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İdlib'de mülteci kampında yangın: 2 çocuk yaşamını yitirdi

T24'te yer alan habere göre; Suriye'nin İdlib kentinin

kuzeyinde yer alan Tal Al-Karama köyünde bulunan

El-Lataminah mülteci kampında yangın çıktı

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada,

yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken,

yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade

edildi.

İmece Köyü ‘villa’ kurbanı:Dayanışma sokakta kaldı!

İlk Ses Gazetesi'nden Çağla Geniş'in haberine

göre; savaşın enkazından çıkan mülteci

kadınların hayata üreterek tutunmasını sağlayan

‘İmece Köyü’ çatısız kaldı. Çeşme’de uygun

bir arazi üzerine inşa ettikleri yaşam alanında,

kadınlara barınma ve mesleki eğitim imkanı

sunan İmece İnisiyatifi’nin villa yapılmak

istenen araziyi boşaltması isteniyor. 

Almanya sığınanların sayısı düştü: ‘Göç politikamızın
başarısı’

Hürriyet'te yer alan habere göre; artan sınır

güvenlik önlemleri ve corona virüs salgınından

kaynaklı Almanya'ya yapılan iltica başvuruları

2020'de de azaldı. 2020 yılında  76 bin 61

mülteci iltica başvurusunda bulanabildi. 

Bu rakam bir önceki yılla kıyaslandığında

yüzde 31.5 daha az. Geçen yıl yaklaşık 111 bin

kişi Almanya’dan sığınma talebinde

bulunmuştu.

https://t24.com.tr/haber/idlib-de-multeci-kampinda-yangin-2-cocuk-yasamini-yitirdi,925750
https://www.ilksesgazetesi.com/guncel/imece-koyu-villa-kurbanidayanisma-sokakta-kaldi-h101579.html
https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/almanya-siginanlarin-sayisi-dustu-goc-politikamizin-basarisi-41711026


Eski İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, görev yaptığı 2019 yılında bir sığınmacı gemisinin

demirlemesini engelleyerek görevi kötüye kullanma suçuyla hâkim karşısına çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, aşırı sağcı League Partisinin lierliğini yapan eski İçişleri

Bakanı Salvini, 100 sığınmacının bulunduğu bir geminin İtalya'ya demirlemesine izin vermeyerek

görevi kötüye kullanma ve el koyma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Geminin sahibi olan Open Arms, bu davanın aynı zamanda İtalya ve Avrupa Birliği hükûmetlerini

ilgilendirdiğini, Salvini'nin uluslararası sözleşmeleri ve sığınmacı haklarını ihlal ettiğini söyledi.
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Eski İtalya İçişleri Bakanı Salvini, demirlemesine izin
vermediği sığınmacı gemisiyle ilgili hâkim karşısına çıktı

Danimarka sığınmacı kabul etmek için BM’ye başvurdu

Danimarka, Birleşmiş Milletler (BM) kotasından sığınmacı kabul etmek üzere Birleşmiş Milletler

Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvurdu.

Göçmen ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basına yaptığı açıklamada, ülkenin bu yıl içinde ne

kadar sığınmacı alacağının belli olmadığını ancak gelecek seneden itibaren her yıl 500 sığınmacıyı

kabul edeceklerini belirtti.

https://t24.com.tr/haber/eski-italya-icisleri-bakani-salvini-demirlemesine-izin-vermedigi-siginmaci-gemisiyle-ilgili-hakim-karsisina-cikti,925628
https://www.trendhaber.com.tr/dunya/danimarka-siginmaci-kabul-etmek-icin-bmye-basvurdu.html


BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Diyarbakır'da eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriyeli

E.B. (35) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu

suçlamasıyla Remzi N. hakkında başlatılan

soruşturmada "kovuşturmaya yer yok" kararı

verildi.

E.B. “Kadınların böyle durumlar karşısında sessiz

kalmamasını istiyorum. Belki bana yapılanlar

cezasız kaldı ama yine de susmasınlar. Savaşa

şahit olanlar bir kez ben iki kez kayboldum.

Yanımda olun” diyerek kadınlara seslendi.
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Taciz suç duyurusuna takipsizlik kararı verilen mülteci
kadın: Yanımda olun

Artı Gerçek'te yer alan habere göre;

Macaristan Ulusal Polis Merkezi'nden

yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak

tarihlerinde bin 40 mültecinin ülkeye

girişinin engellendiği kaydedildi. 

Macaristan, mülteci karşıtı olarak

adlandırılan önlemlerini 2018 yılında

anayasadan geçirmişti.

Macaristan'a binden fazla mültecinin girişi engellendi 

Ajansların geçtiği habere göre; Esenler

Kemer Mahallesi 922 Sokak'ta Suriyeli 6

kişilik bir ailenin yaşadığı evde henüz

belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede söndürülen yangında bir

çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan bir çocuk da

yapılan müdahalelere rağmen

kurtarılamadı.

İstanbul’daki yangında 2 mülteci çocuk yaşamını yitirdi 

https://www.birgun.net/haber/taciz-suc-duyurusuna-takipsizlik-karari-verilen-multeci-kadin-yanimda-olun-330085
https://artigercek.com/haberler/macaristan-a-son-bir-haftada-binden-fazla-multecinin-girisi-engellendi
https://www.internethaber.com/istanbul-esenlerde-bir-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-oldu-2155513h.htm
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Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre; yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı

her 6 kişiden birinin çareyi yurtdışına göç etmekte bulduğu Venezuela’da göç sorunu pandemiye

ve sınırların kapalı olmasına rağmen devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mültecilere Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son 5 yılda nüfusun

yüzde 18’i yani 5 milyon 400 bin Venezuelalı göç etti. Venezuelalı göçmen sayısının 2020'de 7

milyona yaklaşması ve 6 milyon 700 bin olan Suriyeli mülteci sayısını aşması bekleniyor. 

2021'de Venezuelalı göçmen sayısı Suriyelileri aşabilir

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre;

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele

Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil

Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında Ege'de

göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi

kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle

soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ege Denizi'nde

botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan

göçmenlerin, uluslararası hukuka aykırı

şekilde geri itilmeleri de araştırılıyor.

AB'den Frontex'e soruşturma: Ege'de göçmenlerin geri
itilmesi iddialar arasında

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri

ittiği yönünde haberler yer almıştı. 

Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a

ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu

operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/venezuelal%C4%B1-gocmen-sayisi-suriyelieri-asabilir/5732966.html
https://tr.euronews.com/2021/01/12/ab-den-frontex-e-sorusturma-ege-de-gocmenlerin-geri-itilmesi-iddialar-aras-nda
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin

açıkladığı rapora göre 2020'de 101

mülteci/göçmen işçi iş cinayetlerinde

yaşamını yitirdi. 

Yaşamını yitiren işçilerin 48'i Suriyeli, 28'i

Afganistanlı, 5'i Türkmenistanlı idi. İşçileri

arasında Gürcistanlı, Özbekistanlı,

Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukranyalı ,

Bulgaristanlu, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı

işçiler de bulunuyor. 

İSİG Meclisi: 2020'de 101 mülteci/göçmen işçi hayatını
kaybetti

Sputnik'te yer alan habere göre; Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten, sığınma başvuruları reddedilen 1450

sığınmacının Türkiye'ye geri gönderilmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Midilli, Sakız, Sisam ve İstanköy adalarındaki 1450

sığınmacının ülkeye sığınma başvurusunun reddedildiği belirtilerek Avrupa Komisyonu ve

Frontex'e, bu sığınmacıların Türkiye'ye "derhal geri gönderilmesi" talebinin iletildiği kaydedildi.

Geçen sene Covid-19 salgınının etkisiyle bu çerçevede Yunanistan'dan Türkiye'ye sadece 139

sığınmacı yollanmıştı.

Yunanistan, sığınma başvurularını reddettiği 1450
sığınmacının Türkiye'ye göndermek istiyor

http://www.isigmeclisi.org/site_icerik/2021/1ocak/2020rapor.pdf
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202101141043580727-yunanistan-siginma-basvurularini-reddettigi-1450-siginmacinin-turkiyeye-gonderilmesini-talep-etti/


Hürriyet'te yer alan habere göre; Almanya Federal

Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada,

ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak

üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu

belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve

Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.
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Almanya'da 1579 sığınmacı çocuk kayıp 

Diken'de yer alan habere göre; Van Gölü’nde 26

Aralık 2019’da teknenin batmasının ardından

yedi mültecinin hayatını kaybetmesine ilişkin

soruşturmada sekiz kişiye 38 buçuk yıla kadar

hapis istemiyle dava açıldı.

Tekne sahibi, olaydan hemen sonra limana

giderek ‘Atilla Kaptan’ isimli teknenin ismini

‘Yıldırım 65’ diye değiştirdi.

Yedi mültecinin ölümünde sekiz kişiye dava: Tekne adı
değiştirmek de ‘kurtarmadı’

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Ocak’ta

sokağa çıkma yasağına uymadığı için gözaltına

alınan 23 yaşındaki Güney Afrikalı göçmen

İbrahima Barrie’nin karakolda ölmesi üzerine

adalet eylemleri yapıldı.

Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma

başlatmış ancak Barrie’ye ne olduğu

açıklanmamış ve o esnada görevde olan polisler

hakkında işlem başlatılmamıştı.

Belçika'da karakolda ölen mülteci için adalet çağrısı

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/almanyada-1579-siginmaci-cocuk-kayip-41714948
http://www.diken.com.tr/yedi-gocmenin-olumunde-sekiz-kisiye-dava-tekne-adi-degistirmek-de-kurtarmadi/


09 Ocak - 15 Ocak 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve

'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 20 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 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' ve 'yakalandı' ve

benzeri terimler ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışıldı, iltica hakları yok sayıldı. 

Hak ihlalleri içeren haberlerin ikinci sırasında asayiş haberleri geliyor. Mültecilerin, göçmenlerin

karıştıkları asayiş 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. 

Mülteci Haberlerinin Analizi

*Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporları'nda kullandığı yöntemlerden
faydalandık. 7

Haber başlıklarına dair kelime bulutu çalışması 

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

Özel

Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı 

Hak ihlali tespit ettiğimiz 20 farklı haberin  17'si

ajanslar tarafından servis edilirken sadece 3 haber 

 merkezlerinin kendi üretimi idi. 20 haber metninin

sadece 1'i köşe yazısı idi. 

Haberde Mültecinin Tanımlanmasına Göre Dağılım

Hak ihlali tespit ettiğimiz 20 farklı haberde mülteciler 8 kez sadece uyruklarına göre

tanımlanırken, 4 haberde 'göçmen' (düzensiz), 4 haberde 'kaçak göçmen', 2 haberde 'yabancı' 1

haberde de 'kaçak sığınmacı' olarak tanımlandı. Sadece 2 haberde 'mülteci', 1 haberde ise

'sığınmacı' tanımı kullanıldı. (Tablo çoktan seçmeli olarak hazırlandı) 

Haber Konusuna Göre Dağılımı 

Hak ihlali tespit ettiğimiz 20 farklı haberin  9

mültecilerin geçişleri sırasında durdurulması, yine 9'u

mültecilerin karıştıkları iddia edilen asayiş olayları ile

ilgili idi.  2 haberin konusu ise mültecilere yönelik

ayrımcılık ve mültecilerin uyumu ile ilgili. 

Haberlerin tamamında mülteciler kriminalize edilirken 8

haberde abartma, yükleme, 2 haberde ise ayrımcı söylem

uygulandı. 
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Akşam Gazetesi'nin internet sitesinde 13 Ocak tarihinde yayınlanan özel haberinde,

Avrupa Birliği'nin Sınır Koruma Ajansı'nın (FRONTEX) 2020 verilerine göre

dünyada 'kaçak sığınmacı geçişini engellemede en başarılı ülke' Türkiye'nin olduğu

belirtiliyor. 

Türkiye üzerinde AB ülkelerine geçişlerin son bir yılda yüzde 76 oranında azaldığı

bilgisinin verildiği haberde Türkiye’nin 'AB’ye verdiği sözü bütünüyle yerine

getirdiği' vurgulanıyor.  

Ancak haberde kullanılan 'kaçak sığınmacı', 'yasadışı' ve 'kaçak geçiş' ifadeleri ile

okura mültecilerin iltica hakkını kullanmaya çalışması kriminialize ediliyor.

Haberde geçişleri engellenen mültecilerin sonrasında neler yaşadığına dair bilgi de

verilmiyor. 

Akşam Gazetesi 13.01.2021 
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Haberler.com 12.01.2021

Haberler.com isimli sitede 12 Ocak tarihinde yayınlanan haberde İstanbul'da

kendini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtarak insanlardan para isteyen iki kişiye

operasyon yapıldığı bilgisi veriliyor. 

İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen haberin içeriğinde gözaltına alınan iki

kişinin Suriyeli olduğu belirtiliyor ancak Haberler.com editörleri haberin daha çok

okunması için 'Suriyeli' kimliğini başlığa çekiyor. 

Haberde yakalanan zanlının 'Suriyeli' kimliğinin ön plana çıkarılması, Suriyeli

mültecilere doğrudan suç atanmasına ve genelleme yapılmasına sebep oluyor. Suç

işleyen kişinin kimliği haberin doğrudan konusu değildir. Bu tür haberler

mültecilere yönelik ön yargıların daha da artmasına mültecilerin suçla

ilişkilendirilmesine neden oluyor. 



Anadolu Ajansı'nın Mülteci Haberlerinin Çelişkisi 

Ekran görüntüleri olan her iki haber geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı tarafından

haber merkezlerine servis edildi. 

11 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan ilk haberde Macaristan üzerinden Almanya'ya

iltica etmeye çalışan mültecilerle ilgili. Haberde, Macaristan'a 3 gün içinde

düzensiz yollarla girmeye çalışan 500 sığınmacının engellendiği artan sınır

güvenliği önlemleri ile vurgulanıyor. 

14 Ocak tarihinde yayınlanan ikinci haber ise Türkiye'ye düzensiz yollarla giren

mültecilerin Gaziantep'te durdurulması ile ilgili.

Ancak ilk haberde kullanılan 'sığınmacı' terimi yerine ikinci haberde 'düzensiz

göçmen', 'engellendi' ifadesi yerine ise 'yakalandı' kullanıldı. 

İlk haberdeki dikkat ve doğru terminoliji kullanımı maalesef ikinci haberde

gösterilmemiş. 


