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21-27  Ar a l ı k  h a f t a s ı  PAN O R O MAS I

 

21-27 Aralık tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen', 'Suriyeli' ve
'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız taramalar sonucunda mültecilere yönelik hak ihlali
içeren 316 haber radara 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 en çok, Suriye Rejimi'nin İdlip'e yönelik
saldırılarından kaçan on binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına yönelik göçü,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'teki göç hareketi üzerinden Avrupa'ya yönelik bir
kez daha yinelediği uyarıları, çalıştığı işyerinde intihar ettiği iddia edilen Suriyeli
işçinin cansız bedeninin yol kenarına bırakılması, Van Gölü'nde  7 mültecinin ölümü
ile sonuçlanan tekne faciası, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 polis
memurunun tutuklanması ve geçişlerde engellenen mülteciler ilgili yapılan haberler
yer aldı.
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Suriye Rejimi'nin ve Rusya güçlerinin
İdlib'e yönelik saldırıları sonrasında kentte
bulunan nüfusun 80 bine yakını Türkiye
sınırının yakınlarındaki bölgelere göç
etmeye başladı. Suriyelilerin
bombardımandan kaçması basında telaşa
neden oldu. Yetkililerin, İdlib'ten
gelenlerin Türkiye sınırlarına
alınmayacağına yönelik açıklamalarına
rağmen haber siteleri 'Yüz binlerce Suriyeli
Türkiye sınırına akın etti: ‘Aralarında
terörist var mı?’, Suriyeliler Sınıra Dayandı'
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ve 'Türkiye'ye Akın Akın Suriyeli Geliyor' başlıkları ile sınırda yeni bir 'tehdit' olduğu
yönünde algı yaratmaya çalıştı. 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise göç hareketliliği üzerinden Avrupa'ya, Rusya'nın
saldırıları  durdurması  için harekete geçme çağrısında bulundu. Türkiye'nin Suriye
kaynaklı yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını belirten Erdoğan "Bizim
maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları, başta Yunanistan olmak üzere
tüm Avrupalı ülkelerin de hissedeceği bir konu olacaktır. Bu durumda 18 Mart
mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır. Avrupa
ülkelerini Türkiye'nin attığı meşru adımları köşeye sıkıştırmak yerine enerjilerini
katliamı engellemek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Diğer türlü İdlib'teki
yangının kendi topraklarına sıçramasına mani olamayacaklardır" dedi. 

Türkiye Sınırındaki Hareketlilik ve Erdoğan'dan Avrupa'ya Göç Uyarısı
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Çalışırken yaşadıkları hak ihlalleri basın tarafından haber değeri olarak
görülmeyen mülteci işçiler ancak adli bir vakanın parçası haline geldiklerinde
basında yer bulabildi. İntihar sonrasında mülteci işçilerin hangi koşullarda
çalıştığına dair yine haber yapılmadı. 

Geçtiğimiz hafta en çok gündemleşen mülteci
haberlerinden biri de Suriyeli mülteci işçi
Mustafa El Recep'in cansız bedeninin yol
kenarında bulunması idi.  Adana’da çalıştığı
fabrikada intihar ettiği iddia edilen Recep’in
cenazesi “iş yerine zarar geleceği” gerekçesi ile
fabrika sahibi tarafından battaniyeye sarılıp yol
kenarına bırakıldığı ortaya çıkmıştı. DHA'nın
servis ettiği haber onlarca haber sitesinde yer
alırken mülteci işçinin neden intihar
edebileceği üzerinde durulmadı. 

Mülteci İşçiler Ancak Yaşamlarını Yitirdiklerinde Haber Olabiliyor

Van Gölü'nde Mülteci Teknesi Battı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Devletlerin iltica etme hakkını tanımaması yine mültecilerin ölümüne sebep oldu.

26 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Van Gölü'nde Pakistan, Bangladeş ve
Afganistan uyruklu mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucunda 7
kişi yaşamını yitirdi.  
 

İran sınırına yakın olan Van, özellikle Avrupa'ya geçmek isteyen Afgan mültecilerin
güzergahı üzerinde bulunuyor. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında mülteciler hakkında
'kaçak' kullanmasına bağlı olarak ajansların servis ettiği haberlerde de 'kaçak'

kelimesini kullanımı arttı.  
 

Göçmen kaçakçılarının kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü
güzergahını kullandıkları düşünülüyor fakat Van Gölü'nün neden göç güzergahı
olarak kullanıldığına dair bir araştırma yapılmadı. 
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'Kaçak Göçmen' mi, 'Düzensiz Göçmen' mi, 'Mülteci' mi?

Medyanın Göç Terminolojisi İle İmtihanı

Medyada mültecilere yönelik
hak ihlalleri en çok geçiş
yaparken engellenen
mültecilerle ilgili yayınlanan
haberlerde yapılıyor.
 

Medya kuruluşlarının göç
haberciliği ile ilgili bir yayın
politikasının olmaması ve
editörler ile gazetecilerin göç
terminolojisine hakim
olmamasından dolayı aynı
konudaki bir haber birden
farklı bir şekilde verilebiliyor.

İhlas Haber Ajansı örneğindeki gibi  kolluk kuvvetleri tarafından engellenen
mülteciler hakkında haber siteleri hem 'kaçak göçmen', 'düzensiz göçmen' hem
de mülteci tanımlamasını kullandığı oluyor. Haber siteleri ise servis edilen
haberleri editöryal süreçten geçirmeden doğrudan yayınlıyor. Bunun sonucunda
aynı anda onlarca haber sitesinde 'kaçak' kelimesinin kullanımı ile mültecilerin
kriminalizyonu artıyor. 

Geçiş yaparken kolluk güçleri
tarafından durdurulan
mülteciler hakkında yayınlanan
onlarca haberde kullanılan
'kaçak', 'yakalandı' ve operasyon'

haberleri ile mülteciler
kriminalize edilirken Evrensel
Gazetesi'nin bu konuda
yayınladığı haber hak odaklı
haberciliğe bir örnek teşkil etti. 

Geçiş Yaparken Engellenen Mülteciler ve Evrensel Gazetesi'nin Haberi

25 Aralık tarihinde ajanslar tarafından servis edilen haber Evrensel Gazetesi'nin
editörleri tarafından düzenlenerek girildi*. Haberdeki 'kaçak göçmen' ifadesi
'mülteci', 'yakalandı' ifadesi ise 'engellendi' olarak değiştirilerek yayınlandı. 

*https://www.evrensel.net/haber/393956/edirnede-bir-yilda-123-bin-multeci-engellendi

https://www.iha.com.tr/haber-canakkalede-82-multeci-yakalandi-819470/
https://www.evrensel.net/haber/393956/edirnede-bir-yilda-123-bin-multeci-engellendi
https://www.iha.com.tr/tekirdag-haberleri/tekirdagda-11-kacak-gocmen-yakalandi-tekirdag-2488124/
https://www.iha.com.tr/haber-balikesirde-afganistan-uyruklu-26-duzensiz-gocmen-yakalandi-819087/
https://www.evrensel.net/haber/393956/edirnede-bir-yilda-123-bin-multeci-engellendi


Mülteci haklarının geliştirilmesine dair
çalışmalar ise medya tarafından
görülmedi. Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Adana Milletvekili Kemal
Peköz'ün, Suriyelilerin yaşam ve çalışma
koşullarının düzeltilmesi amacıyla
Meclis'te araştırma komisyonu
kurulması için verdiği önerge basında
sınırlı sayıda yer alabildi. 
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Mülteci Haklarına Dair Çalışmalar Gündem Olamadı

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Mülteciler Açısından Ele 

Alınmadı

Suriyelilerin büyük bir kısmının geri
dönmeyeceği, bu ülkede kalıcı
olacağına dair araştırmalar olduğunu
belirten Peköz eşit vatandaşlık hukuku
çerçevesinde konuya yaklaşılması
gerektiğini ifade etti. Peköz'ün
açıklamasında “Bu çerçevede
Suriyeliler ile ilişkiye geçerek eşit
yurttaşlar olarak ortak sorunlarımıza
ortak çözüm üretme temelinde birlikte
siyaset yapabilmek olanaklı
kılınmalıdır.” denildi. 

Peköz'ün soru önergesi sadece Bianet* ve
Yeni1Mecra** haber sitelerinde yer buldu. 

Geçen haftanın mültecileri yakından ilgilendiren bir konusu da Geçici Koruma
Yönetmeliği'ndeki değişiklik idi. Son değişiklikle birlikte geçici koruma statüsünde
bulunan mültecilerin temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve
ilaçlarından, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden
katılım payı alınabilecek. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç defa üst
üste yerine getirmeyen mültecilerin geçici korumaları valilik tarafından iptal
edilecek. Değişikle ilgili AA'nın servis ettiği haberde mülteciler 'yabancı' olarak
tanımlandı. 
 

Göç İdaresi'nin verilerine göre 3 milyon 695 bin 944 insanı yakından ilgilendiren bir
değişiklik ilgili yayınlanan haberlerde mülteci alanında çalışan hiç bir kurumun
görüşlerine yer verilmedi ve değişikliğin yaratacağı olası hak ihlallerine
değinilmedi. Sadece Evrensel Gazetesi 'Statü hakkı tanınmayan mülteciler yeni
yaptırımlarla karşı karşıya' haberi ile değişikliği duyurdu. 

*http://bianet.org/bianet/goc/217771-hdp-suriyelilerin-yasam-ve-calisma-kosullari-duzeltilsin
**https://yeni1mecra.com/suriyelilerin-yasam-kosullari-icin-meclis-arastirmasi-talebi/

http://bianet.org/bianet/goc/217771-hdp-suriyelilerin-yasam-ve-calisma-kosullari-duzeltilsin
https://yeni1mecra.com/suriyelilerin-yasam-kosullari-icin-meclis-arastirmasi-talebi/
http://bianet.org/bianet/goc/217771-hdp-suriyelilerin-yasam-ve-calisma-kosullari-duzeltilsin
http://bianet.org/bianet/goc/217771-hdp-suriyelilerin-yasam-ve-calisma-kosullari-duzeltilsin


Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

 

Yılmaz Özdil, Türkiye’de yayılmaya başladığını iddia ettiği uyuzun en fazla
İstanbul’da, Suriyeli, Afgan, Pakistanlı gibi mültecilerin yoğun yaşadığı ilçelerde
görüldüğünü belirtmiş ve mültecileri hastalık getiren ve bulaştıran topluluklar
olarak yansıtmıştır. Bununla birlikte“ İşin ucu Suriyelilere dayandığı için yandaş
medya yazmıyor. ‘Namuslu medya da bu işin Suriyelilerden başladığını yazarsam,

bana ırkçı diye saldırırlar, neme lazım’ diye düşünerek, kendi namusunu
sansürlüyor, olan vatandaşa oluyor.” ifadeleriyle nefret söylemi üretmekten imtina
eden, herhangi bir yetkilinin kesin açıklaması ya da araştırma verisi olmadan
Suriyeli mültecileri uyuz ile ilişkilendirmeyen medyaya da ‘’kendi namusunu
sansürleme’’ ithamında bulunmuştur. Mültecilerin, medyada doğrudan hastalık
yayıcı olarak nitelendirilmeleri hali hazırda toplumda yaygın olan önyargıları da
pekiştiriyor. 
 

Toplum sağlığı için iddia edilen duruma dair irdelenmesi gereken öncelikli konu;

koloni kelimesiyle betimlediği yaşam şeklinin, ilkellikle bağdaştırdığı uyuz
salgınının ve hijyensizliğin neden mültecilerle anıldığı, mültecilerin sağlık ve
barınma haklarına erişimlerinin Türkiye’deki güncel durumudur. 
 

Doğrulanmamış Veri
 

Yazıda uyuzun salgın haline gelmesinde en önemli faktörün mülteciler olduğunu
vurgulayan Yılmaz Özdil, yazısında kullandığı ifadelere bir kaynak göstermemiştir.
İstanbul Eczacı Odası  Başkanı Cenap Sarıalioğlu, uyuza ilişkin açıklamasında
hijyensizlik ve bir arada yaşam sebepleriyle uyuzun göçmenlerin yoğun yaşadığı 
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RADAR'A TAKILANLAR

Sözcü.com’da 26 Aralık
tarihinde Yılmaz Özdil’e ait, 
“Akp milleti uyuz etti..” başlığıyla
yayınlanan yazıda Türkiye’de
yayılmaya başladığı iddia edilen
uyuz ve sebeplerine yer verilmiş,

uyuzun bir yıl kadar önce
başladığı, önlem alınmadığı için
bulaşa bulaşa yayıldığı iddia
edilmiştir.

Sözcü 26.12.2109*

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade Doğrulanmamış Veri

*https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/akp-milleti-uyuz-etti-5531101/

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/akp-milleti-uyuz-etti-5531101/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/akp-milleti-uyuz-etti-5531101/


mahallelerde görülme durumunun arttığını belirtmiş ancak uyuzun mülteciler
sebebiyle başladığına ve uyuz oranına dair bir açıklama yapmamıştır. Uyuz
salgınının medyada yeni yeni yankı bulduğu, uyuzun başlama sebeplerine ve salgın
haline gelmesinde mültecilerin rolüne dair bir verinin paylaşılmadığı bu dönemde;

yazısında herhangi bir kaynak ve veri paylaşmadan mültecileri hedef göstermiştir. 
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Yılmaz Özdil'in köşe yazısının sosyal medyadaki yansımaları 
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Yenicaggazetesi.com’da 24
Aralık tarihinde yayınlanan
“Acil servis personelinin
Suriyeli isyanı” başlıklı haberde
ekşisözlük.com’da yer alan bir
paylaşıma yer verilmiş.

Haberde Suriyeli mültecilerin
acil servisleri istila ettiği,
mültecilerin sağlık
çalışanlarına karşı şiddet
eğilimleri bulunduğu iddia
edilmiş. 

Yeni Çağ 24.12.2109*

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade Doğrulanmamış Veri

Ayrımcı Görsel Kullanımı

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

 

Haberde “Türkiye’nin başlıca problemlerinden biri ekonomiyken diğeri de Suriyeli
sığınmacılar olmaya devam ediyor.” gibi düşmanlaştırıcı ifadeler yer alıyor. Suriyeli
mültecilerin problem olarak görülmesi, en temel insan hakkı olmasının yanı sıra
Geçici Koruma Statüsü’ndeki kişilerin hakkı olan sağlık hakkından yararlanmaları da
ayrımcı bir dil ile aktarılmıştır. Haberde mültecilerin ücretsiz hastaneye gitmeleri ve
ilaç almalarının hakları olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır.**
 

Temelsiz/Doğrulanmamış Veri 
 

Haberde kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir sözlük platformu olan Ekşisözlük’te
yazan bir Acil Sağlık Personeli’ne ait gönderi paylaşılmış ve iddialar teyit edilmeden
başlığa taşınmıştır. Bir kişi ile yaşanan bir deneyimin aktarıldığı gönderideki
iddiaların doğrulanmadan, doğru ve tüm mültecilere dair genelgeçer bir bilgiymiş
gibi verilmesi de mültecilere yönelik önyargıları güçlendiriyor. Sosyal medyada
dolaşıma sokulmuş asılsız bilgilerin teyitsiz şekilde yinelenmesi medyada Suriyeli
mültecilere yönelik nefret söylemine dair en yaygın örnekleri oluşturmaktadır.
 

Ayrımcı Görsel Kullanımı 
 

Kullanılan görselde mültecilere yönelik nefret söylemlerinde kalıp yargı haline gelen
“Ben Suri...Para Yok” başlığı kullanılmış, toplumda var olan “dilenci, devamlı isteyen,

mağdur, yardıma muhtaç” gibi önyargıların ve kalıp cümlelerin altı çizilmiştir. 
 

 

Yanlış Bilgi

*https://www.yenicaggazetesi.com.tr/acil-servis-personelinin-suriyeli-isyani-261723h.htm
**https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/acil-servis-personelinin-suriyeli-isyani-261723h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/acil-servis-personelinin-suriyeli-isyani-261723h.htm
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi
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Yanlış Bilgi
 

Haberde geçen “ Suriyelilerin karıştığı suç olayları bir yana, vergi ödemeden
açtıkları işletmeler, aldıkları ücretsiz hizmetler vatandaşın sırtına yük olmaya da
devam ediyor*.” bilgisi bu zamana kadar bir çok sivil toplum kuruluşu ve yetkili
kurum tarafından yanlışlanmış olmasına rağmen gazete yine de bu şekilde
kullanmayı tercih etmiştir. Toplumda oluşan ayrımcı tutum bu tip bilgilerin
yeniden üretilip yayılması ile güçlenmektedir.

Yeni Çağ'da 

çıkan haberin 

sitenin
yorumlar
bölümündeki
ve sosyal
medyadaki
yansımaları 

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

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


Gercekgundem.com’da 23 Aralık
tarihinde 'Sekiz milyon işsiz
varken, iki milyon Suriyeliye
istihdam hedefi konuluyor'
başlığıyla yayınlanan haberde
CHP Hatay Milletvekili Mehmet
Güzelmansur’un TBMM’de
yaptığı basın açıklamasına yer
verilmiş, mevcut göç
politikalarını eleştirdiğinin altı
çizilmiştir.

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Mehmet Güzelmansur’un açıklamaları arasından seçilmiş olan  'Sekiz milyon işsiz
varken, iki milyon Suriyeliye istihdam hedefi konuluyor' cümlesi başlığa taşınarak
okuyucunun kafasındaki mültecilerin Türkiye'deki işsizliğin esas faktör olma nedeni
olarak belirginleştirmek istenmiştir. Haber siyasetçinin açıklamalarını içerse de,

haberin veriliş şekli ve başlığa taşınan cümle; siyasetçinin nefret söylemlerini haber
diliyle de yineliyor. Mültecilere yönelik nefret söylemi ekonomik faktörler üzerinden
yinelenirken haberin bu şekilde ele alınması çalışan mültecilere yönelik ayrımcı
tutumları pekiştirmektedir. 
 

Haberde "Sekiz milyon işsiz varken, iki milyon Suriyeliye istihdam hedefi konuluyor.
İthalatla çiftçimiz borç içinde inletirken, mahsulü toprakta kalırken, Türk tarımı
Suriyelilerle mi ayağa kalkacak? Allah kalbinize merhamet versin." cümleleriyle
geçmiştir. Gerçek Gündem 'Allah Kalbinize Merhamet Versin' cümlesini alıntı
yaptığını belli etmeden kullanarak kendi görüşü gibi belirtmiştir. Genelgeçer ve
doğru bir bilgi gibi sunulan ifadeler, yanlış bilgilerin yayılmasına ve önyargıların
artmasına sebep olmaktadır.
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Gerçek Gündem 23.12.2019*

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/143502/sekiz-milyon-issiz-varken-iki-milyon-suriyeliye-istihdam-hedefi-konuluyor

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/143502/sekiz-milyon-issiz-varken-iki-milyon-suriyeliye-istihdam-hedefi-konuluyor
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/143502/sekiz-milyon-issiz-varken-iki-milyon-suriyeliye-istihdam-hedefi-konuluyor


Kriminalize etme/Yanlış Terminoloji Kullanımı
 

Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen haberin başlığında ve haber
metninde kullanılan  “kaçak”, “yakalandı”, “operasyon düzenlendi” ifadeleri yanlış
terminoloji kullanımından kaynaklı mültecileri suç ile ilişkilendirildi. Mültecilerin bir
kez daha iltica etme haklarına değinilmedi.  
 

Yanlış Görsel Kullanımı
 

Haberde görsel olarak çocuk fotoğrafı kullanılmış, çocukların güvenliği
gözetilmeden yüzleri açıkça gösterilmiştir. Çocukların güvenliği ve yüksek yararı
gözetilmeden çocukların yüzleri açıkça verilmiştir.
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Kriminalize etme/Yanlış Terminoloji Kullanımı Yanlış Görsel Kullanımı

Milliyet 25.12.2109

Milliyet.com’da 25 Aralık tarihinde
yayınlanan “Rekor Edirne'de; 123
bin 377 kaçak göçmen yakalandı”
başlıklı haberde, Göç İdaresi
verileri ile birlikte Edirne’de
durdurulan mültecilere, geçişi
gerçekleştiren mültecilerin
Yunanistan’da güvenlik güçleri
tarafından darp edildiğine yer
verilmiştir.

Milliyet 25.12.2019*

http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/rekor-edirnede-123-bin-377-kacak-gocmen-yakal-6108566

Fotoğraf tarafımızdan
blurlanarak yayınlanmıştır.

http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/rekor-edirnede-123-bin-377-kacak-gocmen-yakal-6108566
http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/rekor-edirnede-123-bin-377-kacak-gocmen-yakal-6108566


Hak Temelli İçerik

1 1

Veri Doğrulamaya Yönelik Araştırma

Yanlış Terminoloji Kullanımı

Hak Temelli İçerik
 

Haberde sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemine, istikrarlı bir politika
olmamasına ve sınır dışı edilme korkuları gibi özneye ilişkin medyada görmezden
gelinen hak temelli konulara “ Politikacıların mülteciler üzerinden siyaset yapması
ve sosyal medyanın da etkisiyle artan nefret söylemleri, bu yıl da istikrarlı bir
mülteci politikasının olmaması ve bu politikaların ülkeler arası ilişkilere göre
değişiklik göstermesi, herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta mültecilerin öne
sürülmesi, ülkedeki çeşitli sorunların temeline inilmek yerine mültecilerin sorumlu
olarak gösterilmesi ve bütün bunlara bağlı olarak kaçmış olduğu zulüm ve şiddet
ortamına sınır dışı edilme korkuları Ege Denizi’nde geçişlerin geçtiğimiz yıla oranla
artmasına sebep oldu” cümleleriyle yer verilmiştir. 
 

Veri Doğrulamaya Yönelik Araştırma
 

Geri göndermelere ve geçişlere yönelik dezenformasyonlara karşın alanda çalışan
hak temelli bir örgüt ile görüşülmesi ve Mülteci-Der Başkanı Avukat İrem Geçmez’

in ifadelerine yer verilmesi hak temelli habercilik örneğidir. 
 

Yanlış Terminoloji Kullanımı
 

Haber hak temelli olsa da “kaçak geçiş”,  “yakalandı” gibi ifadeler yanlış terminoloji
kaynaklı kriminalizayona yol açmıştır. Bu gibi ifadelerin mültecilerle ilgili
haberlerde kullanımı, suç ile ilişkili eylemleri çağrıştırdığından mültecilere yönelik
mevcut önyargıyı güçlendirmektedir.

HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİK ÖRNEĞİ

İzmir'de yayın yapan İlk Ses
Gazetesi'nin muhabiri Çağla
Geniş'in, 25 Aralık tarihinde yaptığı
“Uyum’ yok ‘ölüm’ var: Ege yine can
pazarı” başlıklı haberde Türkiye’nin
mültecilere yönelik 2019
panoraması çizildi, Haberde,

Mülteci-Der Başkanı İrem Geçmez’in
ifadelerine yer verildi. 

İlk Ses Gazetesi 25.12.2019 *

*http://ilksesgazetesi.com/haberler/gundem/turkiyenin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-82145

http://ilksesgazetesi.com/haberler/gundem/turkiyenin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-82145
http://ilksesgazetesi.com/haberler/gundem/turkiyenin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-82145


“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”


