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14-20 Aralık tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve
'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız taramalar sonucunda mültecilere yönelik hak ihlali
içeren 252 haber radarımıza takıldı.  Haber tespiti sırasında mültecilere yönelik
nefret söylemi, ayrımcı dil, temellendirilmemiş, doğrulanmamış ve yanlış bilgi,
kriminalize eden söylem, çarpıtma, abartma, mağduriyet yineleme ve yanlış görsel
kullanımı içeren haberleri derledik.  

 

Geçtiğimiz hafta, haber sitelerinde mültecilerle ilgili en çok yer alan haberler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cenevre'deki Birinci Küresel
Mülteci Forumu, İYİ Parti'nin düzenlediği 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş'

Çalıştayı, 830 Suriyeli eğiticinin göreve başlaması ve konuyla ilgili Milli Eğitim
Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, Hem Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu'nun hem de
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ülkelerine 'gönüllü' olarak dönen Suriyeli
mültecilerle ilgili açıklaması ve Ege Denizi ile Edirne'den devam eden mülteci
geçişleri idi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foruma katılan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem mali konuda hem de
'güvenli bölge' ile ilgili uluslararası kamuoyundan destek istedi.  Güvenli bölge ile
ilgili destek isteyen Erdoğan "Destek istediğimizde dediğimiz de dünyanın devleri,
parası en çok olanlar, sadece bize gülücük atıyorlar. Bakın şu anda Afganistan'dan
İran üzerinden gelip Yunanistan'a, Avrupa'ya gidenler var. Ne yapıyoruz, mecburen
onları tekrar alıp, tekrar Afganistan'a göndermek durumunda kalıyoruz." dedi.
 

Küresel Mülteci Forumu'na Dünyanın pek çok ülkesinden temsilci katıldığı halde
Türkiye basını forumun gündemini sadece Erdoğan'ın söylemleri üzerinden ele aldı,
forumun genel gündemi sayfalara yansımadı. 
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Birinci Küresel Mülteci Forumu
 

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü
(UNHCR) ve İsviçre Hükümeti'nin ev
sahipliğinde, 17-18 Aralık 2019
tarihlerinde, Cenevre’de düzenlenen
Birinci Küresel Mülteci Forumu,

geçen yıl imzalanan Küresel Göç
Mutabakatı'nı hayata geçirmek için
toplandı. Foruma devlet yöneticileri,
uluslararası kurumlar, işveren
dünyası, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin
delege katıldı.
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İYİ Parti'den ''Suriyeli
Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü”

Çalıştayı
İYİ Parti'nin düzenlediği 'Suriyeli
Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü”

çalıştayı da haber merkezlerinin oldukça
dikkatini çekti. Çalıştayın öncesinde ve
sonrasında İYİ Partili yöneticilerin
açıklamaları pek çok kez haberleştirildi.
Çalıştay'da konuşan İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Aytun Çıray,

Suriyelilere mülteci statüsü verilmesine
karşı çıkarak bunun Suriyelileri
Türkiye’de kalıcı kılmak için gündeme
getirildiğini savundu. 

Sonuç deklarasyonunu okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Suriyeli
mültecilerin gönderilmesi için üç aşamalı yol haritası önerdi: Açık kapı
politikasından vazgeçilecek ve Suriyelilere kesinlikle vatandaşlık verilmeyecek.

Suriyelilere ait işletmelerde imtiyazlar ortadan kaldırılacak, Geçici Koruma
Altındaki Yabancı çalışanlara da vergi, katkı payı mükellefiyeti getirilecek.

830 Suriyeli Eğitici Bu Hafta da
Gündemde
 

Adana'da 830 Suriyeli eğiticinin
göreve başlaması bu haftanın da en
çok konuşulan konuları arasında yer
aldı. CHP Adana Milletvekili Orhan
Sümer'in hafta içi bütçe görüşmeleri
sırasında  yaptığı konuşmanın Sözcü
Gazetesi tarafından haberleştirilmesi
ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın
açıklaması sonrasında konu
tekrardan gündeme oturdu. 

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, "Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri
anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır" denildi. 

MEB'in açıklamalarına rağmen, Suriyeli eğiticilerin haber sitelerinde yine de 'atandı'
ifadesi verilmeye devam edildiği görüldü. Haberlerin dili ve siyasilerin konu ile ilgili
açıklamaları, Suriyeli eğiticilerin atanamayan öğretmenlerin yerine atandığı
şeklinde algı oluşturuyor. Bu da Suriyelilere nefret söylemlerini daha da arttırıyor. 



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre 14-20 Aralık haftasında Ege
Denizi'nde 946 mülteci ve İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamalarına göre de
Edirne'de binin üzerinde mülteci Avrupa'ya geçerken durduruldu. Durdurulan
mülteciler hakkında ajanslar pek çok kez haber servis etti ancak haberlerin
hepsinde mültecilerin iltica hakları yok sayıldı ve haberlerde yer alan 'kaçak
göçmen', 'yasa dışı yollarla', 'yakalandı', 'operasyon' ifadeleri ile mülteciler suç ile
ilişkilendirildiler. 
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Bakan ve Vali Açıkladı: 371 bin Suriyeli 'gönüllü' geri dönüş yaptı
 

 

 

Bu haftanın en çok dikkat çeken haberlerinden biri de ülkelerine 'gönüllü' olarak
dönen Suriyeli mültecilerin sayısı idi.  Hem Dış İşleri Bakanı hem de İstanbul Valisi
bu konu da açıklama yaptı.  1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ülke genelinden 371 bin Suriyeli mültecinin kendi isteği ile
Suriye'ye döndüğünü söylerken Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında
düzenlenen bir etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sadece İstanbul'dan
50 binden fazla Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü ifade etti. 
 

Haberlerde mültecilerin 'gönüllü' olarak Suriye'ye döndüğü vurgusu yapılırken
açıklamalara yer veren haber siteleri daha önce pek çok kez habere yansıyan zorla
geri gönderme haberleri ile mülteci örgütlerinin bu konuda yayınladıkları raporları
haberlerinde hatırlatma ihtiyacı bile duymadılar. Açıklamalar, mülteci hakları
açısından değerlendirilmedi. Üstelik geçen hafta Anadolu Ajansı, son 6 ayda
İstanbul'da 6 bine yakın mültecinin geri gönderildiğine dair haber servis etmişti.
BBC Türkçe 17 Aralık tarihinde yayınladığı haberle Suriye'ye zorla gönderilen ve 2 ay
sonra düzensiz yollarla Türkiye'ye giriş yapan mültecinin yaşadıklarını haberleştirdi. 

Yine Göç Yollarında Durdurulan Mülteciler, Yine 'Kaçak Göçmen' İfadesi
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Cumhuriyet Gazetesi 16.12.2019*

 
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri İpek
Özbey'in, İYİ Partili Ümit Özdağ ile yaptığı
röportaj 'Arap mafyası başımıza dert
olacak' başlığı ile verildi. Röportajda Özdağ,

Türkiye’de okula gitmeyen 400 bin Suriyeli
çocuğun ya selefi terör örgütlerine ya da
Arap mafyasına gideceğini iddia ediyor.
Özdağ, daha da ileri giderek Suriyeli
mültecilerin kalması durumunda bir iç
savaşın çıkmasının mümkün olduğunu da
dile getiriyor. 
 

 Kriminalize Etme    

 

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

Temelsiz/Doğrulanmamış Veri

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

Haberde yer alan "Ümmet rüyasından ancak iç savaş kâbusu çıkar ve en kötü şey
savaş değil, iç savaştır!", "Fakat dışarıdan getirdikleri, bu kültüre, bu topraklara
getirdikleri sosyolojiyle ortalığı karıştırmak çok kolay" ve "Milyonlarca Arap’a
vatandaşlık verip, Türkiye’nin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok" ifadeleri
ile Suriyeli mülteciler Türkiyeliler'in gözünde düşmanlaştırılmaya çalışılıyor. Başta
Özdağ olmak üzere benzer yönde söylem üreten siyasetçilerin ifadeleri, Suriyelilere
yönelik linç girişimlerini ve saldırıları tetikliyebiliyor. Cumhuriyet Gazetesi Özdağ'ın
röportajını ''Arap mafyası başımıza dert olacak'' başlığıyla vererek okuyucuda
düşmanlaştırıcı ifade oluşumunu perçinlemektedir.

Temelsiz/Doğrulanmamış Veri

 Kriminalize Etme    

 Haberde yer alan Özdağ'ın 'Türkiye’de 400 bin Suriyeli çocuk okula gitmiyor. Bu
çocuklar için gidecek iki yer var, ya selefi terör örgütleri ya da Arap mafyası'
ifadeleri ile mülteci çocuklar kriminalize ediliyor. Mülteci çocukların okula
gidememesini sorun olarak görmeyen Özdağ'ın tek çözümü ise Suriyeli
mültecilerin siyasi belirsizlik ortamının devam ettiği ülkelerine gönderilmesi. 

Savaş eğitimsizlik sonucunda tüm çocukların terör örgütlerine ya da mafyaya
yöneldiği ifadeler çok genel geçerdir. Cumhuriyet Gazetesi bu konuya ilişkin bir
çalışma/araştırma olup olmadığını da sunmalıdır. Mülteci çocuklar eğitim almazsa
terörist olur söylemi, toplumda mülteci çocuklara yönelik bakışı oldukça
zedelemektedir. Mülteci çocuklar asıl bu söylemlerin yeniden üretimi ile
eğitimden ve sosyal hayattan izole edilerek suça itilmektedir.

*http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1708437/arap-mafyasi-basimiza-dert-olacak.html

RADAR'DAN SEÇİLENLER

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1708437/arap-mafyasi-basimiza-dert-olacak.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1708437/arap-mafyasi-basimiza-dert-olacak.html


Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Yazıda yer alan  “Suriyeli Sığınmacılar” başlığında; “AB, Türkiye'deki sığınmacıların
ülkelerine dönmesini istemiyor. ABD, Türkiye’ye ¨vatandaşlık verin¨ diyor. Türkiye'yi
çok seviyorlar çok… Altını çizelim, PYD/PKK terör örgütü de sığınmacıların
dönmesini istemiyor.”  ve “Türkiye, ABD ve AB’nin oyununa gelmemeli.” ifadeleri
yer alıyor. Mültecilerin varlığı ilticanın temel bir hak olduğu perspektifinden
oldukça uzakta,  Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkileri düzleminden değerlendiriliyor.
Yazıda sunulan görüşlerin herhangi bir temelinin olmaması okuyucuyu kolayca
provake edebilecek nitelikte. 

 

Yine “Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi yönünde etkili ve sonuç alıcı
adımlar atılmalı. Bu konuda, Suriye yönetimiyle işbirliği ve anlaşma yapılmalı.
Lübnan, sığınmacıların dönüşü için Suriye’yle işbirliği yapıyor. Duygular değil,
ulusal çıkarlar konuşmalı…” ifadeleri ile mülteciler siyasi bir araç olarak
değerlendiriliyor. Mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin yorumlar uluslararası
mülteci hukukunda yer alan geri göndermeme ilkesine aykırı bir şekilde
değerlendirilmiştir. Hiçbir birey kendi isteği olmadan zorla geri gönderilemez.
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Haber, pek çok haber sitesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi kaynak gösterilerek
okuyucularına servis edilirken, sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez
paylaşıldı. 

Gerçek Gündem 16.12.2019*

 

Gercekgundem.com’da 16 Aralık’ta
yayınlanan Naim Babüroğlu’na ait
“Türkiye’nin 2020’de yüz yüze
kalacağı tehditler…” başlıklı yazıda
yazara göre Türkiye’nin 2020 yılında
karşılaşacağı olası tehditler belirli
başlıklar altında aktarılmıştır.

Kriminalize EtmeNefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

*https://www.gercekgundem.com/yazarlar/naim-baburoglu/1712/turkiyenin-2020de-yuz-yuze-kalacagi-tehditler

https://www.gercekgundem.com/yazarlar/naim-baburoglu/1712/turkiyenin-2020de-yuz-yuze-kalacagi-tehditler
https://www.gercekgundem.com/yazarlar/naim-baburoglu/1712/turkiyenin-2020de-yuz-yuze-kalacagi-tehditler


BirGün Gazetesi 18.12.2019*

 

BirGün Gazetesi'nin 18 Aralık 2019 tarihli
sağlık haberinde İzmir'de uyuz
vakalarının ik kat arttığı ve yurttaşların
ilaç bulma konusunda yaşadığı zorluklar
ele alındı. Haberde göçmenlerin uyuz
vakalarındaki artışa neden olabileceği
belirtiliyor.

Temelsiz/Doğrulanmamış Veri
 

Haberde Görüşüne başvurulan İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı
Nuri Seha Yüksel'in "Göçmenlerin gelmesi ve topluca yaşamları bulaşıcılığı arttırmış
olabilir" ifadesine yer veriliyor. Uzman görüş verirken ihtimal olarak değerlendirse de,

BirGün Gazetesi kesin bir dille gerekçe olarak mültecilerin varlığını öne sürüyor.
Böylesine kesin bir dil kullanabilmek için mültecilerin bulunduğu bölgelerde salgın
hastalıkların artıp artmadığına ilişkin bir veri sunulmalıdır. Aksi halde mülteciler
hastalık getiren ve bulaştıran kimseler olarak karşılık bulmaktadır. Bu kanı
mültecilerin sosyal hayattan izole edilmelerine neden olmaktadır. Mültecilere
yönelik ayrımcı söylemin, mültecilerin hastalıkları yayma ile ilişkilendirildikleri bir
dönemde böylesine bir veriyi doğrulamadan, temellendirmeden paylaşması
toplumdaki bu algıyı perçinlemektedir ve mültecilerin sosyal hayattaki varlıklarını
tehdit etmektedir. 
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Temelsiz/Doğrulanmamış Veri

Temelsiz, doğrulanmamış genel kanılar üzerinden söylemler mülteciler hakkındaki
önyargıları dahada pekiştiriyor.   Haberlerin etkisi sosyal medya kanallarında
kendisini gösteriyor.

Kriminalize Etme
Yine aynı başlık altında yer alan “Altını çizelim, PYD/PKK terör örgütü de
sığınmacıların dönmesini istemiyor.” ifadesi düşmanlaştırmanın yanında
kriminalize etmeyi de beraberinde getiriyor.  Türkiye’de terör örgütü olarak tanınan
PYD/PKK’nin mültecilerin geri dönmesini istememesi iddiasının altının çizilmesi,
Türkiye'de bir hayat kurmuş ve dönmek istemeyen insanların tümünü terörizme
destek vermek ile ilişkilendiriyor.

*https://www.birgun.net/haber/izmir-de-uyuz-vakalari-2-kat-artti-yurttaslar-ilac-bulamamaktan-sikayetci-280617

https://www.birgun.net/haber/izmir-de-uyuz-vakalari-2-kat-artti-yurttaslar-ilac-bulamamaktan-sikayetci-280617
https://www.birgun.net/haber/izmir-de-uyuz-vakalari-2-kat-artti-yurttaslar-ilac-bulamamaktan-sikayetci-280617
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Yeni Çağ Gazetesi 20.12.2019*

 

Yeni Çağ Gazetesi'nin 20 Aralık tarihli
haberinde İYİ Parti Grup Başkanvekili
ve İzmir Milletvekili Müsavat
Dervişoğlu'nun mecliste bütçe
görüşmeleri sırasında yaptığı
konuşma haberleştirilmiş. Haberde
mülteciler 'Türk kimliği' karşısında
tehdit olarak görülürken ekonomik
krizin de sorumlusu olarak yansıtılıyor.

Yanlış BilgilendirmeNefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

Yanlış Bilgilendirme
 

Haberde mülteciler hakkında doğru bilinen yanlış da yer alıyor. Bunlardan ilki
Suriyeli esnafın vergi vermediği yönünde.  Dervişoğlu konuşmasında "Suriyeliler,
sayıları 15 bini geçen açtıkları ticarethanelerde vergi ödemiyorlar. Türk esnafı
öderken Suriyeli esnaf hem vergi ödemiyor hem de kaçak mal satıyor" ifadelerini
kullanıyor ancak Suriyeli esnafların vergi konusunda ne bir muafiyeti ne de bir
ayrıcalığı var.**
 

Haberdeki ikinci yanlış bilgilendirme ise Suriyeli üniversite öğrencilerine ayrıcalık
tanınarak burs verildiği yönünde.  2019 yılı itibariyle Türkiye’de okuyan yabancı
öğrencilerin %16,8’i (25.000) burs olanaklarından faydalanırken Suriyeli öğrencilerin
ise %5,7’si burs aldı.***
 

Ülkedeki nefret söyleminin temelinde yer alan yanlış bilgilerin bu zamana kadar bir
çok kaynaktan doğrusunun paylaşılmasına rağmen bu şekilde yazılması nefret
söylemini daha da körüklemektedir. 

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

 

Haberde yer alan İYİ Parti Milletvekili Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun
ifadeleri ile 'Suriyeli sığınmacı sayısı, Türkiye’nin kültürel ve etnik dokusunu
değiştirecek bir biçimde hızla artamaya devam etmektedir' ve '2040 yılında Şanlıurfa,

Gaziantep ve Hatay Türk kenti olmaktan çıkacak, Adana ve Mersin yarı yarıya Türk
kimliğini yitirecek. Böyle bir demografik bozulma, Türkiye’de millî devletin ayakta
kalmasını da sekteye uğratacak gelişmeleri beraberinde getirecektir' ifadeleri ile
mülteciler, Türkiye halkının ve Türkiye devletinin karşısında düşman olarak
gösteriliyor. 'Türk kimliğinin' ve devletin geleceği için Suriyelilerin gönderilmesi mesajı
veriliyor. Ancak siyasi belirsizliğin devam ettiği Suriye hala mülteciler açısından
güvenli değildir. 
 

 

*https://www.yenicaggazetesi.com.tr/musavat-dervisoglu-2040-yilinda-turkiyenin-yuzde-10u-suriyeli-olacak-261261h.htm
**https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/

***https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/musavat-dervisoglu-2040-yilinda-turkiyenin-yuzde-10u-suriyeli-olacak-261261h.htm
https://multeciler.org.tr/suriyeli-ogrencilere-verilen-burs-ne-kadar/
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/musavat-dervisoglu-2040-yilinda-turkiyenin-yuzde-10u-suriyeli-olacak-261261h.htm
https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/
https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/


Özneyle Görüşme
 

Geri göndermelere ilişkin, konunun öznesiyle röportaj yapılarak yaşanılanlar birinci
ağızdan verilmiş, video ile de bu doğrudan aktarım pekiştirilmiştir. Medyada yer
alan çoğu haberin aksine, konuya ilişkin olarak mültecilerin söz hakkını görmezden
gelmemek ve özne konumunda değerlendirmek, hak temelli gazeteciliğin önemli
bir basamağıdır.
 

Güvenliğin Gözetilmesi
 

Mültecilerin mevcut ülkede yasal güvenceleri olmadan hayatlarını sürdürdüğü
bilincinden hareketle, mültecilere ilişkin haber ve röportajlarda güvenlik önemli bir
unsurdur. İlgili haberde mültecinin yasal güvencesizliği gözetilerek içerik üzerinde
durulmuş ve öznenin güvenliği kimliği açık etmeyecek şekilde yalnızca el
hareketleri çekilerek sağlanmıştır.
 

Veri Doğrulamaya Yönelik Araştırma
Haberde geri göndermelere ilişkin Uluslararası Af Örgütü raporundan* kesitler
sunulmuş, Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan’ın
açıklamalarına yer verilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de göçten sorumlu resmi 
 

 

 

 

BBC Türkçe 17.12.2019*

 

BBC.com’da 17 Aralık tarihinde
yayınlanan “Suriyeliler: 'Zorla ülkeme
gönderildim, kaçak yollardan
Türkiye’ye döndüm'” başlıklı video
haberde Suriye’ye zorla
gönderildiğini ve 2 ay İdlib'de bir
mülteci kampında yaşadıktan sonra
“kaçak” yollardan Türkiye'ye
döndüğünü anlatan bir Suriyeli
mülteciye yer verilmiş, haber
Uluslararası Af Örgütü’nün ve Göç
İdaresi’nin raporları ve
açıklamalarıyla aktarılmıştır.
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HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİK ÖRNEĞİ

Özne ile Görüşme Güvenliğin Gözetilmesi

Veri Doğrulamaya Yönelik Araştırma Doğru Terminoloji Kullanımı

*https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50822718

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50822718


9*https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Savas-Bolgesine-Geri-Gonderildiler.pdf

**https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-af-orgutunun-suriyelilerin-hukuka-aykiri-olarak-sinir-disi-edildigi-
iddiasina-iliskin-basin-aciklamasi

***https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf

kurum olan Göç İdaresi’nin resmi açıklamasından** da yararlanılmıştır. Çift taraflı
doğrulama için konuya ilişkin çalışan hak temelli sivil toplum örgütü verilerinden
yararlanmak ve tarafların açıklamalarına yer vermek geri göndermelere ilişkin
tarafsız ve doğru bilgiye ulaşmak için önemli bir adımdır.
 

Doğru Terminoloji Kullanımı

 

İçeriği mülteci haklarını gözeten şekilde aktarılsa da, videoda özneleri “göçmen”

olarak isimlendirmek yanlış terminoloji kullanımına sebep olmuştur.   Uluslararası
hukuka göre; göçmenler iş bularak hayatlarını iyileştirmek için, veya bazı
durumlarda eğitim, aile birleşmesi veya başka sebeplerden dolayı yer değiştirebilir.
Ayrıca doğal felaketler, kıtlık veya aşırı fakirlikten dolayı ortaya çıkan aşırı zor şartları
azaltma amacıyla da yer değiştirebilirler. Ancak mülteciler; eziyet, çatışma, saldırı
veya toplum huzurunu ciddi şekilde bozan diğer durumlarda, geldikleri ülkelerin
dışında bulunan ve bunun sonucu olarak da ‘uluslararası koruma’ talebinde
bulunan kişilerdir. ‘Mülteci’ ve ‘göçmen’ terimlerini birbirine karıştırmak,

mültecilere ve sığınma kurumuna gösterilen kamuoyu desteğine zarar verebilir.***

“Bu yayının tasarımı, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği
ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Medya ve Mülteci Hakları Derneği
sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır”

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Savas-Bolgesine-Geri-Gonderildiler.pdf
https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-af-orgutunun-suriyelilerin-hukuka-aykiri-olarak-sinir-disi-edildigi-iddiasina-iliskin-basin-aciklamasi
https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf

