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'Mülteciler aşılamanın dışında bırakıldı'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakoç,

mültecilerin aşılama programı kapsamı dışında

bırakılmasıyla pandemiyle mücadele

edilemeyeceğini söyledi. Mezopotamya

Ajansı'na açıklamada bulunan Karakoç

Türkiye'de 5 milyon mülteci olduğunu

hatıratarak Sağlık Bakanlığı tarafından

açıklanan programda yer almamalarına tepki

gösterdi. Karakoç "Bu topraklarda 87 milyon

insan olarak birlikte yaşıyoruz. Bu dezavantajlı

ötekileştirilen insanları program dışında

bırakırsanız, salgınla mücadele edemezsiniz”

uyarısında bulundu.

Almanya'da AB'nin sığınmacı politikasına tepki: Sınırları
açın

Almanya'nın Başkenti Berlin'de bini

aşkın mülteci ve insan hakları

savunucusu Avrupa'nın mülteci

politikasını eleştirerek gösteri

düzenledi. Eylemde tüm müteci

kamplarının boşaltılması ve buradaki

kişilerin AB ülkelerinde kabul

edilmesi talep edildi.

İki sığınmacı donarak öldü
İki mülteci daha iltica etmeye çalışırken yaşamını

yitirdi. Kırklareli'nin Bulgaristan sınırı yakınında

donmuş halde 2 cansız beden bulundu. Donmuş halde

bulunan cansız bedenlerin 25 ile 30 yaşlarında iki

erkeğe ait olduğu tespit edildi. Düzensiz yollarla

Bulgaristan sınırına geçmeye çalışan mültecilerin

cenazeleri kimlik tespiti için adli tıbba kaldırıldı.

https://artigercek.com/haberler/ato-multecileri-asilamanin-disinda-birakildi
https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/01/31/iki-siginmaci-donarak-oldu
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Mülteci kadınların değişmeyeni: Şiddet, sömürü,

ayrımcılık

Savaşla birlikte daha da ölümcül hale gelen

şiddet ortamından can havliyle kaçıp ülkelerini

terk etmek zorunda kalan mülteci kadınlar,

sığındıkları ülkelerde de zorlu bir yaşam

mücadelesi veriyor. Kadınlara yönelik şiddetin

daha da vahşi bir hal aldığı bu süreçte hem de

sığındığı ülkelerdeki insanların her türlü ön

yargısı ve öfkesi ile karşılaşıyor bu kadınlar.

Evrensel Gazetesi, Esenyalı Kadın Dayanışma

Derneğine başvuran mülteci kadınları ve evine

konuk olduğumuz Tekstil İşçisi Fatma ve

ailesinin anlattıklarını sayfasına taşıdı. 

Tepkiler sonuç verdi: Mülteci Jenekanlo İran'a iade edilmedi

İran’a sınır dışı edilen Kürt mülteci Ebrahim

Abdi Jenekanlo’nun son anda İstanbul’da

Tahran uçağına bindirilmeyerek yeniden

Almanya’ya geri götürüldüğü öğrenildi.

Jenekanlo’nun İran rejimi tarafından

cezaevine atılma ve idam edilme tehlikesine

rağmen sınır dışı edilmesi kararına başta Af

Örgütü olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve

sivil toplum kuruluşu Bayern Eyaleti

yönetimine tepki göstermişti.

Afrin'de mülteci kampını su bastı

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin

karşısındaki Suriye topraklarında yer

alan Afrin'de, yoğun yağışlar nedeniyle

"Nehir Kampı"nı su bastı. Tuğladan

yapılan evler ile çadırların içi su ve

çamurla dolarken, yerinden edilenler zor

anlar yaşadı. Sel sonucu yaklaşık 30'a

yakın çadır ile çadır ve tuğla yapıların

içindeki yorgan, halı ve yataklar da

kullanılamaz hale geldi.

https://www.evrensel.net/haber/424868/multeci-kadinlarin-degismeyeni-siddet-somuru-ayrimcilik
https://artigercek.com/haberler/tepkiler-sonuc-verdi-kurt-multeci-jenekanlo-iran-a-goturulmedi
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Suriyeli kadın mülteciden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in haberine göre, E.B. adlı Suriyeli mülteci kadın, eşinin

patronu R.N. tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Adli süreçlerden sonuç alamayan E.B.,

Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, R.N’nin Emniyet müdürü olan kardeşinin nüfuzunu

kullanarak soruşturmayı engellediği iddia edildi. 

BM'den 'Arakan'daki 600 bin mültecinin durumu kötüye
gidebilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter

Sözcüsü Stephane Dujarric,

Myanmar'daki askeri darbenin

ardından, Arakan eyaletindeki 600 bin

Arakanlı nülttecinin durumunun daha

da kötüye gideceğinden endişe

duyduklarını bildirdi.

2020 mülteciler açısından değerlendirildi

Aralarında İnsan Hakları Derneği'nin de

olduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve

siyasi partinin, “2020 göçmenlerle ilgili

yaşanan hak ihlalleri değerlendirme

toplantısı” düzenledi. “2020 göçmenlerle

ilgili yaşanan hak ihlalleri değerlendirme

toplantısı” düzenledi. Toplantı, Karaköy’de

bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası’nda

gerçekleştirdi.

Açıklamaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

da katıldı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suriyeli-kadin-siginmacidan-basvuru-1810638
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-arakandaki-600-bin-rohingyanin-durumu-kotuye-gidebilir-uyarisi/2130535
https://www.evrensel.net/haber/424960/gergerlioglu-iktidar-multecileri-koz-olarak-kullaniyor


Danimarka'nın eski Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, bakanlık yaptığı sürede hukuksuz

talimat verdiği ve Meclise yalan söylediği gerekçesiyle Yüce Divan'a gönderildi.

Danimarka'da 2015-2019 yıllarında Göç ve Uyum Bakanlığı yapan İnger Stöjberg, Suriye'de iç

savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015 yılında, ülkeye giren sığınmacıların

ziynet eşyalarına el konulması kararının alınmasında başrol oynamıştı.

Yabancılara yönelik sert kararları pasta keserek kutlayan Stöjberg'in başında bulunduğu Göç ve

Uyum Bakanlığı, 10 Şubat 2016'da bir basın bildirisi yayınlamış ve ülkeye gelen sığınmacı

çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden zorla

ayrılacağını bildirmişti.
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İç savaştan kaçan Suriyeli avukat ve öğretmen, 

Şanlıurfa´da tesbihçi oldu

DHA'nın özel haberine göre,

Suriye'deki iç savaştan kaçıp

Türkiye´ye gelerek Şanlıurfa

´ya yerleşen avukat Ebu Omar

ile Fransız Dili ve Edebiyatı

öğretmeni Osman El Osman,

atölyeye çevirdikleri iş

yerinde yaptıkları tespihleri

satarak ailelerinin geçimlerini

sağlıyor. 

Danimarka'da eski Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg Yüce
Divan'a gönderildi

https://www.haberler.com/danimarka-da-eski-goc-ve-uyum-bakani-stojberg-yuce-13904447-haberi/
https://www.haberler.com/son-dakika-haber-ic-savastan-kacan-suriyeli-avukat-ve-ogretmen-13902562-haberi/
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'Geri Dönüş mü Birlikte Yaşam mı?'

Türkiye’nin, küresel göç haritasının merkezinde

durduğunu gösteren Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç

ve Toplumsal Uyum - Geri Dönüş mü Birlikte Yaşam

mı? (Bağlam Yayınları); göçmenlik, mültecilik ve

toplumsal uyum gibi kavramlar ekseninde tartışılan

zorunlu göç olgusu, Türkiye’de hukuksal, politik ve

işgücü piyasalarında ortaya çıkan yapısal dönüşümlere

dikkat çekiyor.

Uluslararası göçün küresel/yerel, düzenli/düzensiz,

toplumsal cinsiyet temelli ve siyasallaşan boyutlarını

toplumsal uyum ve birlikte yaşam sorunsalı bağlamında

yeniden düşünmek için bir olanak sunuyor.

SOS: Sığınmacılar aşı uygulamalarının dışında tutuluyor

Avusturya merkezli yardım örgütü

SOS Çocuk Köyleri, devletlerin

koronavirüs aşısı uygulamalarına

sığınmacıları katmadığına dikkat

çekti. Örgüt, Münih'te yaptığı

açıklamada aşı planı oluşturmuş 114

ülkeden üçte birinin sığınmacıları bu

plana dahil etmediğini kaydetti.

Biden’dan mülteci aileleri birleştirme sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü eski

Başkan Donald Trump’ın göç konusunda

attığı adımları geriye çevirmek için ikinci bir

grup kararnameye daha imza attı. Ailelerin

bir araya getirilmesi için imzalanan

kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen

çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı

hedefliyor. Tam rakam net olmamakla

birlikte mahkeme belgeleri 5 bin 500 kadar

çocuğun Trump’ın başkanlığı döneminde

ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor.

https://www.dw.com/tr/sos-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-a%C5%9F%C4%B1-uygulamalar%C4%B1n%C4%B1n-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda-tutuluyor/a-56412602
https://www.amerikaninsesi.com/a/bidendan-dagilan-gocmen-aileleri-bir-araya-getirme-sozu/5763115.html
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Kıbrıs'taki mülteci kampında protestolar sürüyor

Kıbrıs’ın güneyindeki Purnara

kampında zorla tutulan mültecilerin

protestoları devam ediyor. Rum haber

kaynakları Güney Kıbrıs’a düzensiz

yollardan giren mültecilerin

tutuldukları “Purnara” mülteci

kampında dün bir protesto gösterisinin

daha gerçekleştirildiğini yazdı. Ayrıca

kampta kalan mültecilerin dikenli

tellerin üzerine astıkları, İngilizce ve

Arapça yazılı pankartlarla, kamptaki

yaşam koşullarını protesto ettiklerini

ve kamptan çıkmalarına izin

verilmesini talep ettiklerini aktardı.

2020 Mültecilere Yönelik Hak İhlali Raporu’nda 3. ülkeye
gitme talebi öne çıktı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesinin hazırladığı 2020 Mültecilere Yönelik Hak

İhlalleri Raporu'na 600’den fazla hak ihlali yansıdı. . Yaşam, eğitim, sağlık, adil yargılanma hakkı

ihlallerinden daha birçok konuda temel insan haklarından mahrum kalan mülteciler derneklerden,

devletlerden temel insani hakları konusunda yardım talep ediyor.

Evrensel Gazetesi'nin haberleştirdiği raporda, 176 yaşam hakkı ihlalinin 6’sını güvenlik güçlerinin

neden olduğu ölümler, 7’sini nefret cinayetlerinde yaşamını yitirenler ve 101’ini ise iş

cinayetlerinde yaşamını yitirenler oluşturuyor. 96 sığınma hakkı ihlali, 18 işkence, darp, kötü

muamele, 16 haksız gözaltı, tutuklama, 16 geri gönderme yasağı ihlali, 25 geçici koruma kimliği

alamama, 12 mültecilere yönelik haber yapan gazetecilere yönelik baskı, gözaltı, tutuklama, 209

seyahat hakkı ihlali ve daha birçok ihlalle birlikte 658 hak ihlali yer aldı. 

https://www.kibrisgazetesi.com/rum-basini/multeci-kampinda-protestolar-suruyor-h105578.html
https://www.evrensel.net/haber/425022/2020-multecilere-yonelik-hak-ihlali-raporunda-3-ulkeye-gitme-talebi-one-cikti
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Uzaktan eğitim onlara herkesten daha uzak

Suriyeli mülteci öğrencilerinin

uzaktan eğitim sürecinde karşılaştığı

zorluklar, Milli Eğitim Bakanlığı

(MEB) Dergisi’nde yayımlanan

araştırmayla ortaya konuldu. Aileleri,

Suriye’de 2011 yaşanan iç savaş

nedeniyle Türkiye’ye gelen ve

Türkiye’de dördüncü sınıfta öğrenim

gören 36 öğrenci ile yürütülen

araştırmada, “Covid-19 salgını

döneminde öğrenme süreçlerinde en

çok zorlanılan konu nedir?” sorusuna

yanıt arandı.

Belçika'da kiliseyi kampa çeviren mülteciler: Biz de
insanız

Euronews'te yer alan habere göre;

Belçika'nın başkenti Brüksel'de

bir kiliseyi kampa çeviren

mülteciler ülkede oturum hakkı

elde etmek için seslerini

duyurmaya çalışıyor.

31 Ocak'tan bu yana Saint-Jean-

Baptiste-au-Beguinage adlı

kiliseyi yaşam alanlarına çeviren

mülteciler, salgından önce zaten

zorlu koşullarda yaşadıklarını,

koronavirüsle birlikte bu

zorlukların daha da katlandığını

söylüyor.

Çalışma izni isteyen mülteciler, sağlık hizmetlerinden barınmaya kadar temel ihtiyaçlarda herkesle

eşit haklara sahip olmak için işgal ettikleri kiliseden ayrılmamakta kararlı. 

Onlara yardım eli uzatanlardan Nael Daibes kayıt dışı mültecilerin test merkezlerine

alınmamasının sağlık krizini derinleşirdiğini söylüyor.

Kilisede kalan kadın mültecilerden 26 yaşındaki Hagira ise artık polisten korkmadan, normal bir

hayat sürmek istediğini ifade ediyor.

https://www.birgun.net/haber/uzaktan-egitim-onlara-herkesten-daha-uzak-332690
https://tr.euronews.com/2021/02/02/belcika-da-kiliseyi-kampa-ceviren-gocmenler-biz-de-insan-z
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Mülteci katliamında polis-çete işbirliği

Meksika'da geçtiğimiz ay Tamaulipas

eyaletinde 19 göçmenin öldürülmesi

olayına karıştığından şüphelenilen 12

polis gözaltına alındı.

Tamaulipas'ın başsavcısı Irving

Barrios, 22 Ocak'ta ABD sınırı

yakınında cesetleri bulunan kişilerin

öldürülmesiyle suçlanan polislerin,

"cinayet", "görevi suiistimal" ve

"yalan ifade vermekten"

yargılanacağını kaydetti.

ABD'de 9 yaşındaki El Salvadorlu mülteci çocuk, 500
günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'de El Salvadorlu bir anne ve kızı, çocukların 20 günden

fazla kamplarda tutulmasını yasaklayan düzenlemeye rağmen 500 günden uzun süredir gözetim

merkezinde tutuluyor.

Luisa adlı 9 yaşındaki kız çocuğu, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektubunda, annesi Ariana ile

birlikte salıverilmeleri için yardım istedi.

https://tr.euronews.com/2021/02/03/meksika-da-gocmen-katliam-12-polis-kartelle-isbirligi-yapmaktan-gozalt-na-al-nd
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55917055


Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma

Derneği (SGDD-ASAM) Brüksel Temsilciliği’nin düzenlediği “Mülteci Çocuklar ve Eğitim:

Daha İyi Bir Gelecek için Kapsayıcılık ve İyileştirme” toplantısı gerçekleşti.

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’de yaşayan 5-17 yaş

arasındaki 1.2 milyon Suriyeli çocuğun yüzde 62’sinin eğitime erişim imkanı olduğunu söyledi.
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Almanya mülteci akımına karşı, Yunanistan sınırlarında

etkinliğini artırmak istiyor

Almanya, mültecilerin Yunanistan

üzerinden düzensiz göçünü

engellemek için Avrupa Birliği (AB)

sınırlarını koruma dairesi Frontex

Emniyet Güçleri'ne  ek olarak Alman

polisini, Yunanistan'da bulunan

havaalanları ve gümrüklerde

görevlendirdi.

Şu anda Atina ve Selanik’te görevli

sekiz kişi var. 2021 yılında federal

polis memurlarına, Rodos ve Girit

adalarındaki havalimanlarında da

görev verilmesi bekleniyor.

Türkiye’deki 1.2 milyon Suriyeli mülteci çocuktan yüzde

62’si eğitime erişebiliyor

http://www.guncelgazete.com/haber/Turkiyedeki-12-milyon-Suriyeli-cocuktan-yuzde-62si-egitime-erisebiliyor-haberi-24015.html
https://panorama-news.de/gundem/almanya-multeci-akimina-karsi-yunanistan-sinirlarinda-etkinligini-artirmak-istiyor/


Dünya Gazetesi’nin haberine göre, pandemiye yönelik alınan kısıtlamalar göçmenlerin hareket

alanını daraltırken, halihazırda başka ülkelerde yaşayan kayıtsız göçmenlerin sağlık hizmetlerine

erişimini engelliyor. Ülkelerin göçmen aşılama politikaları ise henüz belirsiz.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2020’ye ilişkin açıkladığı göç raporu, COVID-19 salgınında alınan

sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin göçmenler üzerinde olumsuz etkilere yol

açtığını ortaya koydu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 100’ün

üzerinde ülkede 29,6 milyonunu göçmenlerin oluşturduğu yerinden edilmiş 80 milyon kişinin

aşıya ulaşması için çalışmalar yürütüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB

Başkanı Faruk Kaymakcı, Milliyet

Gazetesi Yazarı Didem Özel Tümer’e

Türkiye- AB ilişkilerini anlattı.

Kaymakcı, 18 Mart Mutabakatı’nın

güncellenmesi ile ilgili şunları söyledi

“ 3+3 Milyar Euro AB mali desteği

ise takdirle karşılanmakla birlikte

sorunun büyüklüğü ve aciliyeti

karşısında yavaş ve yetersiz kaldı.

Antlaşmayı yaptığımız zaman 2

milyon Suriyeli vardı. Bugün 3.7

milyon Suriyeli ve bunlara ek olarak

da 500 bin Asya vatandaşı var.

Dolayısıyla yeni göç antlaşmasının

artan sayıyı ve Suriyeliler dışındaki

yabancıları kapsaması önemli. Ayrıca

etkin, işleyen bir fon akışının olması

lâzım”.
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Pandeminin en büyük mağduru göçmenler

Kaymakcı: AB ile yeni göç anlaşması artan Suriyeli sayısını

ve Suriyeliler dışındaki yabancıları da kapsamalı

https://www.dunya.com/dunya/pandeminin-en-buyuk-magduru-gocmenler-haberi-609842
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/didem-ozel-tumer/turkiye-ab-yolu-5-parametreye-bagli-6419932


30 Ocak - 05 Şubat 2021 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve

'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız aramalar sonucunda mültecilerle ilgili hak ihlali içeren 40 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', ''şüphe', 'operasyon' ve

'yakalandı' ve benzeri terimler ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışıldı, iltica hakları yok

sayıldı. 

Mülteci Haberlerinin Analizi

*Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporları'nda kullandığı yöntemlerden
faydalandık. 9

Haber başlıklarına dair kelime bulutu çalışması 

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



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

Özel
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Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı 

Hak ihlali tespit ettiğimiz 40 farklı haberin 28'i

ajanslar tarafından servis edilirken 12 haber

merkezlerinin kendi üretimi idi. 40  haber metninin

2 tanesi köşe yazısı türünde idi. 

28 ajans haberinin 13'ü Demirören Haber Ajansı tarafından haber merkezlerine servis

edilirken 8 haber Anadolu Ajansı ve  6 haber ise İhlas Haber Ajansı tarafından servis

edildi. 1 haber de İlke Haber Ajansı (İLKHA) imzası ile yayınlandı. 

DHA
13

İHA
6

AA
8



Haber Konusuna Göre Dağılım 

Hak ihlali tespit ettiğimiz 40  farklı haberin 26'si mültecilerin iltica etmeye çalışırken

karşılaştıkları problemler ile ilgili ilgiliyken 10'u mültecilerin karıştıkları asayiş olayları ile

ilgiliydi. Diğer haberlerin konuları ile Türkiye'nin mülteci politikası, mültecilerin aldıkları

yardımlar ve AB ile yapılan mülteci anlaşması ile ilgiliydi. 

Haberde Mültecinin Tanımlanmasına Göre Dağılım

Hak ihlali tespit ettiğimiz 40 farklı haberin sadece 2'sinde mülteci tanımlaması kullanıldı. 17

haberde mülteciler uyruklarına göre tanımlandı. 11'er haberde ise 'göçmen' ve 'kaçak göçmen'

tanımlaması kullanıldı. 1 haberde ise 'yabancı' terimi kullanıldı. (Tablo haberin içeriğine göre

çoktan seçmeli olarak hazırlandı) 

Hak İhlalinin Türüne Göre Dağılım 

Hak ihlali tespit ettiğimiz 40 farklı haberin 25'inde mülteciler 'kriminalize' edilirken, 11 haberde

ise mülteci kimliğine 'yükleme' var.4 haberde 'ayrımcı dil' kullanıldı. Birer haberde ise 'nefret

söylemi ve düşmanlaştırma' ve 'yanlış bilgilendirme' vardı. 
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Korkusuz Gazetesi'nde 2 Şubat tarihinde yayınlanan Can Ataklı'nın köşe
yazısında hem mültecilerle ilgili yanlış bilgilendirme hem de mültecilere
yönelik düşmanlaştırıcı ifadeler yer alıyor. 

Köşe yazısında ilk olarak 'sığınmacı' ve 'göçmen' terimleri ile ilgili yanlış
bilgilendirme yapılmış. 'Sığınmacı' terimi daha geçici, 'göçmen' terimi ise
daha kalıcı olarak lanse edilmiş. Medya kuruluşlarının göç haberciliği ile
ilgili bir yayın politikasının olmaması ve editörler ile gazetecilerin göç
terminolojisine hakim olmaması bu tür hataların yaşanmasına sebep oluyor.  
Konuyla ilgili Uluslararası Göç Örgütü'nün hazırladığı Göç Terimleri
Sözlüğü incelenebilir. 

Köşe yazısının devamında 'Şu anda sığınmacı olarak her türlü yardımı
alıyorlar.Yiyorlar içiyorlar, sağlıklarına da çok iyi bakılıyor' cümleleri ile
mülteciler hakkında yanlış bilgilendirilme yapılmış. Okurda mültecilerin
çalışmadan bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı algısı
yaratılıyor. 3,6 milyon Suriyeli mültecinin 1,8 milyonunun alabildiği hali
hazırdaki tek nakdi yardım olan Sosyal Uyum Yardımı Avrupa Birliği
tarafından karşılanıyor.

Yine köşe yazısında yer alan "Şu anda belki fark etmek kolay olmayabilir
ama 10 yıl sonra “hakkını, kimliğini, kültürü arayan” milyonlarca insanın
isyanı ile karşı karşıya kalacağımızı söylemek kehanet değildir" cümlesi
mültecilere yönelik düşmanlaştırıcı ifadeler kullanılmış. Mültecilerin olası bir
hak talebi ise şimdiden ötekileştirliyor, kriminalize ediliyor. Köşe yazısı
mültecilere dair olumsuz önyargıları pekiştirmektedir.
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Korkusuz 02.02.2021

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
https://www.korkusuz.com.tr/suriyede-durum-artik-eskisi-gibi-degil-ama-geri-donmek-isteyen-yok.html
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Oda TV 05.02.2021

Oda TV'de konuk yazar sıfatı ile yayınlanan Av. Hüseyin Özbek'in
yazısında Almanya ile Türkiye'nin mültecilere yönelik uyguladığı
'entegrasyon' politikası karşılaştırılmaya çalışılmış. 

Köşe yazısında yer alan Kendi huzurları konusunda hassas olan AB
ülkelerinin, Türkiye’nin kucağına bırakılan demografik dinamit konusundaki
sessizlikleri  manidardır" cümlesi ile mültecilere yönelik düşmanlatırıcı
ifadeler kullanılmış. Mültecilere yönelik 'dinamit' benzetmesi ile okurda
mültecilerin Türkiye'nin geleceği açısından güvenlik tehdidi olacağı mesajı
verildi.

https://www.korkusuz.com.tr/suriyede-durum-artik-eskisi-gibi-degil-ama-geri-donmek-isteyen-yok.html

