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02-08 Ocak Mülteci Haberleri Gündemi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB’ye yönelen göçü büyük
oranda durdurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın

La Razon gazetesine yazdığı makalede,

Türkiye'nin mülteci geçişlerine engel olmasına

da değindi. Çavuşoğlu yazısında şu ifadelere

yer verdi "Türkiye, dünyada en fazla mülteciye

ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bugün,

kendi ülkelerindeki yıkımdan kaçmak zorunda

kalan 3,6 milyonu geçici koruma altındaki

Suriyeli olmak üzere, toplam 4 milyon yerinden

edilmiş kişiyi misafir ediyoruz.

Bunun yanında sınırlarımızın ötesindeki milyonlarca yerlerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi kişiye

de yardım eli uzatıyoruz. Ayrıca, Türkiye insani yardım konusunda dünyanın en cömert ülkesi

olmaya devam ediyor. Buna ilaveten, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine

getirerek, AB’ye yönelen göçü büyük oranda durdurduk. Ancak maalesef, AB söz konusu

mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini halen yerine getirmedi."

Çavuşoğlu'nun yazısı politikanın bir malzemesi haline getirilen mültecilerin mültecilerin iltica

hakkının yok sayıldığını ortaya koyuyor.  

Bosna Hersek'te mülteciler kötü yaşam koşullarını
protesto etti

Ajansların geçtiği haberlere göre Bosna

Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın bölgesinde

bulunan Lipa göçmen kampında bulunan

mülteciler, kampta çıkan yangının ardından

kamptaki kötü yaşam koşullarını protesto etti.

Avrupa Birliği, tutuldukları kampta çadırları

yanan Bosna-Hersek’teki mültecilere kapılarını

açacağına yeni çadır almaları için para

yardımında bulundu. 

AB üyesi Hırvatistan’ın sınırında bulunan Bihac kenti yakınlarındaki Lipa isimli kampta tutulan

mültecilerin çadırları 23 Aralık 2020 günü yanmıştı. Mülteciler günlerdir yoğun kar yağışı altında

hiçbir ısınma imkanı olmadan hayata kalma mücadelesi veriyor. 
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https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-turkiye-ab-ile-iliskilerini-diyalog-ile-diplomasiden-yana-tutumunu-surdurecektir/2103012
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/bosna-hersekteki-multeciler-kamptaki-kotu-yasam-kosullarini-protesto-etti-2213971


Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, Lübnan'da

ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde hayat

mücadelesi vermeye çalışıyor. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, ülkedeki her 10

Suriyeli aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Lübnan'ın farklı bölgelerindeki çadır kampların sakinleri, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde

dondurucu soğuklara karşı yakacak sıkıntısının yanı sıra işsizlik ve yoksulluk nedediyle yiyecek

bulmakta zorlandıklarını dillendiriyor.

Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin
kış çilesi

Pandemiye rağmen Kanarya Adaları ve Birleşik Krallık'a
mülteci geçişleri arttı

Fas'taki "Hes Press" internet sitesinin haberine göre, 2020'de Kanarya Adaları'na giden iltica eden

mültecilerin sayısı 23 bini geçti. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırılan

haberde, '2020'de oluşan göç dalgasının, 2006'dan bu yana yaşanan en büyük sığınmacı akımı

olduğu' ifade edildi. 2020'deki göç dalgasında ise ilk sırayı Faslıların aldığı, bunu sırasıyla

Moritanya, Senegal ve Gambiya uyruklu mülteciler takip ettiği aktarıldı.

BBC'nin haberine göre ise, Birleşik Krallık'a

tekneyle ulaşan mülteci sayısı 2020'de

2019'dan dört kat daha fazla. 

2019'da bin 844 mülteci geçiş yaparken

2020'de bu rakam 8 bin 400'ü geçti. Öte

yandan polis devriyelerini arttıran İngiltere ve

Fransa binlerce mültecinin iltica hakkını da

engelledi. 
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https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-cadir-kamplarda-yasayan-suriyeli-multecilerin-kis-cilesi/2096083
https://www.haberturk.com/kanarya-adalari-na-yasa-disi-gocte-listenin-basinda-faslilar-yer-aliyor-2926151


İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Tenerife sahilinde

teknede 4 mülteci ölü bulundu. İspanya Sahil

Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, şiddetli

güneş yanıkları bulunan 3 mültecinin de tedavi

edildiği belirtildi. Yerel kaynaklardan yapılan

açıklamada, teknede toplam 47 mültecinin

bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek

Komiserliği (UNHCR), geçen yıl kalabalık teknelerle

İspanyol adalarına geçmeye çalışan yüzlerce

göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

İspanya'da mülteci teknesi faciası: Ölü bulundular

Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların
sayısı 62 bini aştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki

çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların

sayısı 62 bin 631'e ulaştı.  Hükümete bağlı

Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre,

Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş

noktasından 44 bin 53, Kadarif eyaletindeki

Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 578

sığınmacının ülkeye giriş yaptığı belirtildi

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla

sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu

Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan

fazla sığınmacı bulunuyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre 2020 yılında

Türkiye'den Yunan adalarına geçiş yapan

sığınmacıların sayısında büyük düştü. Birleşmiş

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

verilerine göre Türkiye'den deniz yoluyla geçişlerin

sayısı 2019'da 59 bin 726 olarak kaydedilirken bu

rakam 2020'de 9 bin 687'ye geriledi.  2020 yılında

Avrupa'ya geçenlerin yüzde 35,8'ini çocuklar ve yüzde

23,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Türkiye'den Yunan adalarına geçişlerde büyük düşüş
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https://www.haberofisi.com.tr/amp/tr/haberler/yeni-akit/dunya/ispanya39da-multeci-teknesi-faciasi-olu-bulundular-Py0A1kfeCj3T
https://www.sondakika.com/haber/haber-etiyopya-daki-catismalar-nedeniyle-sudan-a-13845507/
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-yunan-adalar%C4%B1na-ge%C3%A7i%C5%9Flerde-b%C3%BCy%C3%BCk-d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F/a-56158611


Avrupa Adalet Divanı (AAD), zorunlu

askerlikten kaçanların Avrupa Birliği

ülkelerinde iltica hakkı olduğuna karar

verdi. Devam eden bir davada ön karar

niteliğinde görüş bildiren Divan, şiddetin

olduğu rejimlerde askerlikten kaçan

kişilerin iltica hakkının varlığına dair

“güçlü bir karine” olduğuna hükmetti.

“Zorunlu askerlikten kaçma" iltica nedeni

Tecavüze uğrayan mülteci kadınla görüş engeline suç
duyurusu

Van’daki Geri Gönderme Merkezi'nde

tecavüze uğrayan İranlı mülteci Z.N.’nin

avukatları, müvekkilleriyle görüşmeyi

engelleyen ŞÖNİM yetkilileri hakkında suç

duyurusunda bulundu.

Yeni Yaşam Gazetesi'nde yer alan habere

göre Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde

görülen duruşmada Z.N.’nin tecavüze

uğradığı GGM’de 4 ay tutulduğu ortaya

çıkmış ve kentteki Şiddet Önleme ve İzleme

Merkezi’ne (ŞÖNİM) gönderilmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan

açıklamaya göre 31 Aralık 2020-07 Ocak 2021

tarihleri arasında ge Denizi'nde sahil güvenlik ekipler

tarafından durdurulan ya da Yunanistan tarafından geri

itilen en az 163 mültecinin iltica etme hakkı

engellendi. 

Ayrıca İzmir, Çanakkale, Aydın ve Kocaeli illerinde de

çok sayıda mülteci durduruldu. Durdurulan mülteciler

hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yüzlerce mültecinin iltica hakkı engellendi

Karar, bir Suriyeli mültecinin Federal Almanya Göç ve Sığınmacı İdaresi’nin iltica başvurusunu

reddetmesine karşı, Hanover İdare Mahkemesi’nde temyize gitmesi üzerine alındı.
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http://www.krttv.com.tr/dunya/askerden-kacanlar-icin-flas-karar-kabul-edildi-h59903.html
https://www.yeniyasamgazetesi.info/tecavuz-edilen-multeci-kadinla-gorus-engeline-suc-duyurusu/


02 Ocak - 08 Ocak 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve

'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 17 farklı

haber tespit ettik. Ajansların geçtiği ve aynı anda onlarca haber sitesinde yayınlanan haberler tek bir

haber olarak kabul edildi. Ajans haberlerin editöryel süreçlerden geçmeden doğrudan yayınlandığını

göz önüne aldığımızda hak ihlali içeren haberlerin etkisinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Haber tespiti sırasında mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil, yanlış bilgi, kriminalize eden

söylem, düşmanlaştırma, hakaret, abartma ve yükleme içeren haberleri derledik.* Tespit ettiğimiz

haberlerin bazılarına dair kısa söylem analizi yaptık. 

Kayseri Olay isimli yerel haber sitesinde 3 Ocak'ta yayınlanan haberde mültecilerle ilgili nefret

söylemleri ile öne çıkan İYİ Parti'nin Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ümit Yasin Tunçbilek'in

görüşlerine yer verilmiş ve kentte son zamanlardan artan hava kirliliğine dikkat çekilmiş. 

Haberin son paragrafında hava kirliğinin de sebepleri arasında Suriyeli mülteciler de sayılmış.

'Suriyeliler' gibi genelleyici bir ifadenin kullanıldığı haberde kent merkezinde yaşayan Suriyeli

mültecilerin 'bazı uygun olmayan maddeler' yakarak hava kirliliğine neden olduğu iddia edilmiş. 

Ancak haberde 'bu uygun olmayan maddelerin' ne olduğu hakkında bilgi verilmemiş, çözüm

önerileri dile getirilmemiş. Haberde Tunçbilek'in iddialarını destekleyecek verileri olmadan

doğrudan verilmesi gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmıyor. 

Şimdiye kadar pek çok haberde mülteciler, özellikle Suriyeli mülteciler, sürekli olarak ekonomik

krizin sorumlusu olarak gösterilmiş, terörle bağdaşlaştırılmış, hırsızlık, cinayet, cinsel saldırı gibi

suçlarla birlikte anılmıştı. Mülteciler, ilk kez hava kirliliğinin de sorumlusu olarak gösterilmiş

oldu. 

Mülteci Haberleri Analizi

*Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporları'nda kullandığı yöntemlerden
faydalandık.

Kayseri Olay Haber Sitesi          03.01.2021 15:30
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https://kayseriolay.com/iyi-partili-isim-bu-tabloya-isyan-etti/70314/
https://kayseriolay.com/iyi-partili-isim-bu-tabloya-isyan-etti/70314/


TRT Haber'in internet sitesinde 7 Ocak tarihinde yer alan habere göre, İstanbul'da bir fidye

operasyonu gerçekleştirildiği ve operasyon sonucu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verilmiş.

Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberde gözaltına alınan kişilerin Suriyeli olduğu başlığa

çekilmiş.

"İstanbul'da fidye operasyonu: 3 Suriyeli gözaltında" başlığı ile haber içinde yer alan genelleyici

ifadelerle Suriyeli mülteciler doğrudan suçla ilişkilendirilmiştir. 

İşlenen suçla doğrudan ilişkisi olmadığı halde şüphelilerin Suriyeli kimliklerinin vurgulanması,

özellikle başlığa haberin daha çok okunması amacıyla  bu bilginin çekilmesi, okurlarda genelleme

yapılmasına neden olurken Suriyeli mültecilerin suçla ilişkilendirilmesine, kriminalize edilmesine de

sebep oluyor.

Mültecilerin sürekli olumsuz belirli kalıp bakış açılarıyla medyada yer alması mültecilere yönelik

nefret ve ayrımcılığa neden olmaktadır. 

TRT Haber               07.01.2021  15:04
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https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-fidye-operasyonu-3-suriyeli-gozaltinda-545043.html
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-fidye-operasyonu-3-suriyeli-gozaltinda-545043.html


Hürriyet Gazetesi     07.01.2021  20:29

Hürriyet Gazetesi'nde 7 Ocak tarihinde yayınlanan habere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi

açıklarında, yelkenli tekne ile Yunanistan'a adalara iltica etmeye çalışan 37 mültecinin durdurulduğu

ve 2 göçmen kaçakçısının yakalandığı bilgisi veriliyor. 

Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen metinde mülteciler 'kaçak göçmen' olarak

tanımlanırken, göçmen kaçakçıları ise 'organizatör' olarak tanımlanması dikkat çekiyor. Yanlış

terminolojinin kullanıldığı haberde mültecilerin iltica hakkının ihlal edilmesine de değinilmiyor. 

Haberde kullanılan 'yasa dışı geçiş', 'kaçak göçmen', 'ihbar', yakalandı' ifadeleri ile mülteciler

kriminalize ediliyor. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde iltica hakkı tanımlanırken maddede "Herkesin,

sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır." ifadeleri

yer alıyor. 

Ancak iltica hakkının devletler tarafından hayata geçirilmemesinden kaynaklı mülteciler göçmen

kaçakçıları ile anlaşarak düzensiz yollarla sınırı geçmeye mecbur bırakılıyor. Sınırı geçebilen

mülteciler iltica hakkı için başvurabilirken geçemeyen mülteciler sınır dışı ediliyorlar. 
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https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayvacik-aciklarinda-cok-sayida-kacak-gocmen-ile-2-organizator-yakalandi-41709056
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayvacik-aciklarinda-cok-sayida-kacak-gocmen-ile-2-organizator-yakalandi-41709056


Özgür Kocaeli          07.01.2021  16:23

Özgür Kocaeli haber sitesinde yer alan haberde TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından

durdurulan 4 ticari takisde 11 mültecinin bulunduğu belirtilmiş. Haberin devamında 11 Afganistanlı

mültecinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne gönderildiği bilgisi de veriliyor. 

Haberde mültecilerin kriminalize edilerek yer verilmesinin yanı sıra yanlış görsel kullanımı ile ihlal

daha da arttırılmıştır. Haberde, mültecilerin büyük ihtimalle emniyet müdürlüğünde bir suçlu gibi

yan yana çekilmiş ve yüzleri belirgin fotoğrafı kullanılmıştır. 

Görseldeki fotoğraf tarafımızdan blurlanmıştır. 
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https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/6014402/durdurulan-araclarda-11-gocmen-yakalandi
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/6014402/durdurulan-araclarda-11-gocmen-yakalandi

