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16-22 Ocak Mültec Haberler Gündem
Mülteciler salgının ikincil etkisiyle baş başa
Anayurt Gazetesi'nde yer alan özel
haberde mültecilerin pandemi
döneminde yaşadığı zorluklar ele alındı.
Haberde, Covid-19 pandemisine karşı
alınan önlemler nedeniyle yaşam
koşulları en çok etkilenen kesimlerden
olan mültecilerin, yavaşlayan destek
hizmetleri nedeniyle salgının ikincil
etkilerine karşı destek alamadığı
vurgulandı.

İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma
Vakfı’nın (IBC) mültecilerle ilgili hazırladığı raporlara yer verildiği haberde mülteciler için insani
barınma koşullarının sağlanması ve mali desteğin arttırılması gerektiği ön plana çıkarıldı.

Afrika'daki çatışmalar nedeniyle 2 milyon kişi göç etti

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar, Afrika kıtasında
son günlerde büyük göç akışı yaşandığını duyurdu. Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya,
Somali, Kamerun, Çad ve Mozambik’ten silahlı çatışmalar ve temel ihtiyaçlara erişim krizi
nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç ettiği belirlendi.

Yine Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan
açıklamada ise Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada yaklaşık 350 bin kişide
yeni tip Coronavirüs tespit edilen Doğu Afrika ülkelerinde 6 binden fazla kişi virüs nedeniyle
hayatını kaybettiği belirtildi.
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Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi
‘Suriyelileri sınır dışı etmek’
BBC Türkçe'de yer alan habere göre;
Hollanda'da 17 Mart'ta yapılacak
genel seçimlere ilişkin programını
açıklayan aşırı sağcı Özgürlük
Partisi'nin (PVV) lideri Geert
Wilders'in, iktidar olmaları halinde,
önceliklerinin ülkesindeki Suriyeli
mültecilerin derhal sınır dışı edilmesi
olacağını açıkladı.

ABD'ye gitmeye çalışan Honduraslı göçmenlere
Guatemala ordusu müdahale etti
Orta Amerika ülkesi Honduras'tan
Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak
isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenlerle
Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı.
Guatemala ordu güçleri tarafından
durduruldu.Guatemala ordusu, kontrol
noktasından geçmeye çalışan göçmenlere
göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede
bulundu, çok sayıda kişi yaralandı.

Antep’te Suriyeli ailenin kaldığı metruk bina çöktü
Ajansların geçtiği haberlere göre;
Antep’te, Suriyeli bir ailenin barındığı
metruk binada yaşanan çöktü. İtfaiye
ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz
altında kalan 60 yaşındaki Fatma Rahmun
ile çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed
kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Dr. Ersin
Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılan yaralılardan Fatma Rahmun,
doktorların tüm müdahalesine rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Binlerce mülteci HES kodu nedeniyle zor durumda
İstanbul'da, HES kodu eşleşmesi
yapılmadan toplu taşıma kartları
kullanılamayacak olması, kentte
çalışan binlerce kayıtsız mülteciyi
zor durumda bıraktı. Mültecilerin
yaşayacağı günlük hayatlarını
olumsuz etkileyecek bu sorun
sadece ANKA Haber Ajansı
tarafından gündeme taşındı.
Haber ajans abonesi sınırlı sayıda
yer alabildi. Haberde İstanbul'da
aynı evde yaşayan mültecilerle
görüşülerek hazırlandı.

Soğuk nedeniyle bebek ölümlerinin yaşandığı mülteci
kampları, yağışların ardından su ve çamur esaretine girdi

Kışın bastırmasıyla birlikte Suriye'nin sınır bölgelerindeki çadır kamplarda yaşayan 2 milyona
yakın göçmenin çilesi katlandı.Su ve çamur, son günlerde etkisini arttıran yağışlarla birlikte
mülteci kamplarını adeta esir aldı.

Temel insani yaşam malzemelerinden yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışan
mülteciler, kış aylarında çok daha büyük bir mücadele içine giriyor.

Kamplarda geçtiğimiz yıllarda, soğuk nedeniyle çok sayıda bebek ve çocuğun donarak
hayatını kaybetti. Soğukların bastırmasıyla birlikte buralarda daha fazla ölüm yaşanmasından
endişe ediliyor.
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Salgın kısıtlamaları nedeniyle 2020'nin ilk yarısında 2
milyon kişi başka bir ülkeye göç edemedi
Birleşmiş Milletler tarafından
yayımlanan yeni rapora göre, sınır
geçişi kısıtlamaları nedeniyle 2020
yılının ilk yarısında başka bir ülkeye
göç etmek isteyen 2 milyon kişi, bu
arzusunu gerçekleştiremedi.

Daha önceki tahminlerde 2019-2020
döneminde uluslararası göçmenlerin
sayısının 7 ila 8 milyon artması
bekleniyordu.Ancak Covid-19 salgını
nedeniyle ülkelerin getirdiği
kısıtlamalar, bu sayının yüzde 27
oranında azalmasına neden oldu.
Rapora göre, 2020 Ağustos ayına kadar
219 ülke toplamda 80 binden fazla
kısıtlama getirdi.

Kıbrıs'ta mülteci ve insan hakları örgütlerinden ortak
açıklama: Mültecilere ateş açan polise ödül verildi
Aralarında Mülteci Hakları Derneği’nin de
bulunduğu 6 sivil toplum örgütü, 9 Temmuz
2020’de 30 mültecinin ülkeye tekneyle
yanaştıkları sırada polis tarafından ateş
açılması olayıyla ilgili adil bir soruşturma
yapılmadığını ve ilgili polis memurunun da
ödüllendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, olayla ilgili adil bir soruşturmanın yapılmamasının, hızla yayılan cezasızlık
kültürünü daha da güçlendireceğini ve birçok benzeri olayın yaşanmasının önünü açacağı
savunuldu.

Polisin bu kadar kolay şekilde, hiçbir hesap vermeksizin ve orantılılık ilkesini yok sayarak keyfi
ateş etmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kamuoyu vicdanını bu kadar
etkileyen bir olayda, meselenin kamuoyu önünde aydınlatılmaksızın ilgili polis memurunun
ödüllendirilmesini kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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AB kapısında bekleyen mülteciler, derme çatma
çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki
Velika Kladusa şehri yakınlarında,
ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla
kurdukları çadırlarda kalan onlarca
mülteci, zorlu kış şartlarında umuda
yolculuklarına devam edecekleri günü
bekliyor.

Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan
mülteciler, Avrupa Birliği (AB) ülkesi
Hırvatistan'a, oradan da nihai hedefleri
olan Fransa, İtalya ya da Almanya gibi
gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmanın
hayalini kurmaya devam ediyor.

'Mülteci kamplarının durumu çocuk mültecileri etkiliyor'

Kıbrıs Rum Çocuk Haklarını Koruma Komiseri Despo Mihailidu sığınmacıların barındırılmakta
olduğu kampların, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapalı hale getirilmesinden hoşnutsuzluk ve
yoğun kaygı duyduğunu açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Mihailidu hoşnutsuzluğunu ve kaygılarını Kıbrıs Rum İçişleri, Sağlık
ve Eğitim bakanlıklarına gönderdiği mektupta iki sığınmacı kapına giriş-çıkışların yasaklanması,
insani, tıbbi ve mahkemeye erişim gibi diğer ciddi sebepler için çıkışların da İçişleri
Bakanlığı’ndan izin alınması şartına bağlanmasını eleştirdi.
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AYM'den Festus Okey kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi
AYM, 14 yıl önce Beyoğlu Polis
Merkezi’nde polisin kurşunuyla
hayatını kaybeden Nijeryalı Festus
Okey’in yaşam hakkının ihlal
edildiğine karar verdi ve aileye
tazminat ödenmesine hükmetti.

İstanbul’da yaşayan Nijeryalı mülteci
Festus Okey, 20 Ağustos 2007
tarihinde gözaltında tutulduğu Beyoğlu
Polis Merkezi’nde bir polis tarafından
vurulmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetmişti. Ateş
edilme mesafesini kanıtlayacak delil
niteliğindeki kanlı gömleği ise
hastanede kaybedilmişti.

2020 Hak İhlalleri Raporu; 94 mülteci hayatını kaybetti
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı 2020
Hak İhlalleri Raporu'na göre, hak ihlalleri nedeniyle 94 mülteci hayatını kaybetti.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, raporda, “Boğulan, kış aylarında donarak ölen çok sayıda mülteci
düşünüldüğünde bu sayının gerçeğin çok altında olduğu unutulmamalıdır” denildi.

Akdeniz'de mülteci botu battı: En az 43 ölü
BM, Akdeniz'de Libya açıklarında mültecileri
taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin
hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM' "son trajik kazadan" sonra uluslararası
topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma
ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini
istedi.

Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce
mülteci 2020'de Akdeniz'de çeşitli tekne
kazalarında can vermişti.
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Mülteciler için de risk büyük aşı yok: Mülteciler
görmezden gelinmemeli!
Türkiye'de resmi verilere göre 5
milyonun üzerinde mülteci ve göçmen
yer almasına rağmen coronavirüs
salgınına karşı açıklanan aşı takviminde
göçmenlerin ve mültecilerin nasıl
aşılanacağı konusunda herhangi bir bilgi
yer almadı. Konuyla ilgili resmi bir
açıklama da yapılmadı.

Mülteciler için risk taşıyan bu belirsizlik
maalesef haber değeri olamadı, sadece
Evrensel Gazetesi tarafından
haberleştirildi.
İki mülteciye mikrofon uzatılan haberde uzman olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konsey Üyesi Halis Yerlikaya ve Gaziantep Barosu Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Cumali
Şimşek'in görüşlerine başvurulmuş. Haberde TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya,
mülteciler için de riskin büyük olduğunu ifade ederek "Özel bir program oluşturulmalı"
çağrısında bulunuyor.

Koca’ya soruldu: Türkiye’deki Suriyeliler nasıl aşılanacak?
Mültecilerin aşı takviminin belirsizliği
HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz
tarafından meclis gündemine taşındı
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya
Türkiye’deki mültecilerin nasıl
aşılanacağını soruldu. Ancak Peköz bu
soru önergesi de çok az sayıda haber
sitesinde yer alabildi.
HDP’li Kemal Peköz’ün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

Geçici koruma altında Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, sığınmacılar, mülteciler ve
göçmenler nasıl aşılanacaktır? Bu konuda bir çalışmanız ve programınız var mıdır?
Tarafınızdan açıklanan aşı takviminde bahsi geçen meslek türüne göre aşılanma takvimi
mültecileri ve göçmenleri kapsamakta mıdır?
Covid-19’a yakalanma açısından daha dezavantajlı gruplardan olan söz konusu gruplar
neden aşı takvimine dahil edilmemiştir?
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Mülteci Haberlerinin Analizi
16 Ocak - 22 Ocak 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve
'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 30 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. Gerçek rakamın yüzlerce haber olduğunu belirtebiliriz.

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 içerik ve söylem analizini yaptık.

En çok hak ihlali iltica etmeye çalışırken durdurulan mülteciler hakkında yayınlanan haberlerde
yapıldı. Haberlerde yer sıklıkla kullanılan 'Kaçak göçmen', 'yasa dışı', ''şüphe', 'operasyon' ve
'yakalandı' ve benzeri terimler ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışıldı, iltica hakları yok
sayıldı.

Haber başlıklarına dair kelime bulutu çalışması

Başlıklarda 'kaçak', 'göçmen', 'yakalandı', 'Suriyeli' ve 'düzensiz' kelimeleri ön plana çıkıyor.

*Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporları'nda kullandığı yöntemlerden
faydalandık.
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Muhabirler ve editörler, haber yazımın ve editöryel süreçlerde, iltica etmenin İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi'nde ve 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan temel bir hak olduğu unutmamalıdır. Ayrıca, güvenli ve düzenli
iltica hakkı devletler tarafından hayata geçirilmediği için mültecilerin düzensiz yolları tercih
etmeye mecbur bırakıldığı dikkate alınmalıdır.

Hak ihlalleri içeren haberlerin ikinci sırasında üçüncü sayfa olarak adlandırılan asayiş haberleri
geliyor. Mültecilerin ya da göçmenlerin karıştıkları suç olaylarında, işlenen suçla doğrudan ilişkisi
olmadığı halde mağdur yerine suç işleyen kişinin kimliğinin ön plana çıkarılması, vurgulanması
okurda genelleme yapılmasına ve mülteciler ile suç arasında ilişki kurulmasına sebebiyet veriyor.
Çok gerekli olmadığı sürece suç işleyen kişinin kimliği haberlerde vurgulanmamalıdır.

Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı

Ajans

Hak ihlali tespit ettiğimiz 30 farklı haberin 22'si
ajanslar tarafından servis edilirken 8haber
merkezlerinin kendi üretimi idi. 30 haber metninin
1'i köşe yazısı ve 1'i röportaj türünde idi.

Özel

Haberde Mültecinin Tanımlanmasına Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 30 farklı haberin sadece 3'ünde mülteci tanımlaması kullanıldı. 75
haberde mülteciler sadece 'uyruklarına göre' tanımlanırken 9 haberde 'kaçak göçmen'
tanımlaması kullanıldı. 6 haberde ise göçmen (düzensiz tanımlaması ile) terimi kullanıldı.
(Tablo haberin içeriğine göre çoktan seçmeli olarak hazırlandı)
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Hak İhlalinin Türüne Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 30 farklı haberin 22'sinde mülteciler 'kriminalize' edilirken, 7 haberde
mülteci kimliğine 'yükleme' var. 6 haberde 'ayrımcı dil' uygulanırken 4 haberde 'nefret söylemi
ve düşmanlaştırma' ve 2 haberde ise mülteciler hakkında yanlış bilgilendirme bulundu.

Haber Konusuna Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 30 farklı haberin 16 mültecilerin iltica etmeye çalışması ile ilgili 9 ise
mültecilerin karıştıkları asayiş olayları ile ilgili. Diğer haberlerin konusu ise 'eğitim', 'Türkiye'nin
mülteci politikası', 'istihdam sorunları' ve 'uyum/entegrasyon' ile ilgili.
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Haberiniz.com 16.01.2021

Haberiniz.com isimli haber sitesinde yayınlanan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji kurulu
Üyesi ve aynı zamanda İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Seyit Yücel'in röportajında Suriyeli
mülteciler üzerinden mültecilerle ilgili nefret söylemi ve düşmanlaştırma, kriminalize edici
ifadeler ve yanlış bilgilendirmeler yer alıyor.

'Suriyeli mültecilerin Türkiye'nin milli güvenliği açısından bir 'tehdit' oluşturduğu mesajının
verildiği haberde röportajı yapan muhabirler "memleketin kanayan yaralarından olan Suriyelileri
ele almak istiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Haberde yer alan "Bakıyorsunuz, hastanelerde öncelikliler. Hastaneye giden kendi vatandaşımız
bu durumdan rahatsız. Bu insanların çoğu yardımlarla geçiniyor ancak..." ifadeleri ile mülteciler
hakkında yanlış bilgilendirme yapılıyor. Haberde işsizliğin sorumlusu olarak da mülteciler
gösterilmiş.

Suriyeli mülteciler üzerinden Antep, Kilis ve Hatay illerinin demografik yapısının değiştirilmek
istendiğinin ifade edildiği haberde "Bu emperyalist bir oyundur ve buna dur demek zorundayız.
Türkiye Araplaştırılmaya çalışılıyor" ifadeleri ile Suriyeli mülteciler Türkiyelilerin gözünde
düşmanlaştırılmaya çalışılıyor.

Röportajda yer alan ve herhangi bir veri ile sunulmadan sarf edilen "Ülkemizde bulunan
Suriyelilerin sosyal, ekonomik ve demografik yapılarına baktığımızda yalnızca terör değil aynı
zamanda asayiş konusunda suça eğilimli olabilme ihtimallerinin yüksek olduğunu görüyoruz"
cümlesi ile Suriyeli mülteciler okurun gözünde kriminalize ediliyor.
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Haberkritik.net 20.01.2021

Haberkritik.net isimli haber sitesinde 20 Ocak tarihinde yayınlanan haberde İYİ Parti TBMM
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın meclisteki basın açıklamasına yer verildi. Başlığa diğer
haber sitelerinden farklı olarak açıklamada yer alan "5 milyon Suriyeli’ye bakan İktidar, GSS
borcu olan 5 Milyon vatandaşımıza bakamıyor" cümlesi çekildi.

Herhangi bir editöryel süreçten geçirilmeden yayınlanan haberde genel sağlık sigortası primini
ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkına erişememesinin sorumlusu olarak Suriyeli mülteciler
gösterildi. Haberde mültecilerin bütün giderlerinin hükümet tarafından karşılandığı algısı
yaratılıyor.

Türkkan gibi bütün olumsuzlukların sebebini 'Suriyeli mültecilere' bağlayan siyasetçilerin
söylemleri mültecilere yönelik nefret söylemlerine, ayrımcı uygulamalara ve saldırılara sebebiyet
verebiliyor.
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Yeni Çağ Gazetesi 20.01.2021

Yeni Çağ Gazetesi'nin web sayfasında 20 Ocak tarihinde yayınlanan özel haberde Tokat’ın Zile
ilçesine bağlı Ali Hoca ve Karşıpınar köylerinde vatandaşların çocuklarının uzaktan eğitime
erişebilmesi tepelerde çadır kurdukları ve çocukların bu çadırlarda dersleri takip ettiği
belirtiliyor.

Ancak bu haberde de 'Suriyeli mülteci çocukların daha iyi eğitim aldığı, kamu kaynaklarının
Suriyeli mülteci çocuklar için harcandığı için Türkiyeli öğrencilerin karşılaştığı sorunlar
çözülmüyor' mesajı verilmeye çalışılıyor. Mesaj haberdeki fotoğraflarda da güçlendirilmeye
çalışılmış. Haberin hem manşet görselinde hem de içinde "İlla ki Suriyeli Olmamız Mı Gerek"
yazılı kağıt tutan bir öğrencinin fotoğrafı kullanılmış.

Basına yansıyan raporlarda* ve haberlerde COVİD-19 salgının etkisinin göstermesi ile birlikte
hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemine mülteci öğrencilerin de önemli bir kısmı da erişemedi.

*https://multecimedyasi.org/2020/06/09/3-multeci-ogrenciden-1i-ebada-derslerini-takip-edemedi/
https://multecimedyasi.org/2020/05/23/multeciler-gidaya-hijyen-maddelerine-erisemiyor-fatura-vekiralarini-odeyemiyor/
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Manşet Aydın 21.01.2021

Manşet Aydın isimli yerel haber sitesinde 21 Ocak tarihinde yayınlanan haberde Nazilli'de bir
hırsızlık olayının şüphelisinin yakalandığı bilgisi veriliyor. Şüphelinin Suriyeli olması manşete
çekilerek vurgulanmış.

Asayiş haberinde gözaltına alınan şüphelinin 'Suriyeli' kimliğinin başlığa taşınması, öznelere
doğrudan suç atanmasına ve genellemelere sebep oluyor. Şüpheli kişinin kimliği ile işlenen suçla
ilişkisi olmadığı haberde kimlik vurgulanmış durumda. Kişinin milliyetinin haberin doğrudan
konusu değildir.

Bu tür haberler mültecilere yönelik ön yargıların daha da artmasına mültecilerin suçla
ilişkilendirilmesine neden oluyor. Bu yaklaşım tüm mültecilerin suçlu ya da suça meyilli
olduğuna ve toplumun huzurunu bozduğuna yönelik bir algısını güçlendiriyor.

14

