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13-19 Şubat Mültec
Haberler Gündem
İran'da 2 ayrı kazada 8 mülteci yaşamını yitirdi
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre,
Sistan Beluçistan eyaletindeki Zahidan ile
Haş kentleri arasındaki otoyolda 2 ayrı
trafik kazasında 8 mülteci yaşamını yitirdi.
ran'ın Pakistan ve Afganistan ile kara
sınırına sahip olduğu Sistan-Beluçistan
eyaleti sürekli düzensiz geçişlere sahne
oluyor.

Yunan Bakan: Ege Denizi'nde sığınmacıların geri itilme
iddiaları yalan
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis
Mitarakis, To Vima gazetesine verdiği bir
röportajda, "Sığınmacıların Ege
Denizi'nde zorla geri itildiğine dair iddialar,
Türkiye'nin sivil toplum örgütlerini (STK)
ve kaçakçılık şebekelerini kullanarak
uydurduğu yeni bir strateji." diye konuştu.

Kongolu mülteci Edinburgh
Üniversitesi'ne rektör seçildi
İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde
16 yıl önce Demokratik Kongo'dan Birleşik
Krallık'a sığınan Debora Kayembe rektör
seçildi.
Debora Kayembe, 2004 yılında
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde silah
bir grup tarafından tehdit edilmiş ve
Birleşik Krallık'a iltica etmişti.
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Antep'te duvarın altında kalan mülteci inşaat işçisi
yaşamını yitirdi
Evrensel Gazetesi'nde yer alan
habere göre Antep'in Şahinbey ilçesi
Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde
tadilat yaparken yıkılan duvarın
altında kalan Suriyeli mülteci işçi
Ziyed Ağcı hayatını kaybetti.
İSİG Meclisi'nin verilerine göre
2020'de 101 mülteci-göçmen işçi, iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

EMEP Genel Başkanı Akdeniz: Türkiye artık göçmen ucuz
emeğinde AB'nin Çin'i, Bangladeş'i oldu
Emek Partisi (EMEP) Genel
Başkanı, yazar Ercüment
Akdeniz, 'ucuz ve güvencesiz
emeğin' kritik kesişme noktası
Türkiye'deki göçmenleri konu
edindiği “Sekizinci Kıta”
kitabını T24’den Murat
Sabuncu'ya anlattı. Akdeniz,
"Türkiye artık göçmen ucuz
emeğinde AB'nin Çin'i,
Bangladeş'i oldu" diye
konuştu.

Yunanistan'da sığınmacıların
dramı sürüyor
Yunanistan'da elverişsiz koşullardaki kamplarda
yaşamak zorunda kalan sığınmacıların dramı
sürüyor. Sığınmacılar yanarak küle dönen Moria
kampından sonra götürüldükleri Kara Tepe
bölgesinde dondurucu soğukla mücadele ediyor.
Kampta elektrik yok, sağlık ve güvenlik sorunları
ise üst seviyede.
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Fransa'da derme çatma çadırlarda kalan mülteciler
ısınmak için giysilerini yakıyor
Soğuk havanın etkili olduğu
Fransa'nın kuzeyindeki kampta kalan
mültecilerin ısınmak için giysilerini
yaktığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki
4 ilde eksi 16 dereceye kadar düşen
hava sıcaklıkları nedeniyle mülteciler
yaşam mücadelesi veriyor.

GAR Araştırması: İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin
kıyısında Afganlar
Evrensel Gazetesi'nin haberine göre,
Göç Araştırma Derneği (GAR),
“İstanbul’un Hayaletleri:
Güvencesizliğin kıyısında Afganlar”
başlıklı rapor yayımladı. Raporda
Afganların hem tehlikeli yolculukları
hem de İstanbul’daki yaşamlarında
daimi olarak maruz kaldıkları
güvencesiz koşullar incelendi.

5-10 milyon kişilik göç dalgası Türkiye'den geçecek
Finans Gündem’in haberine göre,
genellikle iç karışıklık, savaş, kriz ve
yoksulluk gibi sebeplerle gündeme gelen
mültecilik kavramına, iklim mültecileri de
eklendi.Prof. Dr. Levent Kurnaz ile Dr. Ali
Zafer Sağıroğlu, Türkiye'nin yeni bir
insan seli ile karşılaşma riskine dikkati
çekti. Boğaziçi Üniversitesi İklim
Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Levent Kurnaz, “"Afrika'nın
kuzey bölgelerinden Türkiye'ye göç
çoğalacak" dedi.
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Mültecilerin aşılanmasına ilişkin bir planlama yapılmış
mıdır?
HDP Muş milletvekili Gülistan Kılıç
Koçyiğit, Türkiye’deki mültecilerin nasıl
aşılanacağını Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’ya sordu. Koçyiğit, “Koronavirüsün
mültecileri, sığınmacılar, göçmenleri ve
mülteci kampı nüfusunu nasıl etkilediğini,
etkileyebileceğini ortaya koyan bir
araştırma kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
Bu bakımdan Bakanlığınızca açıklanan
aşı takviminde geçici koruma statüsünde
bulunan Suriyelilerin ve diğer ülkelerden
gelerek Türkiye’ye sığınan yabancıların
nasıl aşılanacağı konusunda bir rota
belirtilmemiştir” dedi.

Suriyeli Ali El Hemdan'ı öldürmekle yargılanan polis: İnsan
haklarını savunuyorum.
Adana'da Ali El Hemdan'ın polis kurşunu
ile hayatını kaybetmesine dair bugün
görülen davada Adana Barosu, İnsan
Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş
Hukukçular Derneğinin (ÇHD) Adana
şubelerinin davaya Ali El Hemdan’ın
babasının vekili olarak katılma talebi
tartışma konusu oldu. Sanık polis
memuru F. K, davaya katılmak isteyen
avukatlarla ilgili "Onlar insan hakkını
savunuyor da biz savunmuyor muyuz?
Ben o sokakta insan hakkını onlardan
daha iyi savunuyorum" sözlerini sarf etti.
Mahkeme heyeti sanık F.K.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Avukatların katılma
talebini reddeden heyet, vekalet çıkarılması için süre verilmesine karar vererek
duruşmayı 27 Mayıs tarihine erteledi.
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Fransız senatörden göçmen alıkonulma merkezine
habersiz teftiş: 'Bu merkezler hiç var olmamalı'
Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV)
Senatörü Esther Benbassa,
göçmenlerin tutulduğu alıkonulma
merkezine habersiz bir ziyaret
gerçekleştirdi. Benbassa, kötü
şartlara dikkat çekerek bu
merkezlerin kapatılması gerektiğini
savundu.Senatör Benbassa, "Bu
alıkonulma merkezleri hiç var
olmamalıydı. Her tarafta demir
parmaklıklar var. Halbuki buradaki
insanlar suç işlemiş değil. Çoğu
niye burada olduğunu bile
bilmiyor." şeklinde konuşuyor.

Suriyeli mülteciyi öldüren sanık "akli dengesi yerinde
değil" raporu almış
Samsun Vezirköprü’de fırın işçisi olarak
çalışan 16 yaşındaki Suriyeli Mülteci
Eymenh Hammamı’ın ırkçı grup
tarafından bıçaklanarak öldürülmesine
ilişkin açılan davanın duruşması
Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmada Hammamı’yı
öldürmekle suçlanan sanığın akli
dengesinin yerinde olmadığı yönünde
rapor aldığı ortaya çıktı.
Duruşma 10 Mart tarihine ertelendi.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde fırın işçisi olarak çalışan Suriyeli Mülteci Hammamı ırkçı bir
grup tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın görgü tanığı ve Eymenh’in ağabeyi
İbrahim Hammamı “Dört kişi arabayla önümüzü kesti. Bize ırkçı küfürler ettiler. Sonra gidip
20 kişi döndüler. Kardeşimi vuranlar ceza alsın, adalet yerini bulsun” demişti. Olayla ilgili
gözaltına alınan 5 kişiden biri de tutuklanmıştı.
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Kırklareli'nde 2 mülteci donmak üzereyken bulundu
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın
Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler
köyünde devriye görevini
sürdürürken, Suriye uyruklu 2
mülteciyi donmak üzereyken buldu.
Mültecilerin ifadelerinde,
Bulgaristan'da polis tarafından
yakalandıklarını, darbedilerek
değerli eşyaları alındıktan sonra
Türkiye tarafına bırakıldıklarını
söyledikleri öğrenildi.

Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması
Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs
Cumhuriyeti Türkiye’yi yeni bir göç
yolu oluşturmak ve bu şekilde
Kıbrıs’ın AB’deki en yüksek
sığınmacı oranına sahip olmasına
neden olmakla suçladı.Kıbrıs
Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı bugün
konuyla ilgili ortak bir açıklama
yaptı. Açıklamada, "Kıbrıs'a yönelik
göç akınının büyük kısmı göçle ilgili
anlaşmaları uygulamayan
Türkiye’den kaynaklandı” ifadeleri
kullanıldı.
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Mülteci Haberlerinin Analizi
13-19 Şubat 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve 'Afgan'
kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 22 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 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' ve 'yakalandı' gibi benzeri
terimler ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışıldı, illtica etmeye çalışmaları suç ile
ilişkilendirildi.

Haber başlıklarına dair kelime bulutu çalışması

Başlıklarda 'yakalandı', 'göçmen' ve 'kaçak' kelimeleri ön plana çıkıyor. Başlıklarda 11 defa
'göçmen', 9 defa 'yakalandı' ve 6 defa da 'kaçak' kelimesi kullanıldı.

*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

Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı
Hak ihlali tespit ettiğimiz 22 farklı haberin17'si
ajanslar tarafından servis edilirken 5 haber
merkezlerinin kendi üretimi idi.

Özel

DHA
10

İHA
1

AA
6

17 ajans haberinin 11'i Demirören Haber Ajansı tarafından haber merkezlerine servis
edilirken 6 haber Anadolu Ajanası tarafından 1 haber de İhlas Haber Ajansı tarafından
servis edildi.
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Haberde Mültecinin Tanımlanmasına Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 22 farklı haberin sadece 4'ünde mülteci tanımlaması kullanıldı. 8
haberde mülteciler sadece uyruklarına göre tanımlandı. 6> haberde 'göçmen' ve 8 haberde ise
'kaçak göçmen' tanımlaması kullanıldı. 1 haberde ise 'yabancı' terimi kullanıldı. (Tablo haberin
içeriğine göre çoktan seçmeli olarak hazırlandı)

Hak İhlalinin Türüne Göre Dağılım
22 farklı haberin 15'inde mülteciler 'kriminalize' edilirken, 10 haberde ise işlenen suç üzerinden
mülteci kimliğine 'yükleme' yapıldı. 2 haberde ayrımcı bir dil uygulanırken 1 haberde ise nefret
söylemi ve düşmanlaştırma yapıldı.

Haber Konusuna Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 22 farklı haberin 14'ü mültecilerin iltica etmeye çalışırken
karşılaştıkları hak ihlalleri ile ilgiliyken 7'si asayiş olayları ile ilgiliydi. 1 haber ise Avrupa'daki
mültecilerle ilgiliydi.
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Sözcü Gazetesi 13.02.2021

Sözcü Gazetesi'nin web sayfasında 13 Şubat tarihinde yayınlanan haberde
İngiltere'de karantina altında bulunan mültecilerin COVİD-19 aşısı
yapılması gündemleştirilmiş.
İngiliz basını kaynak gösterilen haberde mültecilerin aşılanması 'skandal'
olarak yorumlandı. Haberde ayrıca mülteciler için de 'kaçak göçmen'
tanımlaması yapıldı. Haberde İngiltere halkının aşıya ulaşamadığı e bunn
sorumlusu olarak mülteciler gösterilmeye çalışıldı. Haberde yer verilmese
de İngiliz hükümeti kayıtlı kayıtsız mültecilerin aşılanacağını duyurmuştu.
Haberde hem mültecilere yönelik 'ayrımcı bir dil' uygulanırken 'kaçak'
tanımlaması ile mülteciler kriminalize de edildi.
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Yeni Şafak Gazetesi 20.02.2021

Yeni Şafak Gazetesi'nin web sayfasında 20 Şubat tarihinde yayınlanan
haberde PKK üst düzey yöneticilerinden bir kişinin yakalandığı bilgisi
verilmiş. Ancak habere atılan 'Mülteci görünümlü bombacı' mültecilerin
kriminalize edilmesine ve düşmanlaştırılmasına neden oluyor.
Haberlerde kullanılan kalıplar mültecilere yönelik ön yargıları daha da
pekiştiriyor ve okurda mültecilerin potansiyel 'suçlu' olarak algılanmasına
neden oluyor!
Haberde de mülteci olmadığı halde başlığa mülteci kimliğinin çekilmesi
mültecilere doğrudan suç atanmasına ve genelleme yapılmasına
sebep oluyor.
Mültecilerin sürekli olumsuz belirli kalıplarla medyada yer alması
mültecilere yönelik nefret ve ayrımcılığa neden oluyor!
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