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23-29 Ocak Mültec Haberler Gündem
Evine saldırılan mülteci: "Saldırıya uğradık, üzerine bir de
iftira atılıyor
İzmir Bayraklı Nafiz Gürman
Mahallesi’nde iki hafta önce evine
saldırılan Suriyeli mülteci Hişam Yusuf
Evrensel'e konuştu. Günlerdir evine
giremediğini dile getiren Yusuf Onlar
kendi evlerinde yatıyorlar, ben evimde
kalamıyorum. İftira atıyorlar. Benim
çocuklarım soğukta oturuyor. Ev
bakıyorum, bulamıyorum. Ev kiraları
yüksek. Çocuğum hasta, yanlarına
gidemiyorum. Eşyamı nasıl çıkaracağım
onu düşünüyorum” dedi. Olaya ilişkin
videolar olmasa kimse sesini
çıkarmayacağını belirtti.

Doç. Dr. Özlem Özdemir: 'Telefon, su kadar zorunluluk.
Google Kriz Merkezi her şeyin önünde'
Fenerbahçe Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nden öğretim üyesi Doç. Dr.
Özlem Özdemir, “Mülteciler ve Dijital
Göç” adlı kitabıyla, göç sürecindeki
dijital teknoloji kullanımlarına mercek
tuttu. Cumhuriyet Gazetesi'ne
açıklamalarda bulunan Özdemir
"Mülteciler, artık uluslararası göç
sürecini dijitalleştiriyor. Sosyal
medyada, deneyimlerini siber mekânda
paylaşarak başka bir ülkede kuracakları
yeni hayata hazırlık yapıyorlar.
Mülteciler açısından ağ lokasyonu oldukça işlevsel. Google’ın tasarladığı “Kriz Bilgi Merkezi”
internet sitesi sayesinde başka ülkelere gitmek isteyen mülteciler, yolculuklarında kritik bilgilere
ulaşarak olabilecek krizlerin de önüne geçmiş oluyor. Mülteciler için göç sırasında çantalarının
içinde su ve yiyeceğin yanında akıllı telefon taşımak bir gereklilik" dedi.
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Mülteci çadırlarında kış çilesi: “Bitsin diye dua ediyoruz!”

Torbalı’da derme çatma çadırlarda yaşayan mülteci tarım işçilerinin çilesine bir de soğuklar
eklendi. Bölgede daha önce kötü yaşam koşulları sebebiyle ölen bebekleri unutamayan aileler, kış
şartlarının bir an önce sona ermesini diliyor. Yağmurlu havalarda çadırların içleri su doluyor;
aileler çadırlarına kurdukları sobalarla ısınmaya çalışıyor. Kışlık kıyafetlerinin yetersiz olması
nedeniyle ince giyinmek zorunda kalan çocuklar, soğuk havaya rağmen çıplak ayaklarla
çamurların içinde yürüyor. İlk Ses Gazetesi'nden Çağla Geniş Torbalı'daki tarım işçisi mültecilerin
yaşadıklarını yazdı.

"Suriyeliler yardım parası için sigortasız çalışıyor" diyen
patronlara tepki
Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Makine
Sanayici İşadamları Derneği
(MAKSİAD), Denizli’de bulunan
Suriyeli mültecilerin işyerlerinde kayıt
dışı çalıştırılmasından Suriyeli
mültecileri sorumlu tutarak SGK İl
Müdürlüğüne başvurdu. Evrensel
Gazetesi'ne açıklamada bulunan
Suriyeli Mültecilerle Dayanışma
Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali
bu iddianın doğru olmadığını
patronların Türkiyeli işçileri dahi
sigortasız çalıştırdığını belirtti.
Çalışma izni konusunda yüzde 10 kotası olduğunu hatırlatan Ali, “İşyerinde çalışan mülteci sayısı
Türk çalışanların yüzde 10’undan fazla olamaz. Fabrika çalışan sayısının yüzde 10’u kadar mülteci
alabiliyor. Bazı atölyeler çalıştırıyor ama çoğunlukla sigortalı çalıştırmak istemiyor. Sigortadan,
vergiden kaçıyorlar” dedi.
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Alman mahkemesi: Sığınmacılar insanlık dışı muamele
görebilecekleri Yunanistan'a sınır dışı edilemez
Habertürk'te yer alan habere göre;
Almanya'nın Münster kentindeki Kuzey RenVestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesi,
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin
(BAMF),Yunanistan'da uluslararası korunma
hakkı bulunan ve Almanya'ya iltica etmek
isteyen sığınmacıları Yunanistan'a sınır dışı
etme talebini, "insanlık dışı ve aşağılayıcı"
muameleye maruz kalabilecekleri
gerekçesiyle reddetti. Sığınmacıların,
Yunanistan'da barınak ve iş imkanı
bulamayacakları için maddi zorluk
yaşayacağı aktarılan kararda, bu kişilerin
sığınmacı merkezlerinde barınamayacağı,
evsizlerin kaldığı yurtların da Yunanistan'da
yetersiz olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın mülteci karşıtı tutumu UCM'ye taşındı
Washington merkezli Suriyeli insan hakları
örgütü "Adalet ve Hesap Sorulabilirlik
Merkezi" (Syria Justice and Accountability
Center), Yunanistan'ı mültecilere karşı
uygulamaları nedeniyle "insanlığa karşı suç
işlemekle" suçlayarak Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ne (UCM) dava başvurusu yaptı.

Başvuruda Yunanistan'ın deniz sınırlarında,
ve topraklarındaki kamplarda mültecilere
yönelik kötü muamele ve taciz
uygulamalarıyla ilgili tanık ifadeleri ve video
kanıtlarına yer verildi.

DW Türkçe'de yer alan haberde, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci
mutabakatı sonrasında kaydedilen kötü muamele ve taciz olaylarının belgelendiği suç
duyurusunda mülteci teknelerinin zorla Türk kara sularına itilmesi olaylarıyla Yunanistan
topraklarındaki kamplardaki koşullar ve kötü muamele vakaları yer alıyor.
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ABD, Suriyeli mültecilerin "Geçici Koruma Statüsü"nü 18
ay daha uzattı
ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David
Pekoske tarafından yapılan açıklamada,
ülkedeki 6 bin 700 Suriyeliye verilen Geçici
Koruma Statüsünün 1,5 yıl uzatıldığı ifade
edildi.

ABD'de yaşayan yaklaşık 7 bin Suriyeli
olduğu ve bu kişilerin ilgili kurumlara
başvurarak yasal haklarının uzatılmasını
sağlayabilecekleri belirtildi. Buna göre, söz
konusu haktan yararlanan Suriyeliler, 30
Eylül 2022 tarihine kadar ABD'de yasal
olarak kalmaya devam edebilecek.

Avrupa Birliği'nde kayıkçı kavgası: Frontex
Macaristan'daki operasyonlarını durdurdu
Mültecilere yönelik hak ihlalleri ile
defalarca gündeme gelen Avrupa Birliği
(AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı
(Frontex), Macaristan'ın, Avrupa Adalet
Divanının mültecilerle ilgili kararını
uygulayıncaya kadar ülkedeki
faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Macaristan, sığınmacıları durdurmak
amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan
sınırlarına dikenli tel örgü çekmişti ve
yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar
artırılmıştı. Aralarında çocukların da
bulunduğu sığınmacıların, iltica
başvurusu süresince sınırda oluşturulan
kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle
çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın bu uygulamalarının,
Sırbistan'dan gelen sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinin ve iltica sisteminin AB
hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermişti.
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Patron, iş kazası geçiren mülteci işçiyi hastaneye bırakıp
kaçtı

Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre, İzmir’de bir işyerinde çalışan ve sondaj makinesine
kollarını kaptıran 24 yaşındaki Abdurrahman isimli Suriyeli bir işçi, patron tarafından hastane
bahçesine bırakıldı. Patronun işçiyi bıraktıktan sonra kaçtığı belirtildi. Sondaj makinesine kollarını
kaptırarak ağır yaralanan Abdurrahman, Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine bırakıldı.
Ortopedi servisinde ameliyat edilen işçinin sağ kolu kesildi. Sol kolunda da ciddi hasar olan işçi
anestezi servisinde yoğun bakıma alındı. Sosyal güvencesi ve kimliği bulunmayan işçinin soy ismi
bilinmiyor. Türkçeyi az bilen işçinin çalıştığı işyeri ve geçirdiği kaza hakkında bilgi vermediği
öğrenildi.

İHD’den mülteci raporu: 658 hak ihlali
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
(İHD), 2020 yılı mültecilere yönelik
hak ihlalleri raporunu açıkladı. Dernek
binasındaki basın toplantısında raporu
okuyan İHD İstanbul Şubesi Başkanı
Gülseren Yoleri derneklerine yapılan
başvuru sonucu toplamda 658 hak
ihlalinin yaşandığını aktararak, yaşanan
ihlalleri verileriyle birlikte şöyle
sıraladı: “Haksız gözaltı, tutuklama 16,
adil yargılanma hakkı 2, işkence, darp,
kötü muamele 18, güvenlik güçlerinin neden olduğu ölümler 6, umut yolculuklarında yaşamını
yitirenler 62, nefret saldırılarında yaşamını yitirenler 7, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenler
101, nefret saldırılarında yaralananlar 22, uluslararası koruma talepleri 77, Türkiye’ye sığınma
talepleri 19, geri gönderme yasağı ihlali 16, seyahat hakkı ihlali 209, kadına yönelik şiddet, cinsel
istismar 4, mültecilere ilişkin haber yapan gazetecilere yönelik baskılar, gözaltı, tutuklama 12.”

5

Zorla dilendirilen 21 Suriyeli mülteci çocuk kurtarıldı
Halk TV’nin haberine göre, İstanbul Çocuk
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda
dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma
başlattı. Suriye'den yasa dışı yollarla
Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da
dilendiren şebekenin tespit edilmesiyle,
Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah
saatlerinde operasyon düzenlendi.
Barındırıldıkları iki depoda yaşları 10 ile 15
arasında değişen 21 Suriyeli mülteci çocuk
kurtarıldı.

Suriyeli mülteciler 22 Ocak’tan beri karanlıkta
Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı kırsal
Adanalıoğlu Mahallesi’nde kurdukları
çadırlarda yaşayan Suriyeli mülteciler, kaçak
kullanım yaptıkları gerekçesiyle Enerjisa
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından
elektriklerinin kesilmesi nedeniyle 22
Ocak’tan bu yana karanlıkta.Mersin Emek ve
Demokrasi Platformu, durumlarını yerinde
görmek ve ihtiyaçlarını tespit etmek üzere
mültecilere ziyarette bulundu. Platform
üyeleri, kaldıkları çadırlarda ziyaret ettikleri
mültecilerin sorunlarını dinledi.

Mülteci işçi cinayeti: Isınmak isterken yaktığı ateşten
zehirlenerek öldü
Bir mülteci işçi daha çalışırken yaşamını
yitirdi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki inşaat
sürecindeki Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip
Ortaokulu'nda bekçilik yapan Afganistanlı
mülteci işçi Kudretullah Aslami yatmadan
önce el arabasına ısınmak için yaktığı ateşten
yükselen karbonmonoksit gazından
zehirlenerek hayatını kaybetti.
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Fatih ve Esenyurt ilçelerinde, ikamet izinlerine sınırlama
getirildi
Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre,
Yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin
başvuruları" sınırlandırıldı. Alınan karar
öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak
üzere Esenyurt ve Fatih ilçeleri için geçerli
olacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un
Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların
yatırım amaçlı kısa dönem ikamet izin
talepleri ile üniversitelerde kayıtlı
öğrencilerin "öğrenci ikamet izni" talepleri
hariç, ikamet izni amacıyla yapılan ilk
başvuruların 15 Ocak'tan itibaren kabul
edilmeyeceğini bildirdi.

BM: 2013'te 200'den fazla mültecinin Akdeniz'de
ölmesinin sorumlusu İtalya
BBC Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Komitesi, 2013'te
Akdeniz'de bir mülteci teknesinin batması
sonucu, 200'den fazla kişinin ölmesinin
sorumlusunun İtalya olduğuna hükmetti.
Komite'ye göre İtalya'nın harekete
geçmekte gecikmesi, mültecilerin hayatını
kaybetmesine neden oldu. İtalya hükümeti
henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne
bağlı olarak faaliyet gösteren ve bağımsız
uzmanlardan oluşan komitenin bugün
açıkladığı kararda, "İtalya, 2013'te
Akdeniz'de batan bir teknedeki 200'den
fazla mültecinin yaşam hakkını korumakta
başarısız oldu" denildi.
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Berlin’de mülteci, göçmen kotası çalışması

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Berlin’de de devlet dairelerinde, kamu kurum ve
kuruluşlarında daha fazla mülteci ve göçmen kökenlinin çalışmasına imkân kılmak amacıyla kota
uygulanması için harekete geçildi.

Berlin Senatosu’nun yaklaşık 10 yıl önce kabul ettiği ‘Katılım ve Uyum Yasası’nda kamu dalında
çalışanların sayısının ‘görünür biçimde artırılması’ yer aldığı halde, bu hedefe hâlâ bir türlü
ulaşılamadı. Bu yüzden devlet dairelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alımlarda ‘yüzde
35 göçmen kotası’ uygulanmasını içeren bir yasa tasarısı hazırlandı. Berlin Uyum, Çalışma ve
Sosyal Bakanı Elke Breitenbach, hâlâ Berlin’de de hedeften çok uzak olduğunun altını çizerken,
“Bu ayıp giderilmeli” dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen: Sosyal uyumumuz
tehdit altında; hedefimiz 'sıfır sığınmacı'
Euronews’in haberine göre, Avrupa'da
yüksek refah düzeyine rağmen mültecilere
karşı en sert tutumu sergileyen ülkelerin
başında gösterilen Danimarka, sığınma
başvurularını sıfıra indirmek istediğini
duyurdu.

Başbakan Mette Frederiksen, amacının
Danimarka'nın hiçbir mülteciye sığınma
hakkı vermemesi olduğunu söyledi. İltica ve
göç konusunda katı bir politika izleyen
Frederiksen, "Ülkemize çok fazla mülteci
gelmemesine özen göstermeliyiz, aksi
takdirde sosyal uyumumuz olamazdı. Zaten
tehdit altında” dedi.
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Mülteci Haberlerinin Analizi
23 Ocak - 29 Ocak 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve
'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 32 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

Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı
Hak ihlali tespit ettiğimiz 32 farklı haberin 28'i
ajanslar tarafından servis edilirken 4 haber
merkezlerinin kendi üretimi idi. 32 haber metninin
sadece 1'i röportaj/söyleşi türünde idi.

Özel

İHA
12
DHA
12

AA
12

28 ajans haberinin 12'si Demirören Haber Ajansı tarafından haber merkezlerine servis
edilirken 8'er haber ise Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı tarafından servis edildi.
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Haberde Mültecinin Tanımlanmasına Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 32 farklı haberin sadece 1'inde mülteci tanımlaması kullanıldı. 12
mültecilerle ilgili 'kaçak göçmen' tanımlaması kullanılırken 12 haberde de mülteciler uyruklarına
göre tanımlandı. 8 haberde 'göçmen' ve 3 haberde ise 'sığınmacı' tanımlaması kullanıldı. (Tablo
haberin içeriğine göre çoktan seçmeli olarak hazırlandı)

Hak İhlalinin Türüne Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 32 farklı haberin 31'inde mülteciler 'kriminalize' edilirken, 9 haberde
ise mülteci kimliğine 'yükleme' var.1 haberde de nefret söylemi ve düşmanlaştırma vardı.

Haber Konusuna Göre Dağılım
Hak ihlali tespit ettiğimiz 32 farklı haberin 22'si mültecilerin iltica etmeye çalışırken
karşılaştıkları problemler ile ilgili ilgiliyken 9'u mültecilerin karıştıkları asayiş olayları ile
ilgiliydi. Tek bir haberin konusu mültecilerin uyum ve entegrasyonu ile ilgiliydi. Mülteciler iltica
ve asayiş olayları dışında nadiren haber olabildi.
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En Son Haber 24.01.2021

En Son Haber isimli sitede 24 Ocak tarihinde yayınlanan asayiş haberinde
sahte dolarla esnafı dolandırdığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı
bilgisi veriliyor.
Demirören Ajansı tarafından servis edilen haberde gözaltına alınan
şüphelinin 'Suriyeli' kimliğinin başlıkta vurgulanması,, 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.

12

Habertürk 24.01.2021

Habertürk'te 24 Ocak tarihinde yayınlanan haberde Türkiye üzerinden
Avrupa'ya iltica etmeye çalışan 13 Afgan mültecinin şehirlerarası yolcu
taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde taşındığı bilgisi veriliyor.
İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen haberde kullanılan 'kaçak
göçmen' ve 'yakalandı' ifadeleri ile mülteciler okurun gözünde kriminalize
ediliyor. Haberde geri gönderme merkezlerine gönderilen mültecilerin iltica
hakkının engellenmesine de değinilmiyor.
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