleştirmektedir. Sağlık 
sistemine erişimde sıkıntı yaşayan kesimler arasında bu oranın daha da 
yüksek olduğu öngörülebilir. 2010 yılında Türkiye’de sağlık haberciliği 
üzerine gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, katılımcıların %60’ının sağlık 
haberlerini televizyondan, %39’unun gazetelerden ve %27’sinin de internet 
üzerinden izlediklerini ortaya koymaktadır. Sağlık haberlerinin bireylerin 
kendilerinde veya yakınlarında bulunan bir hastalık veya tedavi sürecine 
ilişkin olduğu durumda ise takip edilme oranı %72’lere ulaşmaktadır (Yüksel 
vd., 2016: 21 ve 26). 

Mülteci araştırmaları, onların da genellikle geldikleri ülke ve yörelere göre 
aralarında gruplaştıklarını12 (Bal , 2019; Keskinkılıç vd., 2017) ve bu grupların 
sosyal medya üzerinden oluşturdukları ağlarla sürekli iletişim halinde 
olduklarını (İNGEV, 2017) göstermektedir. Mültecilerle ilgili herhangi bir 
haber, bilginin kaynağı ve gerçekliği sorgulanmaksızın, onların sosyal medya 
ağları üzerinden hızla yayılarak topluluklar halinde harekete geçmelerine yol 
açabilmektedir.13 
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Gazetelerde yayımlanan haberlerin televizyon ve internet mecraları yoluyla 
yaygınlaşması ve hem mülteciler hem de vatandaşlar tarafından takip 
edilmesi ve/veya dolaşıma sokulması; söz konusu haber metinlerinde, 
mültecilere yönelik sağlık konusunun biçim ve içerik unsurları itibariyle nasıl 
çerçevelendirildiği, neyin haberleştirildiği, sağlık haberlerinde ne tür bir görsel, 
dilsel ve biçimsel yapının hakim olduğu gibi soruları da öne çıkmaktadır. 
Daha da önemlisi, mültecilerin “konu” edildikleri sağlık haberlerinde, mülteci 
sağlığının ne ölçüde konu olabildiği konusundaki bir tartışma, eleştirel bir 
sağlık haberciliği açısından ağırlık kazanmaktadır.

Bu noktadan hareketle çalışma, Suriyeli mültecilerin sağlık haberlerindeki 
temsilini ve Suriyeli mülteciler özelinde sağlık haberciliği pratiğini betimleyici 
bir değerlendirmeyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, 
Nisan 2011-Aralık 2019 tarihleri arasındaki 8 yıl 8 aylık dönemde üç gazetede 
(BirGün, Hürriyet, Sabah) Suriyeli mültecileri konu alan 158 sağlık haberi; 
konu, görsel, öne çıkan mülteci grubu, uzman görüşü, sağlık kavrayışının 
kapsamı gibi başlıklar üzerinden “özetleyici niteliksel içerik analizi” 
yaklaşımıyla incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen çeşitli politik ve ideolojik 
art alanlara sahip gazetelerde, Suriyeli mültecilerin sağlık haberlerinin temsil, 
ayrımcı söylem, çerçeveleme gibi farklılaşan unsurlarına da değinilmektedir. 
Burada belirlenen gazetelere bir “fail” olarak işaret etmek yerine, genel 
bir medya sorumluluğu ve eleştirel bir sağlık haberciliği tartışmasının öne 
çıkarılması benimsenmiştir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HABERCİLİĞİ, MÜLTECİLİK VE SAĞLIK
Türkiye medyasının sağlık haberciliği karnesinin pek “parlak” olmadığı 
söylenebilir. Bu alanda yaşanan sorunlar, 90’ların ikinci yarısından itibaren 
önemli ölçüde tartışma konusu olmaya başlamış, 1991 yılında kurulan Eğitim 
ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM) meslek içinden farkındalığı geliştirici 
faaliyetler yürütmüş14, Bianet gibi “hak haberciliği”ni önemseyen bağımsız 
medya mecraları eleştirel bir bakışla sağlık haberciliğine alan açmışlar ve 
hekimler arasından da sağlık haberciliğini sorgulayan Dr. Mustafa Sütlaş gibi 
isimler öne çıkmıştır15. Bu çerçevede, 18-20 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen “Sağlık Bilinci ve Medya Toplantısı” not edilmesi gereken 
önemli etkinliklerdendir. Toplantının sonuç bildirgesinde; “Sağlık haberciliği 
alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye’de haber oluşturma kararı, 
haberin kaynağı, medyada yer alması ve halkın haberlerden yararlanmasında 
sorunlar vardır.”, denmektedir (TÜBİTAK vd., 1999: 142).
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Aynı dönemde, iletişim alanı ile sağlık alanını birleştiren akademik çalışmalar 
da yoğunlaşmış, Prof. Dr. Erkan Yüksel’in önemli katkılarıyla sağlık iletişimi 
sempozyumları düzenlenmiş ve oluşturulan Sağlık İletişimi Akademisyenleri 
Facebook Grubu’nun üye sayısı 600’e yaklaşmıştır.16 

Bütün bu çalışmalar, gazetecilerin bilim ve sağlık alanındaki uzmanlaşma 
eksikliğinin, yetersiz bir medya ve sağlık okuryazarlığı ile bir araya geldiğinde 
ciddi sorunlara yol açabilmekte olduğuna işaret etmektedir.

Medya için sağlık konusu önemli bir “reyting” potansiyeli taşırken, 
farklı konular tartışılsa da sürekli olarak belli isimlerin görüş ve ifadeleri 
ekseninde dönen bir medya ve haber örüntüsü dikkat çekmektedir. Bu durum 
özellikle sağlık konularında görüş bildiren bazı isimlerin PR desteği ile 
gündemde tutulmasına aracılık edildiğini de göstermektedir. Sonuçlanmamış 
araştırmaların kesin veriler olarak sunulabilmesi, sıklıkla “mucize”lerden söz 
edilmesi, estetik, detoks ve zayıflama haberlerinin sağlık haberleri içerisindeki 
yoğunluğu, alternatif tıbbın öne çıkarılması, sağlık programlarının sponsorlu 
yapımları ve programa katılanların para ödüyor olması, duygulara hitap eden 
trajik öykülerin öne çıkarılması, sağlık haberciliğinin başat sorun alanları 
olarak görülmektedir (Öz, 2015).

Medya sahiplik yapısında radikal dönüşümün yaşandığı ve geleneksel 
medya sahiplerinin yerini holding sahibi yeni medya sahiplerinin aldığı 1980 
sonrası dönem ve öncesi karşılaştırıldığında, özellikle 90’lardan itibaren 
sağlık haberlerinin medyada daha yaygın yer bulduğu gözlenmektedir.  90’lı 
yıllar bu alanda uzmanlaşmanın ve örgütlenmenin başladığı yıllardır. Ancak, 
2000’li yıllarla birlikte medya kurumlarının ve sahiplik yapısının ekonomik 
önceliklerinin bu süreci sekteye uğrattığı söylenebilir. Gazetelerin uzman 
sağlık muhabirleri yerine sağlık köşeleri yazan “medyatik tıp doktorları”nı 
tercih ettikleri görülmektedir. Diğer yandan ticari kaygılar ağırlık kazanmakta, 
örtülü reklam veya tanıtım niteliği ağır basan haberler öne çıkmaktadır (Öğüt-
Yıldırım, 2017). 

Son 10-15 yılda, özellikle 2011 yılından itibaren Suriye’deki savaştan 
kaçanların kitlesel olarak Türkiye’ye sığınmaya başlamasıyla, ciddi sorunlarla 
malul Türkiye sağlık haberciliği pratiği, bir başka sorunlu habercilik alanı 
olan göç/göçmen/mülteci haberleri alanıyla kesişmiş ve bu çalışmanın esin 
kaynağı olmuştur.
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UNHCR Türkiye İstatistiklerine göre, 27 Şubat 2020 tarihi itibariyle 
Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı üç milyon altı yüz bin olarak ifade 
edilirken17, yetkililerin farklı dönemlerdeki açıklamalarında ise 4 milyon 
sayısı telaffuz edilmektedir. Gerek göç literatüründe, gerekse göçe ilişkin 
haberler veya diğer metinlerde “mülteci”, “sığınmacı”, “göçmen”, “geçici 
koruma altındakiler” gibi birbirinden farklı anlam, bağlam ve yasal karşılıkları 
bulunan farklı kavramların zaman zaman birbirinin yerine kullanılabildiği 
görülmektedir. Bu çalışmada ise, gerek uluslararası gerekse ulusal göç 
mevzuatı açısından karşılığı dikkate alınarak “mülteci” ifadesi tercih 
edilmiştir. “İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi” (İGAM) Başkanı Metin 
Çorabatır, Kasım 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
göç panelindeki konuşmasında, literatürdeki mültecilik tanımına ilişkin şöyle 
bir değerlendirme yapmıştır: 

Bir ülkedeki savaş ya da rejimin uyguladığı baskı-şiddet 
dolayısıyla ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidenlerin 
durumu ‘mültecilik’ olarak tanımlanır. Ülkedeki çeşitli 
durumlardan dolayı yaşamınız ve temel haklarınız tehlike altında 
olduğu için kaçıyorsunuz. Sınırı aştığınız anda, uluslararası 
toplumun korumasına geçiyorsunuz. (…) mülteci olabilmenin 
olmazsa olmaz koşulu, başka bir ülkeye sığınmaktır (…) Bu 
durumda mültecilik statüsünün, gidilen ülkedeki yasal-idari 
düzenlemelerden daha üst bir hukuki ilke olduğunu görüyoruz. 
(Çorabatır, 2017).

Türkiye’deki Suriye vatandaşlarının yasal statüsünü ilgilendiren sürece 
bakıldığında; 2013 yılında Türkiye’nin ilk sığınma kanunu olan Yabancılar	
ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun onaylandığı ve 11 Nisan 2014 tarihinde 
yürürlüğe girdiği görülmektedir. Bu Kanun vasıtasıyla, Türkiye’nin ulusal 
sığınma sisteminin temel dayanaklarını inşa etmek ve bu alanda politika 
oluşturmak amacıyla; Türkiye’deki tüm yabancılara ilişkin işlemlerden 
sorumlu olan başlıca kurum olarak “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” 
kurulmuştur.18 13 Ekim 2014 tarihinde ise Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye, 
geçici koruma sağladığı kişilerin hakları, yükümlülükleri ve bu kişilere ilişkin 
prosedürleri ortaya koyan Geçici	 Koruma	 Yönetmeliği’ni kabul etmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye’de Suriyelilerin yasal statüleri mültecilik kapsamında 
değil, geçici koruma statüsü kapsamında tanımlanmıştır. Bir diğer deyişle; 
uluslararası hukukun bir ilke kararı olarak çeşitli uluslararası anlaşmalarda 
da yer bulan “mültecilik” statüsünün yerine, Türkiye’nin yasal mevzuatında 
mültecilik statüsünden farklı ve ona nazaran daha sınırlı bir statüye karşılık 
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gelen “geçici koruma altındakiler” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.19 
Bu durum, “geçici koruma altındaki” Suriyelilerin sağlıkları konusunda da 
Türkiye hükümetinin bir sorumluluk taşıması anlamına gelmektedir. 

Geçici Koruma Yönetmeliği, Türkiye’ye belirli dönemde ve çok sayıda 
gerçekleşen bir göç hareketliliğini düzenlemekte ve esasen bireysel olarak 
yapılacak bir uluslararası iltica talebini de engellemektedir20. Geçici	Koruma	
Yönetmeliği’ndeki bu hususun, uzun vadeli bir sürece işaret ettiği göz 
önünde bulundurulduğunda; Türkiye’deki Suriyeli vatandaşların beslenme, 
barınma, sağlık ve eğitim gibi temel yaşamsal haklarının bir kamu hizmeti 
olarak temini, erişimi ve uygulanabilirliğinin sağlanması konusunda ayrıntılı 
bir çaba sarf edilmesi gerekliliği açıktır. Buna karşın; “misafirlik” vurgusu 
çerçevesinde karşımıza çıkan bu “geçicilik” vurgusu, göç sürecinin başladığı 
Nisan 2011 tarihinden bu yana yaklaşık dokuz yıllık bir zaman dilimi dikkate 
alındığında anlamsızlaşmakta, Suriyeli mültecilere ilişkin çözümleyici 
politika önerilerinin “geçicilik” statüsüyle gerçekleştirilebilmesinin mümkün 
olmadığı da görülmektedir (Erdoğan, 2014: 8).

Bu bağlamda kısaca, Yabancılar	 ve	 Uluslararası	 Koruma	 Kanunu	 ve	
Geçici	 Koruma	 Yönetmeliği’nin yanı sıra; Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
mültecilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları konusunda çalışan 
kurumlar ve oluşturulan yasal metinlerden de söz etmek gerekir. Bu kapsamda 
Başbakanlık koordinasyonu ile görevlendirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki Afet	ve	Acil	Durum	Müdahale	Hizmetleri	
Yönetmeliği’nde yer alan Nisan 2011 tarihli ek metin21 (ek-79), 2013/8 tarih 
ve sayılı Suriyeli	Misafirlerin	Sağlık	ve	Diğer	Hizmetleri	Hakkında	Genelge22, 
2014/4 tarih ve sayılı Geçici	Koruma	Altındaki	Yabancılara	İlişkin	Hizmetlerin	
Yürütülmesi	başlıklı Genelge23, 2015/8 tarih ve sayılı Geçici	Koruma	Altındaki	
Yabancılara	 İlişkin	 Sağlık	 Hizmetlerinin	 Yürütülmesi başlıklı Genelge,24 

Sağlık Bakanlığı 2014 tarihli ve 29153 sayılı Geçici	Koruma	Altına	Alınanlara	
Verilecek	 Sağlık	Hizmetlerine	Dair	 Esaslar	Hakkında	 Yönerge25 gibi farklı 
hukuki metinlerde sağlık hizmetlerinin kapsamı, uygulanma esasları, sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilecek kişiler, hizmetlere erişime dair asgari 
koşullar ve hizmetlerin denetlenmesine dair hususlar açıklanmaktadır.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi konusunda 
yasal kurumlar ve metinler aracılığıyla tanımlanan kapsamdaki hakların yanı 
sıra, çeşitli alan araştırmalarıyla da desteklenen ve göç literatüründe Suriyeli 
mülteciler ve sağlık konularına ilişkin mevcut hizmetler, erişilebilirlik 
konularını farklı odak noktalarında ele alarak tartışan çalışmalar bulunmaktadır. 
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Medya ve temsil bağlamı, özellikle Suriyeli mültecilere yönelik egemen 
söylemin ve hakim bakış açısının tasvir edilebileceği, buradan da sağlık 
haberciliği tartışmasının yürütülebileceği iyi bir ara kesit sunmaktadır.

SURİYELİ MÜLTECİLER, MEDYA VE TEMSİL
Suriyeli mültecilere yönelik kamu hizmetlerinin başında gelen sağlık 
politikalarının yapılandırılması, etkili şekilde uygulanması ve mevcut 
durumun tespitine/işleyişine ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında kamuoyu 
ile paylaşılması oldukça önemlidir. Bu durum öncelikli olarak Suriyeli 
mültecilerin bizzat deneyimledikleri, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden 
zorlu yaşam koşulları açısından; bununla birlikte, ülke halklarının gündelik 
yaşamlarında bir belirsizlik, aksaklık, tedirginlik veya bilgi kirliliğinin 
oluşmaması/yaygınlaşmaması açısından bir gerekliliktir. Yetkili kurumlardan 
sağlıklı bilgi akışı sağlanmadığında, Suriyeli mültecilerin medyadaki 
“sağlıksız” sağlık haberlerini kendi iletişim ağları üzerinden yaymaları 
kaçınılmaz olmaktadır.

Medya, tam da bu bağlamdaki rolü açısından başat bir aktör konumundadır. 
Göktuna-Yaylacı (2017: 4) hem bir araç hem de bir içerik odağı olarak 
medyadaki göçmen/sığınmacı temsillerine ilişkin bir değerlendirmenin; 
yerleşik toplum ve göç edenler arasındaki etkileşimin mevcut durumunu 
çözümlemek bakımından önemli olduğunun altını çizmektedir. Diğer yandan 
medyada “mültecilik/göçmenlik” tartışmaları ile ilişkilendirilen “temsil” 
vurgusunun da yapısal koşullar, emek piyasasındaki konumlanma, entegrasyon 
tartışmaları, temel haklar noktasında “görünmeyen emek” ve “görünen 
politika” unsurları ile yakından ilişkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır 
(Rittersberger-Tılıç/Bal, 2019).

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum 
Araştırması”nın (2014) bulguları doğrultusunda; medyanın Suriyeli 
mültecilerin Türkiye’ye göçü sürecinde özellikle yerel halkın gündelik 
yaşamına da temas ve nüfuz eden öncelikli bir bilgi kaynağı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bir diğer deyişle medya, Suriyeli mültecilerin ülkeye giriş-
çıkışları, temel hakları kapsamında yararlandıkları sağlık vb. hizmetler, yaşam 
koşulları, toplumsal ilişkileri, ekonomik geçim kaynakları gibi pek çok “kritik” 
konuda bilgi inşa eden ve aktaran bir aktör konumundadır. Medyada Suriyeli 
mültecilere ilişkin bir “üçüncü sayfa habercilik” tutumunun bulunduğu da 
görülmektedir (Erdoğan, 2014: 37). 
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Benzer bir vurguya, “Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı 
Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası” başlıklı makalede 
de rastlanmaktadır. Medyanın Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı 
ifadelerin kamuoyunda yaygınlaşması ve meşrulaştırılmasındaki rolünün 
sorunsallaştırıldığı makalede; gazete okurlarının gündelik hayatlarında kısa 
süreli karşılaşmalar dışında fikir sahibi olmadıkları topluluklar hakkındaki 
yargılarında, okudukları haberlerin önemli bir rolü olduğu vurgulanmaktadır 
(Doğanay/Çoban-Keneş, 2016: 146).

Suriyeli mülteciler medya ve temsil konusuna odaklanan çalışmalarda, zaman 
zaman sağlık haberlerini de kapsayan vurguların öne çıktığı görülmektedir. 
Örneğin Göktuna-Yaylacı’nın (2017) Eskişehir Yerel basınındaki sekiz 
gazetenin 2000-2016 dönemini ele alan ve Suriyeliler ve şartlı mültecilere 
odaklanan haberlere ilişkin incelemesi; “ayrıcalık sağlanan”, “sorun yaratan”, 
“uluslararası politikaların konusu”, “iç siyaset tartışmalarının konusu”, 
“yardım edilmesi gereken mağdur” ve “yararlı mülteci/Suriyeli” olarak beş 
temsil odağını ortaya koymaktadır. Yazarın araştırmasında sunduğu sağlık 
haberlerinin, bu temsil kategorilerinden, “sorun yaratan mülteci/Suriyeli” 
ve “ayrıcalık sağlanan mülteci/Suriyeli” temsilleri kapsamında yer aldığı 
görülmektedir. Sorun yaratan mülteci temsili, haberlerde; “Suriyelilerin 
sağlıkta büyük risk taşıdıkları”, “cinsel yolla ve diğer yollarla bulaşan 
salgın hastalık tehdidi içerdikleri” ve “bu tehditlere karşı düzenlenen aşı 
kampanyaları” başlıkları ile karşımıza çıkmaktadır (Göktuna-Yaylacı, 2017: 
17). Ayrıcalık sağlanan Suriyeli temsilinde ise, devlet tarafından sağlık 
hizmetlerine ilişkin mali yükün üstlenilmesi durumuna vurgu yapılmaktadır. 
Bu bağlamdaki bir temsil, temel yaşam hakkına erişime yönelik bir kavrayışın 
yerine ayrımcı ve ötekileştiren ayrımcı inşayı beslemektedir.

Ardıç-Çobaner’in dört ulusal gazetede ve altı aylık dönemde Suriyeli mülteci 
çocukların haberlerdeki temsilini incelediği çalışmasında, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde yer alan temel haklar bağlamında, Suriyeli mülteci çocukların 
-diğer sosyal haklara erişim konusunda yaşadıkları sorunlar gibi- sağlık 
sorunlarına da haberlerde yeterince yer verilmediği ve bu sorunlara odaklanan 
haber oranın oldukça düşük olduğu (%17.1) sonucuna ulaşılmıştır (Ardıç-
Çobaner, 2015: 45). İncelenen haberlerde “mağdur çocuk” temsilinin öne 
çıktığı ve mülteci çocukların sağlık hakları konusunda; diğer tüm çocuklarla 
bu haklara eşit şekilde erişiminin devletin sorumluluğu dışında tutularak, 
bireysel bir sorun veya bir trajedi olarak ele alındığı ifade edilmiştir. Ayrıca, 
mülteci çocukların sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminde yaşanan hak 
ihlallerinin çocuk hakları bağlamında düşünülmesinin önemi ve devletin bu 
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konudaki yükümlülüğünü hatırlatmanın medyanın sorumluluğunda olduğu 
vurgulanmıştır (Ardıç-Çobaner, 2015: 45-46).

Suriyeli mültecilere ilişkin haberlerde temsilin belirli temalarına işaret eden 
bir başka çalışmada da Gölcü ve Dağlı (2017), diğer çalışmaların bulgularını 
destekleyecek şekilde, Suriyeli mültecilerin ekonomi, eğitim, dil ve sosyal 
uyum konularında olduğu gibi, sağlık konusunda da sorunlu, ayrımcı ve 
ötekileştiren bir vurgu üzerinden temsil edildiklerini vurgulamaktadır. 
Bu çalışmada sağlık haberlerindeki temsil açısından dikkat çekici bir 
bulgu; Suriyeli mültecilerin işletmecisi olduğu işyerlerine yönelik denetim 
haberlerinde bu işyerlerinin “sağlıksız”, “güvencesiz” ve “halk sağlığına 
zarar verici” olarak ifade edilmesidir. Bu ifadelerde, yukarıda “suçlu/sorun 
yaratan” olarak kategorize edilen mültecilere benzer bir ifade bütünlüğünün 
hakim olduğu söylenebilir. Yazarlar ayrıca; Suriyeli mültecilerin sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları konusunda, haber söylemi aracılığıyla, 
ayrımcı ifadelerin yeniden inşa edildiğinin altını çizmektedir (Gölcü/Dağlı, 
2017: 23 ve 32).

Dolayısıyla gerek haberin içerik unsurlarına ilişkin bir betimlemede gerekse 
sağlık haberciliği eleştirisinde “nasıl” sorusu, -içinde bulunduğumuz toplumdan 
bağımsız kavrayamayacağımız bir ilişkisellikte- Suriyeli mültecilerin 
medyadaki mevcut görünürlüğüne dair bir değerlendirme; “neden” sorusu 
ise; bu mevcut durumun, -bu yazının kapsamını oldukça aşacak şekilde- 
büyük çerçevedeki ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yorumu ve sağlık 
haberciliğinin bu çerçevede irdelenmesi ile yanıtlanabilir.

YÖNTEM
Bu araştırmanın hareket noktasını, televizyonlarda veya internette yer alan 
haberlerin çoğunlukla daha önce gazetelerde yayınlanan haberlere dayanılarak 
yapıldığı bilgisi ve sağlıklarına ilişkin herhangi bir haberi belli bir mecradan 
duyan mültecinin onu sosyal medya ağları üzerinden hızla dolaşıma soktuğu ön 
kabulü oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; gazetelerdeki 
mülteci sağlığı haberlerinin görsel ve dilsel unsurlarına ilişkin betimleyici 
bir tablo ortaya koymaktır. Betimleyici değerlendirmenin çeşitli haber 
örnekleriyle ilişkilendirilerek yorumlanması ile metindeki içeriğin anlam ve 
bağlamının keşfedilme çabası, çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 
Bu nedenle çalışmada niteliksel içerik analizi tercih edilerek, bu çerçevede de 
“özetleyici yaklaşım” (summative approach to qualitative content analysis) 
kullanılmıştır.
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Niteliksel içerik analizi, metin içerisindeki dilsel özellikleri anlam ve bağlamla 
ilişkisi içerisinde ele almaktadır. Bu açıdan Hsieh ve Shannon (2005) niteliksel 
içerik analizini; metnin içeriğinin sistematik bir sınıflandırma yoluyla kodlar, 
temalar veya örüntüler biçiminde öznel olarak yorumlanması biçiminde 
tanımlamıştır. Yazarların niteliksel içerik analizini üç başlıkta inceledikleri 
çalışmalarında yer alan özetleyici yaklaşım ise belirli bir içeriğe odaklanan 
metindeki içerik unsurlarının tanımlanması, kullanımının keşfedilmesi ile 
başlamaktadır. Ardından, metindeki örüntülerden hareketle içeriğin bağlamsal 
anlamının yorumlanmasını ve içeriğin art alanında yer alan anlamların 
keşfedilmesini ifade eder (Hsieh/Shannon, 2005: 1278 ve 1286).

Bu doğrultuda, seçilen 3 gazetenin 2011-2019 yılları arasındaki Suriyeli 
mülteci haberlerinin sağlıkla ilgili olanları incelenmiştir. Suriyeli mülteci 
sağlığı konulu haberlerin temel içerik unsurları betimlenmiş ve haber 
metinlerindeki temsil ve ayrımcı vurgular gibi anlam-bağlam unsurları ile 
birlikte yorumlanmıştır. Betimleyici bir değerlendirmenin mümkün kıldığı 
ölçüde ve sınırlılıkta, gazetelerin ideolojik-politik çizgileri ile mülteci 
sağlığı konusuna yaklaşımları arasında bir fark olup olmadığı da saptanmaya 
çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında Nisan 2011-Aralık 2019 tarihleri arasındaki 8 yıl 8 
aylık dönemde, elektronik bir basılı gazete arşiv programı kullanılarak; üç 
gazetede (BirGün, Hürriyet, Sabah) Suriyeli mültecileri konu alan basılı 
gazete haberleri taranmış ve 1891 içeriğe ulaşılmıştır. İkinci aşamada, bu 
haberlerin her biri tek tek gözden geçirilerek Suriyeli mülteci sağlığı ile 
başlık, içerik veya belirlenen anahtar sözcükler yoluyla ilişkilendirilen 158 
habere ulaşılmıştır. Son olarak; bu 158 “mülteci sağlığı haberi” konu, görsel, 
öne çıkan mülteci grubu, uzman görüşü, sağlık kavrayışının kapsamı gibi 
kategoriler altında tasnif edilerek niteliksel içerik analizi araştırma tekniği ile 
incelenmiştir.

İncelemeye alınan üç gazeteden Hürriyet, liberal yayın politikasıyla ana akım 
medyanın temsilcisi olarak; Sabah iktidara yakın sağ popülist bir çizgiyi 
temsilen, BirGün ise sol-muhalif bir çizgi izlediği için amaçsal örneklem 
yöntemiyle seçilmiştir. Böylelikle gazetelerin ideolojik-politik çizgileri ve 
iktidara yakınlıkları ile mülteci ve mülteci sağlığı konularına ilgileri arasında 
bir ilişkinin olup olmadığı görülmek istenmiştir. Bu bağlamda, Hürriyet 
gazetesi açısından araştırmanın zaman aralığı olan 2011-2019 yılları arasında 
iktidara yakınlık konusundaki değişim ve 2018 yılında tümüyle AKP’ye 
yakın (Demirören) bir gruba satılmış olmasını göz önünde bulundurulmakla 
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birlikte; gazete, ana akım medya içerisindeki tarihsel konumu göz önünde 
bulundurularak araştırma kapsamında tutulmuştur. Sonuçta, üç gazetenin 
158 haberi incelenerek, sağlık haberciliği ilkeleri ve “hak odaklı habercilik” 
bağlamında Suriyeli mültecilerin medyadaki sağlık haberlerinde konu, 
kapsam, dilsel ve görsel özellikleri olmak üzere içerik unsurlarının betimleyici 
bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Gazetelerin ideolojik-politik çizgileri 
ile yaptıkları Suriyeli mülteci sağlık haberleri arasındaki ilişki saptanmaya 
çalışılırken, bir “fail” aramak veya bir hedef göstermekten ziyade, Suriyeli 
mültecilerin medyadaki temsiline dair ayrımcı ve ötekileştiren dilsel vurguların 
inşası ve yeniden üretimi konusundaki yaygın medya sorumluluğuna işaret 
edilmiştir.

SAĞLIK HABERLERİNDE SURİYELİ MÜLTECİLER
Bu araştırmada, Suriyeli mültecilerin sağlık haberlerindeki temsili, tüm 
haberler içerisinde sağlık haberlerinin dağılımı, haberlerin “Suriyeli mülteci” 
ve “Suriyeli misafir” anahtar sözcüklerine göre dağılımları, hazırlanan 
metinlerin format detayları (bülten, köşe yazısı vb.), haberlerin yer aldığı 
gazete kuşakları, görsel kullanımı, haberler içerisinde Suriyeli sağlığının 
odak noktasına yerleştirilip yerleştirilmediği, haberlerde öne çıkan mülteci 
grupları, bu haberlerde uzman görüşü bildiren kişi/kurumlar ve son olarak 
Suriyeli mülteci sağlığının haber metnindeki karşılığı başlıkları üzerinden 
değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tablo 1. Suriyelileri Konu Alan Tüm Haberler İçerisinde Sağlık Haberlerinin 
Yıllara Göre Dağılımı

GAZETELER
TOPLAM

BirGün Hürriyet Sabah

YILLAR
Haber-

ler 
(Genel)

Sağlık 
Haber-

leri

Haber-
ler 

(Genel)

Sağlık 
Haber-

leri

Haber-
ler 

(Genel)

Sağlık 
Haber-

leri

Haber-
ler (To-
plam)

Sağlık 
Haber-

leri

2011 7 - 14 2 11 1 32 3

2012 23 - 23 1 44 5 90 6

2013 48 4 62 5 70 6 180 15

2014 61 9 76 8 65 4 202 21

2015 79 11 127 6 206 8 412 25

2016 137 14 203 10 165 16 505 40

2017 60 5 81 3 94 5 235 13

2018 20 5 57 6 31 6 109 17

2019 46 11 52 5 28 2 126 18

TOPLAM 481 59 695 46 714 53 1891 158
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Tablo 1’de BirGün, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yer alan Suriyeli 
mültecilere ilişkin haberler içerisinde kaç sağlık haberinin olduğu ve bunların 
yıllara göre dağılımı görülmektedir. Nisan 2011-Aralık 2019 tarihleri 
arasındaki sekiz yıl sekiz aylık zaman diliminde bu üç gazetedeki (Bir Gün, 
Hürriyet, Sabah) Suriyeli mültecilere ilişkin haberlerin sayısı 1891, bu 
haberler içerisinde yer alan sağlık haberlerinin sayısı ise 158’dir. Üç gazete 
içerisinde BirGün 481 haber içerisinde 59; Sabah, 714 haber içerisinde 53, 
Hürriyet de 695 haber içerisinde 46 sağlık haberine yer vermiştir. BirGün’de, 
genel Suriyeli mülteci haberleri içerisindeki sağlık haberleri oranı (481/59) 
diğer iki gazeteye kıyasla daha yüksektir.

Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de bulunan Suriyelilere ilişkin haberler 
içerisinde sağlık haberlerine oldukça sınırlı sayıda yer verildiği görülmektedir. 
Yıl dağılımlarına bakıldığında; özellikle 2011 (3 haber) ve 2012 (6 haber) 
yıllarında bu üç gazetede oldukça sınırlı sayıda sağlık haberinin bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Bu durum; özellikle mülteci göçünün yoğunluk kazandığı 
bu ilk iki senede mültecilerin ülkemizde geçici süreliğine bir “misafir” 
olarak ağırlandığı, sağlığı da kapsayacak şekilde konuya ilişkin detaylı bir 
mülteci politikasına ihtiyaç duyulmaması veya böyle bir ihtiyacın yeteri kadar 
kavranamaması ile ilişkilendirilebilir. 

2011-2016 yılları arasındaki dağılıma bakıldığında; Suriyelilere ilişkin tüm 
haberler içerisinde, sağlık haberlerinin sayısının artma eğiliminde olduğu ve 
2016 yılında 40 haber ile en fazla sayıya ulaştığını gözlemlemek mümkündür. 
Bu konuda özellikle ortaya çıkan “kalıcı olma” durumu ve “vatandaşlık” 
konusunun gündeme geldiği 2015’ten 2016’ya geçiş dönemiyle birlikte yapısal 
sağlık tedbirleri ve hâlihazırdaki sağlık problemlerine ilişkin haberlerin de 
gazetelerde daha fazla yer bulduğu söylenebilir. 2017-2019 yılları arasındaki 
son üç yıllık dönemde ise; Hem Suriyelilere ilişkin genel haberlerin hem de 
sağlık haberlerinin sayısında bir azalma olduğu; dolayısıyla sağlık haberlerinin 
yoğunluğunun da 2016 yılı ile karşılaştırıldığına yaklaşık olarak yarı yarıya 
azaldığı görülmektedir.



43

L. Doğan Tılıç,  Sevil Bal

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 30-59

Tablo 2. Suriyeli Sağlık Haberlerinin Anahtar Sözcüklere Göre Dağılımı
GAZETELER

TOPLAM
BirGün Hürriyet Sabah

YILLAR MÜLTECİ MİSAFİR MÜLTECİ MİSAFİR MÜLTECİ MİSAFİR MÜLTECİ MİSAFİR

2011 - - 2 - - 1 2 1

2012 - - 1 - 3 2 4 2

2013 4 - 5 - 6 - 15 -

2014 9 - 7 1 4 - 20 1

2015 11 - 6 - 8 - 25 -

2016 11 3 8 2 15 1 34 6

2017 5 - 2 1 3 2 10 3

2018 5 - 5 1 4 2 14 3

2019 9 2 5 - 2 - 16 2
TOPLAM 54 5 41 5 44 8 140 18

Tablo 2’de üç gazetede yer alan sağlık haberlerine ilişkin yapılan taramada, 
hangi anahtar sözcükten kaç haber elde edildiğine bakılmıştır. Çalışmada, 
sağlık haberlerine ilişkin gazete taraması, Suriyeli misafir ve Suriyeli 
mülteci olmak üzere iki anahtar sözcük kullanılarak yapılmıştır. Anahtar 
sözcüklerin seçiminde, Suriyelilerin Türkiye’ye geldikleri ilk yıllarda öne 
çıkan “misafirlik” ifadesiyle; Suriyelilerin, kaynakları Cenevre	 Sözleşmesi	
ve	Ek	Protokol	Metni gibi Türkiye’nin de “coğrafi çekince” ile dâhil olduğu; 
uluslararası anlaşmalarda bulunan ve koşulları itibariyle “mülteciler” olarak 
tanımlandıkları alternatif kavramın karşılaştırılması ve zaman içerisindeki 
dönüşümüne ilişkin bir değerlendirmenin sunulması amaçlanmıştır. Bu 
açıdan Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin statülerini düzenlemek 
üzere, 22.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Koruma 
Yönetmeliği doğrultusunda öne çıkan “geçici koruma statüsü”nün yanı sıra; 
“Suriyeli misafir” ve “Suriyeli mülteci” değerlendirmeleri, farklı statü, kabul 
ve entegrasyon görüşlerine işaret etmesi bakımından önemlidir. Buna göre 
158 sağlık haberi içerisinde Suriyeli mülteci anahtar sözcüğü ile yapılan 
taramada 140 habere ulaşılırken, Suriyeli misafir anahtar sözcüğüyle yapılan 
tarama sonucunda 18 haber elde edilmiştir. Suriyeli misafir ifadesinin; en 
fazla Sabah, en az BirGün gazetesinde tercih edildiği görülmekle birlikte, bu 
anlamlı bir fark değildir ve her üç gazetenin de, iktidara olan yakınlıklarından 
bağımsız olarak, iktidar sözcülerinin tercihi olan “misafir” ifadesine mesafeli 
oldukları söylenebilir.
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Tablo 3. Suriyeli Sağlık Haberlerinin Metin Formatı

GAZETELER
METİN FORMATI

TOPLAM
HABER KÖŞE YAZISI YAZI DİZİSİ RÖPORTAJ BÜLTEN

BİRGÜN 52 4 3 - 59
HÜRRİYET 36 9 - - 1 46

SABAH 42 8 - 2 1 53
TOPLAM 130 21 3 2 2 158

3. Tabloda Gazetelerde Suriyeli mültecilere ilişkin sağlık metinlerinin 
gazetelerde hangi formatlarda oluşturulduğu gösterilmiştir. Gazetelerde 
yer alan metinlerin formatları haber, köşe yazısı, yazı dizisi, röportaj ve 
bülten olmak üzere beş başlıkta incelenmiştir. Bu farklı formatlar üzerinden 
Suriyeli mültecilere ilişkin sağlık konusunun odak noktasına yerleştirilerek 
detaylandırılması, köşe yazısı veya yazı dizisi gibi daha detaylı metinlerde 
yer bulması veya röportaj gibi doğrudan Suriyeli mültecilerin görüş ve 
deneyimlerinin de bulunduğu metinlerin üretilmesi açısından bir karşılığının 
olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen 158 sağlık metninin 
130’unun haber, 21’inin köşe yazısı, 3’ünün yazı dizisi, 2’sinin röportaj ve 
2’sinin de bülten olarak oluşturulduğu görülmektedir. Gazetelerin tamamının 
Suriyeli mültecilerin sağlıklarına ilişkin konularda çoğunlukla haber 
formatındaki metinleri tercih ettikleri saptanmıştır. İncelenen 158 metnin 
130’u haber formatındadır. Gazete dağılımlarına bakıldığında da BirGün 
Gazetesi’ndeki 59 metinden 52’si; Sabah Gazetesi’ndeki 53 metinden 42’si ve 
Hürriyet Gazetesi’ndeki 46 metinden 36’sının gazete haberlerinden oluştuğu 
söylenebilir. Haber formatını daha sınırlı sayıdaki (21) köşe yazıları takip 
etmektedir. Röportaj ve bülten, bu bağlamda en az sayıda karşılaşılan haber 
formatı olmuştur. Suriyeli mültecilerin sağlık konusunu doğrudan veya dolaylı 
olarak ele alan haber formatlı metin en fazla BirGün gazetesinde bulunurken; 
en fazla sayıdaki köşe yazısı Hürriyet (9 tane), ardından Sabah gazetesinde 
(8 tane) yer almıştır. Suriyeli mültecilerin sağlığını en etkili format olan yazı 
dizilerinin konusu yapan tek gazete de BirGün olmuştur.

Tablo 4. Suriyeli Sağlık Haberlerinde Görsel Kullanımı
GAZETELER GÖRSEL VAR GÖRSEL YOK TOPLAM

BİRGÜN 52 7 59

HÜRRİYET 39 7 46

SABAH 48 5 53

TOPLAM 139 19 158



45

L. Doğan Tılıç,  Sevil Bal

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 30-59

Sağlık haberlerinde görsel kullanımı ve seçilen görsel(ler)in bağlamı, 
metindeki ilişkisel unsurların açıklanabilmesi açısından değerlendirilebilir. 
Haberin öznesinin kim olduğu ve/veya konu ile ilgili belirleyici ve/veya 
bağlayıcı aktörlerin kim(ler) olduğu açısından da haber görseli metnin 
tamamlayıcı bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 4’ten yola 
çıkarak 158 sağlık haberinin 139’unda temaya ilişkin bir görsel kullanıldığı 
görülmektedir. Görseli bulunmayan 19 metnin çoğunluğunun da köşe 
yazılarından oluştuğu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Suriyeli mülteci 
sağlığı konularının ele alındığı haberler açısından görsel kullanımı önem 
taşımaktadır. Burada çok detaylı bir görsel analiz üzerinde durulmamakla 
birlikte; tercih edilen görsellerde ise ağırlıklı olarak hükümet yetkilileri ve 
diğer AB liderlerinin fotoğrafları ile Suriyeli mülteci çocukların fotoğrafları 
oldukları söylenebilir. Dolayısıyla Suriyeli sağlığı haberlerinde kullanılan 
görsellerin; “haberin dramatikleştirilmesi” ile “haberin bürokratikleştirilmesi” 
ekseninde çeşitlendiği söylenebilir. Bununla birlikte; iş adamları, sanatçı, aktör 
vb. tanınırlığı bulunan kişiler, güvenlik güçleri, sınır kapısı, kamp yaşamı, 
“umut yolculuğu” tercih edilen fotoğraf kategorileri arasında yer almaktadır.
  
Tablo 5. Haberlerde Suriyeli Sağlığının Konumu

GAZETELER DOĞRUDAN DOLAYLI TOPLAM

BİRGÜN 12 47 59

HÜRRİYET 8 38 46

SABAH 8 45 53

TOPLAM 28 129 158

5. Tablo bu çalışmanın amacı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu tabloda 
Suriyeli mülteciler ile sağlık konusunu bir araya getirmelerinden dolayı 
biçimsel olarak sağlık haberi olarak tanımladığımız metinlerin kurgulanışında, 
Suriyeli mülteci sağlığının esas mesele olup olmadığına bakılmıştır. Haberler 
buna göre doğrudan veya dolaylı olarak gruplandırılmıştır. Burada çalışma 
açısından ortaya çıkan çarpıcı sonuç ise 158 sağlık haberinden (yani başlığında, 
alt başlığında veya metnin içerisinde Suriyeli mülteciler ve sağlığa ilişkin 
ifadelerin yer aldığı haberlerden) sadece 28’inin sağlığı haberin merkezine 
yerleştirerek sunmasıdır. Dolaylı olarak tanımlanan grupta ise biçimsel 
olarak bir sağlık haberi olma niteliği taşımakla birlikte, haber incelendiğinde 
Suriyeli mültecilerin sağlıklarından ziyade farklı vurguların öne çıktığı; buna 
karşın Suriyeli mülteci sağlığının bir cümle veya kelimeyle sınırlı kaldığı 
haberler kastedilmektedir. Bu haberlerdeki görsel ve dilsel içerik göz önüne 
alındığında; sağlık haberi olarak başlayan bir metnin esas itibariyle; hükümet 
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yatırımları, iş insanlarının reklam kokan yatırımları, dünyaca ünlü isimlerin 
ziyaretleri, küresel kuruluşların teşekkür ve tebrik ziyaretleri gibi konuları 
merkeze aldıkları görülmektedir. Kısacası, gazetelerdeki Suriyeli mülteci 
sağlık haberlerinin ezici çoğunluğu (%81.6) ancak dolaylı olarak sağlıkla 
ilgilendirilebilecek haberlerdir.   

Tablo 6. Suriyeli Sağlık Haberlerinin Yer Aldığı Gazete Bölümü

GAZETE BÖLÜMÜ
GAZETELER

TOPLAM
BİRGÜN HÜRRİYET SABAH

Gündem-Güncel 36 21 18 75

Emek-Ekonomi-Finans 4 11 10 25

Dünya 2 12 4 18

Yaşam 8 - - 8

Siyaset-Politika 2 - 4 6

Orta Sayfa - - 6 6

Kültür-Sanat-Magazin 3 - 2 5

Günün İçinden - - 4 4

Eğitim 1 - 1 2

Perspektif - - 1 1

Yazarlar - - 2 2

Kadın 2 - - 2

Ajanda - - 1 1

Dosya 1 - - 1

İnsan - 2 - 1

TOPLAM 59 46 53 158

Tablo 6’da sağlık haberlerinin yer aldığı gazete bölümlerine yer verilmiştir. 
Bu bağlamda tablonun bir önceki tabloda belirtilen değerlendirme ile belirli 
noktalarda kesiştiği görülmektedir. Buna göre 158 sağlık haberi her üç 
gazetede de en fazla gündem-güncel gibi habere (değerine) ilginin öncelikli 
olduğu bölümde yer almaktadır. İçinde bulunulan dönem itibariyle gündem 
olma niteliği taşıyan haberlerin çoğunlukla bu kapsamda yer bulması 
anlamlıdır. İkinci olarak ise sağlık haberlerinin ekonomi-finans kuşağı 
içerisinde bulunduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bir önceki tabloda, Suriyeli 
mültecilerin sağlığına doğrudan odaklanan haber sayısının sınırlılığına dair 
değerlendirmelerle birlikte düşünüldüğünde, ulusal ve uluslararası liderlerin 
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ekonomi yönelimli kaynak ve yatırımların Suriyeli mülteci sağlığı haberleri 
üzerinde belirleyici bir odak noktası olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu 
bulgu kayda değerdir ve gazetelerde farklılaşmakla birlikte şu şekillerde 
karşılık bulmaktadır:

Bu bağlamda çalışma kapsamındaki üç gazeteden hareket ederek bir 
değerlendirme yapıldığında, Sabah gazetesinde ekonomi kuşağı altındaki 
sağlık haberlerinde, daha çok hükümetin yatırımları ve Avrupa Birliği’nden 
fon olarak aktarılan bütçede uzlaşma çabasının ön plana çıktığı görülmektedir. 
Hürriyet gazetesinde yer alan sağlık haberlerinde, iş insanlarının “salgın 
hastalık tehdidi”ne karşı “sağlık taramasından geçirme”, “aşılarını yaptırma” 
gibi mültecilerin temel sağlık süreçlerine ilişkin fon aktarımlarını ve 
yine benzer sermaye kişi/gruplarının tekil yardım-proje hikayeleri öne 
çıkmaktadır. BirGün gazetesindeki sağlık haberlerinde ise odak noktasının 
IŞİD-PYD-ÖSO-ESAD çerçevesindeki savaş ve bu savaş sonucunda iyi 
yapılandırılmamış bir göç süreci yönetiminin sağlık boyutunu ele alan bir 
vurgu görülmektedir. Diğer yandan, özellikle Suriyeli sağlığının tekil ve temel 
bir konu olarak görünürlüğü, boyutları, haklar ve önlemler bağlamındaki bir 
tartışmanın haberleştirilmesi bağlamında sınırlı bir değerlendirmenin göreli 
olarak ortaklaştığı çıkarımı yapılabilir. 
  
Tablo 7. Suriyeli Sağlık Haberlerinde Öne Çıkan Gruplar

MÜLTECİ GRUBU
GAZETELER

TOPLAM
BİRGÜN HÜRRİYET SABAH

Tüm mülteciler 30 34 34 98

Çocuklar 19 7 8 34

Aileler 4 3 7 14

Kadınlar 3 - 2 5

Bebekler 1 1 1 3

Erkekler 1 - 1 2

Gençler - 1 - 1

Yaşlılar 1 - - 1

TOPLAM 59 46 53 158

Sağlık haberlerinin odaklandığı mülteci gruplarına bakıldığında 158 haberden 
98’inin genel olarak tüm Suriyeli mültecileri kapsayacak şekilde yapılandırıldığı 
görülmektedir26. Özellikle vatandaşlık durumunda faydalanılacak sağlık 
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uygulamaları, ülkede yapılan sağlık taramaları gibi pek çok konuda tercih 
edilen haber kurgusunun tüm mültecileri kapsayacak şekilde oluşturulduğunu 
söylemek mümkündür. Haberlerde öne çıkan ikinci grubun “mülteci 
çocuklar” olması, çocuklarının göç sürecinden en fazla etkilenen grupların 
başında gelmeleri bağlamında “haber değeri” taşımalarıyla açıklanabilir. Bu 
haberlerde çocuk mülteciler çoğunlukla, uluslararası kuruluşların çocukların 
fiziksel ve ruhsal sağlığı için kullanılmak üzere fon kaynakları oluşturması, 
çocuk işçilere ilişkin emek sömürüsü, bebek-çocuk ölümleri, çocuk istismarı 
gibi konularla ilişkilendirilerek yer bulmaktadır. Üçüncü olarak “mülteci 
aile”lerin odak noktasına yerleştirilmesi söz konusudur. Bu gruptaki haberlerin 
de, çoğunlukla “umut yolculuğu” olarak adlandırılan genellikle yaşam 
pahasına deniz yoluyla kaçak olarak başka bir ülkeye geçiş mücadelelerini 
konu aldıkları görülmektedir.

Tablo 8. Suriyeli Sağlık Haberlerinde Görüş Bildiren Kişi ve Kurumlar

GÖRÜŞ BİLDİREN 
(KİŞİ/KURUM)

GAZETELER
TOPLAM

BİRGÜN HÜRRİYET SABAH

Görüş alınmamış 42 27 34 103

Hükümet Yetkilisi 2 6 5 13

U.A Kuruluşlar 2 6 2 10

AFAD-Kızılay 1 4 4 9

STK’lar 8 - - 8

Vali-Kaymakam 1 1 2 4

Psikolog/Psikiyatr 2 - 1 3

İşadamı-Sermayedar - 1 1 2

Ulusal Sağlık Birlikleri 1 - 2 3

Doktor - 1 1 2

Hukuk Yetkilisi (Avukat vs.) - - 1 1

TOPLAM 59 46 53 158

Gazetelerin Suriyeli mültecileri konu alan sağlık haberlerinde herhangi 
bir uzman görüşüne yer verip vermediği veya hangi görüşleri bir uzman 
görüşü olarak değerlendirdikleri de önemlidir. Sağlık haberlerinde konuya 
ilişkin alınan uzman görüşlerine bakıldığında söz konusu haberlerin büyük 
bölümünde herhangi bir uzman görüşüne başvurulmadığı, bir uzman görüşüne 
başvurulduğu durumlarda da AFAD, Kızılay gibi kuruluşlar ile hükümet 
yetkilileri ve uluslararası kuruluşlar gibi bürokratik yetkililerden uzman 
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görüşü alınmasının tercih edildiği görülmektedir. Buna karşın sağlık personeli, 
tıp örgütleri ve sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarından alınan uzman 
görüşlerinin oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir.

Tablo 9. Haberlerde Suriyeli Sağlığının Kapsamı 

KAPSAM
GAZETELER

TOPLAM
BİRGÜN HÜRRİYET SABAH

Fiziksel 48 44 46 138

Ruhsal 3 2 6 11

Fiziksel ve Ruhsal 8 - 1 9

TOPLAM 59 46 53 158

Son olarak, çalışmada genel olarak sağlık, özel olarak da Suriyeli mülteciler 
odağında sağlık kavrayışının kapsamının nasıl karşılık bulduğu incelenmiştir. 
Bu açıdan, incelenen 158 haber kurgusunun fiziksel sağlık unsurlarına, ruhsal 
sağlık unsurlarına veya hem fiziksel hem de ruhsal sağlık unsurlarına nasıl 
ve ne kadar yer verdiğine bakılmıştır. Bu durum aynı zamanda Suriyeli 
mültecilerin yaşadıkları göç sürecinin fiziksel veya bedensel bir sağlık 
problemi ve bu problemlere odaklanan bir bakış açısı ve çözüm önerisinden 
ziyade; göçün beraberinde getirdiği bir dizi ruhsal veya travma unsurlarıyla 
birlikte değerlendirilen bütünlüklü bir sağlık sürecine dair problem ve çözüm 
tartışmasına yer verilebilmesi açısından da anlam taşımaktadır. Bu bağlamda, 
158 sağlık haberinden 138’inin, Suriyeli mültecilerin sağlığı konusundaki 
“sağlık” kavrayışının fiziksel sağlık olarak değerlendirdiğinin saptanması, bu 
tartışma açısından önemlidir. Haberlerin 11’inde Suriyeli mültecilerin ruhsal 
sağlıkları konusuna değinilirken; yukarıda tartışıldığı bütünsel bir bağlamda, 
hem fiziksel hem ruhsal sağlığı kapsayacak şekilde oluşturulan haber sayısı 
sadece 9’dur. Dolayısıyla incelenen 158 haber içerisinde, mülteci sağlığına 
doğrudan odaklanan 28 haberin bulunması kadar; bu haberler içerisinde sağlık 
kavrayışının nasıl yapılandırıldığına dair bütünlüklü bir bakış açısı da haber 
metinlerinde tartışmaya açılması gereken dikkate değer bir noktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye medyasında son 20 yılın sağlık haberlerine bakıldığında, bu alanda 
olağanüstü bir ilgi artışına, bir “sağlıklı yaşam endüstrisi”nin ortaya çıkıp 
tıbbi otorite olarak hekimlerin yerini almaya başlamalarına tanıklık edilir. 
“İlaç endüstrisi, kozmetik endüstrisi, tıbbi teknoloji üretenler, özel hastane 
ve klinikler, sağlık sigorta sektörü gibi geniş bir alanda ele alınabilecek, 
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ticari kaygılarla hareket eden bu “endüstri”nin, “sağlık” başlığında bireylerin 
gündelik yaşamlarını(n), dolayısıyla bedenlerini(n) denetim altına almakta” 
oluşuna tanıklık edilmektedir (Sezgin, 2011: 73).  

Genel olarak sağlık haberciliği tartışmasında, 1970’lerde literatüre giren 
“tıbbileştirme” (medicalization) kavramı etrafında, özellikle “gündelik 
yaşamın tıbbıleştirilmesi” şeklinde bir sorun tarif edilmektedir. Alanın önemli 
isimlerinden Illich (1995), sağlık kavramının tümüyle tıbbi bir kavram olarak 
kullanılmasını “sağlığın tıbbleştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Ancak, 
Suriyeli mültecilere ilişkin sağlık haberleri söz konusu olduğunda, belki de 
“sağlıklı yaşam endüstrisi”nin “müşterileri” olma potansiyeline pek sahip 
olmadıklarından, yaşamlarının “tıbbileştirilmesi”nden değil, doğrudan tıbbın 
alanına giren sorunlarının bile bu alanın dışına taşınmasından söz etmek 
gerekmektedir.

Araştırma çerçevesinde incelenen üç gazete haberlerinden çıkan genel sonucun 
mülteci sağlığı haberlerinin yüzeysel, olgu ve bilgiden yoksun ve sağlığın 
tümüyle ikincil kaldığı bir bağlamda verilmesi olduğu söylenebilir. Bunun 
yanı sıra, genel olarak mültecilerin toplum için bir tehdit olarak sunulması 
gibi, “mülteci sağlığı”nın da onlar için bir insan hakkı olmaktan çok toplum 
sağlığı için bir “tehdit” olarak haberleştirildiği de görülmektedir.

Gazeteler açısından bir değerlendirme yapıldığında; sol-muhalif (sosyalist) 
çizgideki BirGün gazetesinin, hem mülteci sağlığı haberlerine diğerlerinden 
fazla yer vermesiyle (BirGün:59, Sabah:52, Hürriyet: 46), hem bu konuda en 
etkili format olan yazı dizisini (3 yazı dizisi) kullanan tek gazete olması, hem 
de en çok doğrudan Suriyeli sağlığı haberi yapan gazete olması özelliğiyle 
(BirGün 12, Sabah 8, Hürriyet 8) diğer iki gazeteden bir ölçüde ayrıştığı, 
dolayısıyla gazetelerin ideolojik-politik hatlarıyla mülteci sağlığı haberlerini 
yapış biçimleri arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak, bu konuda 
daha güçlü bir argüman için farklı ideolojik-politik çizgideki çok daha fazla 
sayıda gazetenin benzer bir yöntemle irdelenmesi gerekir. Yine de, bu araştırma 
kapsamındaki diğer gazetelerle karşılaştırıldığında BirGün gazetesinin, sağlık 
politikaları konusunu emek göçü, mültecilerin ve doktorların beklentileri gibi 
farklı bakış açıları ve farklı boyutlardaki haber kurgularıyla içeriğe taşınan 
görsel ve dilsel bir inşa ile daha sorumlu bir sağlık haberciliği pratiğine sahip 
olduğu söylenebilir. BirGün’deki; mülteci işçilerin iş kazaları27 veya mülteci 
tedavi merkezlerindeki fiziksel koşullar ve asgari tıbbi yardım talebinde 
bulunan doktorun sürgün edilmesi28 gibi haber metinlerinin; uluslararası 
kuruluşların fonları, ünlü isimlerin bağışları veya ülkelerin tebrik ziyaretleri 
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ile örülen dolaylı sağlık haberlerinden daha alternatif bir temsil vurgusu 
taşıdığı söylenebilir.

Sabah ve Hürriyet’teki sağlık haberlerinde haber diline ilişkin olarak göze 
çarpan bir diğer nokta, “nitelikli mülteci”nin öne çıkarıldığı kurgudur. Bu 
kurguda, Suriye vatandaşlarından göç öncesi dönemde, kendi ülkelerinde 
sağlık alanında çalışan doktor, hemşire ve eczacılar gibi nitelikli göçmenlerin 
de ülkeye geldikleri ve “ekonomik potansiyellerinin değerlendirilmesi” 
gerektiği ifade edilmektedir29. Kuşkusuz, mültecilere ilişkin istihdam 
politikaları tartışılırken bu önemli bir noktadır. Ancak böylesi bir tanımlama, 
pek “nitelikli olmayan” Suriyelilere ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve sağlık 
politikalarının belirlenmesi gereksiniminin “nitelikli mülteci” vurgusunun 
görmezden gelinmesine yol açabilecektir. 

Liberal medya kuramları çerçevesinde medyanın kendi meşruiyetini bir 
“dördüncü güç” olma vurgusu üzerinden konumlandırdığı ve bu meşruiyetin 
dayanaklarını da doğru, tarafsız bilginin halka aktarımı olarak ifade ettiği 
göz önünde bulundurulduğunda, “habercilik” gazeteci için bir sorumluluk 
olmaktadır. Fakat gerek mevcut araştırmalar incelendiğinde, gerekse yazılı 
basın veya televizyon haberlerine yönelik bir değerlendirme yapıldığında, 
Suriyeli mültecilerin medyada temsili konusunda haberin dili, kullanılan 
görsel, tercih edilen başlık, kapsam ve olay çerçevelemesi oldukça 
sınırlandırılarak ve çoğunlukla olumsuz veya trajedi vurgulu bitiştirmelerle 
oluşturularak sunulmaktadır. Sağlık haberlerinde de benzer bir durum söz 
konusudur. Haber içeriğinde işaret edilen; hükümet yetkilileri, uluslararası 
yardım kuruluşları, iş insanları ve “yerli” ülke vatandaşları gibi birbirinden 
farklı aktörlerin oluşturduğu “mağduriyet”, “ayrıcalık” ve “tekinsizlik” 
vurguları, sağlık haberlerindeki ayrımcı ifadelerin farklı odak noktalarında 
üretilmesi ve yeniden üretilmesinin koşullarını oluşturmaktadır.  Bu noktada; 
sağlık haberciliğinin ilkeleri ve sağlık habercilerinin sorumluluğu tartışması 
devreye girmektedir.

Araştırmalardan hareketle, Suriyeli mültecilere ilişkin haber metinlerinin 
içerikleri, temsil ve ayrımcılık bağlamı ile ilişkilendirilirken; bir bütün olarak 
medyanın ve onun üzerinden gerçekleşen enformasyon üretiminin temsil-
söylem düzlemlerinde de sürekli bir yeniden inşa sürecine dönüştüğünü 
hatırlamak gerekir. Tılıç (2001), medyada mülteci sorunlarının ikincil planda 
kaldığına, buna karşın mültecilerin varlıklarının bir “tehdit” ve “tehlike” 
kaynağı olarak çokça yer bulduğuna işaret etmektedir. Çalışma kapsamında 
incelenen haberler de bu saptamaya paralel özellikler göstermektedir. Biçimsel 
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olarak ilk bakışta sağlık haberi formunda görünen metinlerin; dilsel, görsel 
içerikleri ve mültecileri tanımlama biçimleri açısından irdelendiğinde gerek 
sağlık gerekse de mültecilik açısından mevcut temsilleri egemen aktörler 
yoluyla yeniden ürettikleri, mülteci sağlığının ise ikincil konumda kaldığı 
gözlenmektedir.30 İrdelenen haberlerin ezici çoğunluğunda sağlığın Suriyeli 
mülteciler için de bir hak olduğu vurgusuna ve bu çerçevede bir “hak odaklı 
habercilik” yaklaşımına rastlanılmamaktadır.  

İncelenen haberlerin kimler tarafından yazıldığı ve yazan muhabirin uzmanlığı 
da Türkiye’de sağlık haberciliğini değerlendirmek açısından önemlidir. 2016-
2019 yılları arasındaki toplam 48 haberin 31’inin imzalı, 17’sinin imzasız 
olduğu görülmüş, bu 31 imzanın yalnızca birkaçının düzenli olarak sağlık 
haberlerini de takip eden muhabirlere ait olduğu saptanmış, haberlerin uzman 
sağlık muhabirleri tarafından yazılmadığı net olarak görülmüştür.

“Haberin dili”, bir diğer deyişle haber metni içerisinde tercih edilen sözcükler 
ve tanımlamalar da, içerik konusundaki çerçeveleme hakkında fikir vericidir. 
İncelenen gazete haberlerinde, Suriyeli mültecilerin “salgın hastalık riski” ve 
“hastalık tehdidi” taşıdıkları, bu nedenle “sağlık taraması”ndan geçirilmeleri 
ve “aşılanmaları” gerektiği gibi ifadelerle karşılaşılmaktadır. Türkiye 
vatandaşlarını “tedirgin” ve “tehdit” eden ve onlar açısından sağlık bağlamında 
“risk oluşturan” Suriyeliler biçiminde ayrımcı bir haber dili sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. 

Mültecilerin medyadaki temsilleri aracılığıyla görünür oldukları 
düşünüldüğünde, medyanın, toplumun genelindeki hâkim fikir iklimi 
üzerinde yansımaları olacak şekilde, mültecilere yönelik ötekileştirici/ayrımcı 
söylem, zaman zaman da eylemlerin, psikolojik ve sosyal gerekçelerini 
oluşturduğu açıktır. Bu nedenle, medya kuruluşlarının ivedilikle, özellikle 
sağlık haberciliği konusunda meydana getirdiği yıkıcı etkiye yönelik bir 
farkındalık geliştirmesi; ardından muhabir ve editörlerin sağlık haberleri 
konusunda meslek etiğine uygun davranmaları, buna ilişkin etki ve denetim 
mekanizmalarının oluşturulması “hayati” önem taşımaktadır (Tılıç, 2001: 40-
41). 

Medya, sağlık konusunda olduğu kadar, göç/göçmen/mülteci/sığınmacı 
haberleri konusunda da aynı yüzeysellik ve uzmanlık yoksunluğu ile malul 
görünmektedir. Dünyanın değişik ülkelerinde genel olarak göç ve göçmen 
haberlerinin nasıl yapıldığına dair araştırmalar; son derece kutuplaştırıcı 
olabilen, korkuyu yaygınlaştıran, stereotipler üzerinden ve ırkçı çerçevede 
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sürdürülen, şiddeti çağıran yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini 
göstermektedir. İyi eğitilmiş uzman gazeteciler tarafından yapılan adil, 
dengeli, bilgi ve olguya dayalı, mesleki etik kurallara uygun bir haberciliğin 
bu alanda karşılaşılan sorunların aşılmasında yaşamsal önemde olduğuna 
işaret edilmektedir31. 

Medyanın ekonomi-politiği ve mevcut sahiplik yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda; hem genel olarak göç/göçmen/mülteci haberleri hem de 
Suriyeli mülteci sağlık haberleri irdelememizin ortaya koydukları da ortadayken, 
bu alanda nitelikli bir yayıncılığın ve hak odaklı haberciliğin kendiliğinden ve 
doğrudan medyanın içinden gelmesini beklemek fazla iyimserlik olacaktır. 
Bu nedenle, çalışmanın ulaştığı sonuçlardan hareketle yaptığı öneriyi; sağlık, 
gazetecilik ve mülteci/göçmen konularıyla ilgili meslek örgütleri ile saygın/
etkin akademik kurumların bir tür izleme/gözleme/denetim mekanizması 
oluşturmaları şeklinde ifade edebiliriz. TTB gibi bir hekim örgütüyle, etkin/
saygın gazetecilik örgütlerinin (TGC, TGS, ÇGD), mülteci sorunlarıyla 
ilgili bir kurumun ve böylesi bir mekanizmayla ilgilenecek bir üniversitenin 
katılımıyla kurulacak izleme mekanizması aracılığıyla, medyadaki mülteci 
sağlık haberlerinin sürekli olarak taranması, düzenli raporlarla farkındalık 
yaratılması, doğru haberlerin özendirilip yanlıştan uzaklaştıran ödül ve teşhir 
yöntemlerinin geliştirilmesi, ilgili muhabirlere eğitimler verilmesi; böylece 
gerek vatandaşların gerekse de medya profesyonellerinin duyarlılıklarının 
artırılarak mevcut yapı içinde olabildiğince düzgün mülteci sağlık haberlerinin 
yapılmasına katkı sunulması mümkün olabilecektir32. 

Aslında, sağlık haberciliği alanında yapılan bazı bilimsel toplantılarda da bu 
türden bir izleme/ denetleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 
2011 yılında, Prof. Dr. Erkan Yüksel yöneticiliğinde yürütülen bir projenin 
çalıştayının sonuç bildirgesinde, sağlık haberciliği alanındaki denetim 
mekanizmalarının yetersizliği saptanmış, “bu konuda daha etkili ve hızlı 
bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır.” denilmiş ve “Böyle bir birimin 
üniversitelerin ya da sivil toplum örgütlerinin çatısı altında oluşturulması 
önerisi”nin geniş kabul gördüğü vurgulanmıştır (Sütlaş, 2011). 

Koronavirüs pandemisi, virüs karşısında mültecilerin çok daha korunmasız 
olmaları ve virüsün yayılışı düşünüldüğünde, mülteci sağlığının genel kamu 
sağlığı içerisinde özellikle üzerine eğilinmesi gereken konulardan olduğunu 
çok daha net ortaya koymuştur. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneğinin 1938 göçmenle görüşerek yaptığı araştırma, Türkiye’deki sayıları 
5 milyonun üzerinde olduğu bilinen bu kesimin salgın karşısında ne kadar 
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kırılgan olduğunu gösterirken, bu insanların yüzde 64’ünün salgın hakkındaki 
bilgileri medyadan edindiklerini de ortaya koymuştur.33

Bütün bu veriler, araştırmanın bulguları, daha önceki akademik çalışmaların 
ve literatürün ortaya koyduklarıyla bir arada düşünüldüğünde; sağlık, 
gazetecilik ve mülteci/göçmen konularıyla ilgili meslek örgütleri ile saygın/
etkin akademik kurumların bir tür izleme/gözleme/denetim mekanizması 
oluşturmalarının acil bir gereksinim olduğu görülmektedir.  
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