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7-13  Ar a l ı k  h a f t a s ı 'n d a

1 7 4  h a b e r  r a d a r a  t a k ı l d I !

 

Dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve 'Afgan' kelimeleri ile
yaptığımız taramalar sonucunda 07 Aralık ve 13 Aralık 2019 tarihleri arasında
mültecilere yönelik hak ihlali içeren 174 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.  

 

En çok hak ihlali geçişler esnasında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan
mülteciler hakkında yayınlanan haberlerde yapıldı.  'Kaçak göçmen', 'düzenlenen
operasyon' ve 'yakalandı' terimleri ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışıldı ve
iltica hakları yok sayıldı. Hak ihlallerinin sıklıkla yapıldığı bir diğer konu ise
mültecilerin karıştıkları asayiş olayları ile ilgili. Haberlerde yakalanan zanlının
kimliğinin vurgulanarak verilmesi, öznelere doğrudan suç atanmasına ve
genelleme yapılmasına sebep olmaktadır. 
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Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı
 

174 haberin 162’si ajanslar tarafından 

üretilirken 12 haber ise haber
sitelerinin kendileri tarafından
hazırlandı.  Hem ajansların hem de
haber merkezlerinin çoğunun
mülteci haberciliği ile ilgili bir yayın
politikası olmadığı için farklı
kullanımlar dikkat çekti. Aynı ajans
kimi zaman 'düzensiz göçmen'

terimini kullanırken kimi zaman
'kaçak göçmen' terimini kullandı.
Yine bazı haber sitelerinin ajanslar
tarafından servis edilen
haberlerdeki 'düzensiz göçmen'

terimini 'kaçak göçmen' şeklinde
değiştirdiği de görüldü. 

Haber Sitelerine Göre Dağılım
 

Hak ihlali içeren haberlerin 133’ü ulusal haber sitelerinde yer alırken 41’i yerel haber
sitelerinde yer aldı.  En çok radara takılan haber sitesi Haberler.Com olurken,

Habertürk’te ve Milliyet’te 7, Hürriyet’te 6, CNN Türk, Sputnik, Sabah, İhlas Haber
Ajansı’nda 5, Yeni Akit ve Takvim’de de 4 haber radara takıldı.
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Görsel 1: Ajans Haberi-Özel Haber Dağılımı
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Yerel haberlerde Denizli 10 haberle en çok hak ihlalinin yapıldığı il olurken,

Denizli’yi 9 haberle İzmir, 5 haberle Aydın, 3 haberle Tekirdağ takip etti.
Çanakkale, Antalya ve Bursa illerinde yayın yapan yerel haber sitelerinde 2’şer
haber tespiti yapılırken Kahramanmaraş, Karaman, Sakarya, Mersin, Adana,

Hatay, Konya’dan yayın yapan haber sitelerinde 1’er haber tespit edildi.

Görsel 3: Haber Sitelerinin İsimlerine Dair Kelime Bulutu Çalışması 
 

Mültecilerin Adlandırılmalarına Göre Dağılımı
 

Haberlerde mülteciler çoğunlukla ‘kaçak göçmen’, ‘göçmen’, ‘Suriyeli’ ve ‘Afgan’

olarak adlandırılırken nadiren ‘mülteci’ ve ‘sığınmacı’ olarak tanımlandılar. Ayrıca
mülteciler haberlerde birer kez 'Saldırgan', 'Torbacı', 'Yabancı', 'Zanlı', 'Cani' olarak
tanımlandı.
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Görsel 2: Yerel Haber-Ulusal Haber Sitesi Dağılımı
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Haberlerin Günlere Göre Dağılımı
 

Hafta içerisinde en çok haber 8 Aralık (40 Haber) ve 13 Aralık (47 haber) günlerinde
yayınlandı. Bu günler sınırdan geçişlerin yoğunlaştığı ve mültecilerin karıştığı asayiş
olaylarının yaşandığı günler. Her defasında '4 milyondan fazla' olduğu vurgulanan
mülteciler denizde durdurulmaları ya da asayiş olayları dışında haber değeri olarak
görülmüyor.
 

7 Aralık 8 Aralık 9 Aralık 10 Aralık 11 Aralık 12 Aralık 13 Aralık
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Görsel 5: Haberlerin Günlere Göre Dağılımı

Görsel 4: Haberde Mültecilerin Adlandırılma Şekline Göre Dağılım
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Haberin Konularına
Göre Dağlılım 

Radara takılan haberlerin büyük
bir kısmının konusu sınırdan
geçişler ve asayiş olayları ile ilgili. 
Sınırdan geçişlerle ilgili 115 haber
yayınlanırken mültecilerin
karıştığı asayiş olayları ile ilgili 39
haber yayınlandı. Ayrıca
Türkiye'nin mülteci politikası ile
ilgili 9, eğitimle ilgili 5,

mültecilerin gönderilmesi
ile ilgili 4, kent yaşamı ile ilgili 3
ve sağlıkla ilgili 2 haber
yayınlandı. 

Görsel 6: Haber Başlıklarına Dair Kelime Bulutu Çalışması

Başlıklarda 113 kez 'yakalandı', 105 kez göçmen, 55 kez 'kaçak' ve 38 kez
'düzensiz' kelimesi kullanıldı. 

 

Görsel 7: Haberin Konularına Göre Dağılım



Ayrımcı görsel kullanımı
Site, yapılan açıklamayı önlem alınmaması durumunda çocukların islamcı terörist
olacakları yönünde yorumlamış ve bunu haberin görselinde vurgulamıştır. Görselde
çocuğun yüzünü göstermemek gibi bir kaygı gözetilmezken, suç ile ilişkilendirilen
kırmızı ile filtrelenmesi haberin içeriğine dair bir önyargı yaratmaktadır. ‘1,7 Milyon
Suriyeli Çocuk Dikkat Edilmezse Geleceğin İslamcı Teröristleri olur’ ifadeleriyle
verilen çocuk görseli ile birlikte Suriyeli mülteci çocuklar nefret söyleminin
doğrudan hedefi olmuştur.

Ayrımcı görsel       Temelsiz bilgi       Kriminalize etme      Mağduriyet yineleme       

 Doğrulanmamış veri
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Hatay’dan yayın yapan Haberasi.com’un
9 Aralık 2019 tarihli Yeniçağ Gazetesi
internet sitesinden aldığı ‘’İYİ PARTİ'den
Önemli Uyarı ‘Suriyeli Çocuklar İçin Acil
Psikolojik Destek Verilmeli’’ başlıklı
haberinde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili
Arslan Kabukçuoğlu’nun Türkiye’ de
bulunan 1 milyon 700 çocuğun
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu
açıklamasına yer verilmiş. Haber bir
politikacının söylemlerinden oluşuyor
gibi görülse de haberi yayınlayan
gazetenin de üzerine düşen
sorumluluklar vardır. *

Temelsiz bilgi
Haberde Kabukçuoğlu’nun ‘Önlem alınmazsa bu çocuklar, Boko Haram olur,
Pakistan, Afganistan'daki neyse o olur’ ifadesine yer verilmiştir. Savaşa maruz kalan
çocuğun teröre yatkınlığına dair bir araştırma, genel geçer veri var mıdır?
Haberasi.com bu iddiayı bir araştırma ile temellendirmek zorundadır. Savaş gören
her çocuk tedavi edilmezse terörist olur söylemi, toplumda mülteci çocuklara
yönelik bakışı oldukça zedelemektedir.  Mülteci çocuklar bu sebepten çok yoğun bir
akran zorbalığına maruz kalmaktadır. Mülteci çocuklar asıl bu söylemlerin yeniden
üretimi ile eğitimden ve sosyal hayattan izole edilerek suça itilmektedir.

Doğrulanmamış veri
Haberde yer verilen  ‘’Bunlar geldikten sonra kızamık, boğmaca arttı. Çocuk felci
yeterince aşılama olmadığından kontrol altına alınamıyor. Sığınmacılar, Türkiye'nin
sağlık kalitesini düşürdü. ‘’ ifadesi hangi veriye dayandırılarak kullanılmıştır?
Kabukçuoğlu bu açıklamaları şahsi fikirlerine dayanarak vermiştir. Haberasi.com
iddia edilen bu verileri Sağlık Bakanlığı’ndan doğrulamak durumundadır. Aksi halde
mültecilerin topluma hastalık bulaştıran bireyler olduğu bilgisini yaymakta ve bir
arada yaşamı engellemektedir. Doğrulanmamış verinin yayınlanması gazetecilik
etiği ile bağdaşmamaktadır. 

*http://www.haberasi.com/iyi-parti-den-onemli-uyari-suriyeli-cocuklar-icin-acil-pisikolojik-destek-verilmeli/11771/

Haber Asi 09.12.2019

http://www.haberasi.com/iyi-parti-den-onemli-uyari-suriyeli-cocuklar-icin-acil-pisikolojik-destek-verilmeli/11771/


Ayrımcı görsel kullanımı
Haberde ‘Vatandaş İsyan Etti :Vergi Ödemiyor, Elektriği Kaçak Kullanıyor!’ başlığıyla
Arapça tabelaların olduğu bir sokak görüntüsü kullanılmış. Haberin içeriğinde
herhangi bir vatandaş söylemine yer verilmemişken, görselde öznesiz kullanılan bu
iddia ile Ankara Önder mahallesinde yaşayan tüm Suriyeli mülteciler suçla
ilişkilendirilmiş.

      Ayrımcı görsel kullanımı        Kriminalize etme          Yanlış/Doğrulanmamış veri
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KRTTV’nin 8 Aralık 2019 tarihli
‘’Ankara'da Suriyeli mahallesine
operasyon: Kaçak mallara el
konuldu!’’ başlıklı haberinde
Yeniçağ TV'nin Ankara Önder
Mahallesi'nde yaşananları
gündeme getirdiği yayınından
alıntılar yapılmış, belediyenin
kaçak malları topladığının ve
kaçak elektrik tüketimini tespit
ettiğinin altı çizilmiş. İçerikte aynı
zamanda Önder Mahallesi, ‘Suriyeli
Mahallesi’ ve ‘Suriyeli Gettosu’

olarak isimlendirilmiş.*

*http://www.krttv.com.tr/gundem/ankara-da-suriyeli-mahallesine-operasyon-kacak-mallara-el-konuldu-h21323.html
 

Mağduriyet yineleme
‘’Kabukçuoğlu, Suriyeli her 4 çocuktan 3'ünün ailesinden birini savaşta kaybettiğini,
her 3 çocuktan birinin fiziksel şiddete uğradığını, üçte ikisinin ailesinden birinin
şiddete maruz kaldığını söyledi.’’Kabukçuğlu’nun değindiği bu verilerin kaynağı
nedir? Haberasi.com mülteci çocuklara dair çalışmalar yapan sivil toplum veya
kamu kuruluşları ile görüşüp verinin doğrulamasını yapmalıdır.  Toplumda yer
edinen mağdur mülteci algısının yinelenmesi ile makbul mülteci yalnızca mağdur
olandır bakışı yer edinmektedir. Bu sebepten dolayı mültecilerin ev sahibi ülkenin
vatandaşları ile eğitim, iş, sosyal hayat gibi alanlarda eşit sayılabilecek konumlarda
olması toplumdaki nefret söylemini arttırmaktadır.

Kriminalize etme 

’’Eğer bu çocuklar, bu hizmetleri almaz da Türkiye'de kalırlarsa bunlar daha sona
fuhuş, cinayet, kumar, esrar, eroin, hırsızlık gibi işleri yaparlar. Bu da Türkiye için büyük
problem.’’ ifadeleri ile mülteci çocuklar kriminalize edilmiştir.

Kriminalize etme 
’Haberde yer alan ‘ “Suriyeli sığınmacıların kaçak sattığı mallar, kaçak yollardan
Türkiye’ye gelen mülteciler ve vergi ödemeyen onlarca Suriyeli esnaf gözler önüne
serilmişti. ‘’ ifadeleri, içerikte bahsedilen suçları genellemiş, bölgedeki tüm Suriyeli
sığınmacıları kriminalize etmiştir. Haberi yayınlayan site, bunun gibi genelleştirici
ifadelerin bölgedeki sığınmacı halka ve esnafa yönelik nefret söylemlerini, linç
girişimlerini ve dükkan yağmalarını tetiklediği bilinciyle hareket etmelidir.

KRT TV 08.12.2019

http://www.krttv.com.tr/gundem/ankara-da-suriyeli-mahallesine-operasyon-kacak-mallara-el-konuldu-h21323.html
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Kriminalize etme

Kriminalize etme
Verilen haberde yakalanan şüphelinin “Iraklı” ve “sığınmacı” kimliğinin
vurgulanarak başlığa taşınması, belirtilen öznelere doğrudan suç atanmasına ve
genellemelere sebep olmaktadır. 
Hırsızlıği gerçekleştiren kişinin nereli olduğu haberin konusu ile ilgili değildir.
Normal şartlarda bir Türkiye vatandaşının bilgisayar ve 300 lira para çalması
haberlere konu olacak değerde bir olay  değilken, bir mültecinin suçu
gerçekleştirmesi kolaylıkla haber olmaktadır. Bu yaklaşım tüm mültecilerin suçlu
ya da suça meyilli olduğuna ve toplumun huzurunu bozduğuna yönelik bir algı
yaratmakta ve güçlendirmektedir.

Sakarya’da yayın yapan sakaryayenihaber.com'un 12 Aralık 2019 tarihli “Maskeli
Bilgisayar Hırsızı Iraklı Sığınmacı Çıktı!” başlıklı haberinde; Adapazarı ilçesinde
yüzünde maskeyle girdiği bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 lira para çaldığı
tespit edilen 18 yaşındaki Iraklı sığınmacının operasyonla yakalandığı bilgisine yer
verilmiş.*

*https://www.sakaryayenihaber.com/asayis/maskeli-bilgisayar-hirsizi-irakli-siginmaci-cikti-h102918.html

Yanlış/Doğrulanmamış veri
Haber içeriği herhangi bir sayısal veriye dayandırılmamış, Ankara Önder
Mahallesi’nde var olan Suriyeli esnaf sayısına ve kaçında kaçak mal saptandığına
yer verilmemiş. Elektriği kaçak kullandığına rastlanan Suriyeli mahalleliye ve
zabıtanın kaç mahallelinin elektriğini kestiğine dair bir bilgi de verilmemiş. Bu tür
dayanaksız ve eksik veriler olumsuz önyargıların pekişmesine, suçun
genellenmesine yol açmaktadır. Haberin başlığında Önder Mahallesi 'Suriyeli
Mahallesi' olarak tanımlansa da hakkında haber yapılan Suriyeli esnafa
konuşulmamış. Bu da haberin eksik kalan bir yönü. 

Sakarya Yeni Haber 12.12.2019

https://www.sakaryayenihaber.com/asayis/maskeli-bilgisayar-hirsizi-irakli-siginmaci-cikti-h102918.html
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Yanlış/Doğrulanmamış Bilgi

 

Yurt Gazetesi’nin 9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ‘Türk Eğitmenler İşsizken
Suriyelilerin Atanmasına Tepki’ başlıklı haberinde Eğitim-İş Sendikası Adana 1 Nolu
Şube Hukuk Sekreteri Seher Emre’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Suriyeli
Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi’(PIKTES)

kapsamında Geçici Eğitim Merkezleri’nin oluşturularak buralarda Suriyeli
eğiticilerin görevlendirildiği açıklamasına yer verilmiş. *

Yanlış/Doğrulanmamış Bilgi
Haberde, bahsi geçen projeye atıfta bulunmadan ‘‘ Bu eğiticilerin öğretmen
olup olmadıkları, diploma, denklik belgesi gibi şartları taşıyıp taşımadıkları da
belli değil. Kimisinin hiç Türkçe bilmediği yönünde bilgiler geliyor.” gibi
ifadelere yer verilmiş. Oysa, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonunun Desteklenmesi (PIKTES) projesi, MEB Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve giderleri UNICEF
tarafından karşılanan;  Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu okullarda eğitim
kalitesinin artırılması ve yaşanan dil probleminin önüne geçmeyi hedefleyen bir
projedir.  Suriyeli öğretmenlerle, göreve atanamayan Türk öğretmenler ve
memurlar kıyaslanarak yanlış bir algı oluşturulmaktadır.  8 Ağustos 2016
yılından beri süren proje kapsamında bahsi geçen Suriyeli öğretmenlere
“memur” sıfatıyla herhangi bir atama işlemi yapılmamıştır. 657 sayılı Devlet
Memurları kanununun 48. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere; devlet memuru
olmanın ilk şartı Türk Vatandaşı olmaktır. Türk vatandaşı olmayan bir kişi
memur olamaz. **

Teyit edilmemiş bilginin ve kıyas içeren söylemin başlığa taşınması var olan
yanlış algıları pekiştirmiştir. Bu açıklamaların bir ‘iddia’ olduğu başlığa
taşınabilirdi.

Haber, 
16.12.2019 

tarihinde 

Twitter'da
TT oldu.  

*https://www.yurtgazetesi.com.tr/egitim/turk-egitmenler-issizken-suriyelilerin-atanmasina-tepki-h146026.html

 

Yurt Gazetesi 09.12.2019

**https://multeciler.org.tr/95-suriyeli-ogretmen-goreve-atandi-iddiasi/

https://www.yurtgazetesi.com.tr/egitim/turk-egitmenler-issizken-suriyelilerin-atanmasina-tepki-h146026.html
https://multeciler.org.tr/95-suriyeli-ogretmen-goreve-atandi-iddiasi/
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Mağduriyet yineleme      Kriminalize etme      Yanlış terminoloji

 

Diken’in 9 Aralık 2019 tarihli ‘İzmir’de
216 sığınmacı yakalandı’ başlıklı
haberinde, İzmir’in Seferihisar ve Çeşme
ilçelerinden Avrupa'ya geçişi engellenen
mültecilere yer verilmiş.*

Mağduriyet yineleme

Diken, DHA arşivini kaynak göstererek, kucağında bebeği ile bir kadın
görseline yer vermiş. Mağduriyetin altını çizen ve içerikle bağdaşmayan bu
tip görseller, sığınmacıların medyada vurgulanan mağdur ve muhtaç
streotipini güçlendirmektedir. Mağduriyetin yinelenmesi, şartların ve
eylemlerin eşitlendiği noktada düşmanlaştırıcı söylemleri
pekiştirmektedir.

Kriminalize Etme ve Yanlış

Terminoloji Kullanımı

Site, haber başlığında ve
içeriğinde hatalı terminoloji
kullanarak eylemi ve özneleri
kriminalize etmiş. Başlıkta yer
alan “ yakalandı.” ifadesi ve
içerikte yer verilen  “yasa dışı
yollarla yurt dışına kaçmaya
çalışan 216 sığınmacı ”
nitelemesi, ilgili sığınmacıları ve
eylemi doğrudan suç ile
ilişkilendirmeye yol açmıştır.
 

*http://www.diken.com.tr/izmirde-216-siginmaci-yakalandi/
 

Diken 09.12.2019

http://www.diken.com.tr/izmirde-216-siginmaci-yakalandi/


     Temelsiz Eksik bilgi       Kriminalize etme       Yanlış terminoloji kullanımı

Yanlış Terminoloji Kullanımı

Haberde  gönderilen kişilerin statüsü hakkında yanlış terminoloji kullanımı
yapılıyor. Türkiye’nin de taraf olduğu Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşmenin 33. maddesinde; "Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini,
tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı
ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa
olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir." **ifadesi ile geri
göndermeme ilkesi tanımlanıyor. Anadolu Ajansı’nın  haberinde gönderilen
kişiler hakkında göçmen olduğu algısı yaratılarak sınır dışı etme işlemi
meşrulaştırılmaya çalıştırılıyor.
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Temelsiz/Eksik Bilgi

Haberde bahsedilen “rahatsız edici davranışlar” nelerdir? Altı çizilen davranışlara
dair açık bir bilgi verilmemesi haberin öznesi olan mültecilere dair önyargıları
ve kalıp yargıları pekiştirmektedir.

Kriminalize Etme 

Haberde ‘sınır dışı edildi’, ‘kaçak göçmen’ ve ‘rahatsız edici davranışlar” ifadeleri
ile mülteciler kriminalize edilmeye çalışılıyor. Yine haberde Bağcılar İlçe
Kaymakamı Eldivan’ın ‘Çevrenizde kaydı olmayan Suriyeliler'i de görevlilere
bildiriniz’ ifadeleri ile de  Suriyeli mülteciler haberi okuyanların gözünde ikinci
kez kriminalize edilmek isteniyor.

*https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-son-6-ayda-5-bin-949-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi/1670189

Anadolu Ajansı’nın 11 Aralık
2019 tarihli “İstanbul'da son 6
ayda 5 bin 949 düzensiz
göçmen sınır dışı edildi”
başlıklı haberinde Bağcılar
İlçe Kaymakamı Mustafa
Eldivan’ın açıklamalarına yer
verilmiş, İstanbul Bağcılar'da
Temmuz ayından bu yana
kayıt dışı olan ya da rahatsız

edici davranışlarda bulunan

5 bin 949 düzensiz göçmenin

sınır dışı edildiğine
değinilmiştir.*

“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”

**http://www.madde14.org/index.php?title=Geri_Göndermeme_İlkesi

Anadolu Ajansı 11.12.2019

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-son-6-ayda-5-bin-949-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi/1670189
http://www.madde14.org/index.php?title=Geri_G%C3%B6ndermeme_%C4%B0lkesi

