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10 Ocak-17 Ocak 2020 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı', 'göçmen',

'Suriyeli' ve 'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız taramalar sonucunda mültecilere
yönelik hak ihlali içeren 347 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 basında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a mülteciler için söylediği ‘Hepsini Saray’a Al’ sözleri, AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki toplantı, Ege Denizi'nde
yaşanan mülteci ölümleri ile İzmir'deki mülteci ve insan hakları örgütlerinin yaptığı
basın toplantısı,  AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın
Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptığı harcamalara ilişkin açıklaması, Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu'nun Suriye'deki
çocukların durumuyla ilgili hazırladığı rapor ve Avrupa Birliği'nin Libya'daki
çatışmalardan dolayı yaşadığı yeni göç" endişesi en çok haber olarak yer aldı. 
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsini Saray'a Al!

Partisinin TBMM Grup Toplantısında
konuşan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu hükümetin dış
politikalarına da değindi. Kılıçdaroğlu,

"Erdoğan geçen açıklama yapıyor.
İdlib'den yeni kardeşlerimiz gelecek.

Hepsini Saray'a al. Saray'da onların
karnını doyur. Yeni bir göç dalgası
gelecek. Putin'e yalvarıyorlar. 1 milyon
kişi arkadaşlar! Sordum bir yetkiliye: 1
milyon kişiyi siz Suriye toprağında
tutabilecek misiniz? Verdiği cevap şu:

Nasıl tutalım" dedi. 

Ancak Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteci
sorununu mülteci haklarından ve güncel durumdan uzak ele alması ve hükümetin
dış politikalarını eleştirmeden sadece çatışma ortamından kaçan insanların
durumları üzerinden dile getirmesi Türkiye'deki nefret politikalarını arttırıyor.
Kaynağı belli olmayan açıklamalarla algı yaratılmaya çalışılması endişe verici ve
vatandaşların mültecilere yönelik bakışını da olumsuz olarak etkiliyor. Siyasetçiler,
bölgedeki güç dengelerinin savaş politikalarından bağımsız olarak mültecilerin
durumlarını ele almalı ve mültecilerin yaşamları tek bir kişinin inisiyatifine
bırakmayacak söylemler üretmelidir.



AB Konsey Başkanı Michel, Türkiye üzerindeki göç baskısının son derece büyük bir
ölçekte sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı "AB Türkiye’nin ülkede dört
milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmasının getirdiği yükün farkındadır. AB-

Türkiye Ortak Bildirisi konusunda, AB mülteciler ve ev sahibi toplum için hazırlanan
projeleri desteklemeye devam etmektedir. Okullar ve hastaneler inşa edilmekte;

mültecilere nakit yardım desteği sağlanmaktadır ve göç yönetimi konusunda
destek sürmektedir" 
 

Avrupa Birliği, Türkiye ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı ile mültecilerle ilgili
sorumluluk almaktan kaçmaya çalıştı. Mülteciler açısından hak ihlalleri doğuran
anlaşma ile Türkiye, mültecileri AB sınırları dışında tutacak bir tampon ülke olarak
planlandı. Güvenli geçiş hakkının sağlanmamasından dolayı Ege Denizi'nde
yüzlerce mülteci yaşamını yitirdi ve anlaşmaya rağmen mülteci geçişleri devam
etti. 
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Mülteci Ölümlerinin Durdurulması İçin İltica Hakkını Uygulayın Çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye'nin Mülteci Yükünün Farkındayız

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles
Michel ile AKP Genel Başkanı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,

geçtiğimiz hafta İstanbul'daki
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya
geldi. Görüşmede pek çok konunun
yanı sıra Türkiye'deki mültecilerin
durumları da konuşuldu. 

Ege Denizi'nde yakın zamanda peş
peşe yaşanan mülteci ölümleri ile
ilgili İzmir'deki mülteci ve insan
hakları örgütleri ortak açıklama
yaptı. İnsan Hakları Derneği, İzmir
Şubesi'nde yapılan basın
toplantısına aralarında Medya ve
Mülteci Hakları Derneği'nin de
olduğu 10 sivil topum kuruluşu
imzacı oldu.

Açıklamada mülteci ölümlerinin durdurulmasına, mülteci statüsünün sağlanması
ve iltica hakkının uygulanmasına yönelik çağrı yapıldı.
 

Basın toplantısını ajansların, yerel ve ulusal gazeteler ile haber sitelerinin
muhabirlerinin takip etmesi, açıklamanın dijital medyada genişçe yer bulmasını
sağladı. Çok sayıda haber sitesi basın toplantısına sitesinde yer verdi. 
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BM: Suriye’de Beş Milyon Çocuk Kayıp, Cinsel Şiddete Maruz Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları
Konseyi Araştırma Komisyonu,

Suriye'deki çocukların durumuyla
ilgili hazırladığı raporun sonuçlarını
açıkladı. 5 bin kişiyle görüşmeler
yapılarak hazırlanan raporda,

Suriye'deki savaş nedeniyle iki
milyondan fazla çocuğun düzenli bir
okul eğitimi alamadığına dikkat
çeken komisyon, savaşın
başlamasından bu yana ülkede 

binlerce okulun yerle bir olduğu ya da askeri amaçlı kullanıldığını belirtti.
Çocukların özellikle cinsel şiddet mağduru olduklarına işaret edilen raporda, aileleri
korkutulan çocukların IŞİD ve diğer örgütler tarafından istismar edildiği belirtildi.
Raporda, çocukların acı ve yokluk içinde büyüdükleri vurgulanarak, bunun ileride
yıkıcı psikolojik sonuçlara sebebiyet vereceği ifade edildi. BM'nin verilerine göre;

ayrıca Suriye'de beş milyon çocuk kayıp. Çok sayıda çocuk da Suriye'de yerleşim
birimlerine ve sivil hedeflere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

AKP’li Yönetici: Suriyelilere 40 Milyar Doları Aşan Yardım Yaptık

Afyonkarahisar’daki bir toplantıda
konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye’ye
sığınan Suriyeli mülteciler için yapılan
yardımların 40 milyar doları (yaklaşık 235
milyar lira) aştığını söyledi. 
 

Suriyeli mültecileri 'misafir' olarak gören
Kaya "Bugün ülkemiz, yaklaşık 3,7 milyon
Suriyeli kardeşimizi misafir etmektedir. Suriyeli kardeşlerimize her alanda hizmet
sunabilmek için ensar ve muhacir bilinciyle hareket ettik, hiçbir karşılık
beklemeksizin seferber olduk. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte
hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar
doları aşmış durumdadır" dedi. 
 

Ancak Kaya harcama kalemlerinin ayrıntısı ve kaynağına dair bilgi vermedi.
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Gaziantep Valisi Davut Gül,
Antep’teki eğitim başarısının
düşüklüğünü Suriyeli mülteci
çocuklara bağladı. 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü dolayısıyla
gazetecilerle bir araya gelen
Gaziantep Valisi Davut Gül "Sınava
girenler içinde Suriyeli
öğrencilerden tutun da hiç
okumaya niyeti olmayan bir sürü
öğrenci var" dedi. 

Siyasilerin Söylemleri Mültecilerin Sorun Olarak Görülmesine Yol Açıyor

Kadir Has Üniversitesi'ndeki
akademisyenler tarafından hazırlanan
Türkiye Eğilimleri araştırmasının 2019
yılı sonuçları açıklandı*. Araştırmada
mültecilerle ilgili sonuçlar da yer alıyor.   
Mülteciler, Türkiye'nin gündemdeki en
önemli sorun sıralamasında 7. sırada.

Araştırmaya katılanların yüzde 3,7'si
mültecileri en önemli sorun olarak
gördüğünü dile getirdi. Oran her sene
daha yükselmiş durumda. 2017'de bu
oran yüzde 2,9 iken 2018'de ise yüzde
3,5 idi. Yine araştırmaya göre 2018'de
Suriyeli sığınmacılardan memnun
olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde
13,7'de kalırken, 2019'da bu oran yüzde
12,9'a geriledi. Memnun olmayanların
yüzde 51,6'sı memnun olmama sebebi
olarak suça meyilli olmayı gösterdi.

Antep Valisi Başarısızlığı Suriyeli Mülteci Öğrencilere Bağladı

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2019 yılında düzenlenen LGS'de Antep
66’ncı sırada kaldı. 

Yüzde 45,9 ise toplum huzurunu kaçırma, yüzde 42,7 ise ucuz iş gücü olma olarak
gösterdi. Katılımcıların yüzde 86,1'i "İş sahibi iseniz/olsanız, yanınızda Suriyeli
sığınmacı çalıştırır mısınız?" sorusuna hayır yanıtını verdi. Sosyal kimliklere göre
komşu olma konusunda ise sığınmacı/mültecilerle komşu olmak istemeyenlerin
oranı yüzde 43,3 olarak ölçüldü.

https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/TE2019_TUR_WEB_15.01.20.pdf

Suriyeli Sığınmacılardan Memnun
Olmama Nedenleri

https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/TE2019_TUR_WEB_15.01.20.pdf
https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/TE2019_TUR_WEB_15.01.20.pdf
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Suriye'deki Mülteci Kampları Sel Sonrası Çamur Altında Kaldı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ad
Dana köyündeki mültecilerin kaldığı
kamp, yoğun yağışların ardından
meydana gelen sel sonrası çamur
altında kaldı. Siviller, çadırlara giren
suları kendi çabalarıyla tahliye etti.
Zor durumda kalan mülteciler sel
sonrası oluşan çamur yüzünden
durumlarının daha da kötüleştiğini
belirterek ilaç ve ısınma sistemi için
yetkililerden talepte bulundu. 

Gazetecilere konuşan mülteciler, kampın ısınma, kanalizasyon ve sağlık hizmetleri
konusunda yetersiz olduğunu dile getirdiler ve özellikle çocukların hastalıklarla
mücadele ettiğini belirterek yetkililere seslendiler.

AB Libya Üzerinden Yeni Bir Göç Dalgasından Korkuyor

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri
Bakanları Konseyi, Belçika’nın
başkenti Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikaları Yüksek
Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in
çağrısıyla olağanüstü toplandı. 
Borrell, Libya’da yaşanan iç savaş
nedeniyle “AB olarak Libya üzerinden
yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz.

Libya’da sığınmacı baskısı ihtimali
devam ediyor. Olası bir istikrarsızlık
Libya üzerinden gelebilecek yeni
sığınmacı dalgası getirebilir."
sözleriyle endişelerini dile getirdi.
 

Avrupa Birliği, Türkiye ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'nın bir benzerine de Libya
ile imzalayarak Libya Sahil Güvenlik güçlerine mülteci teknelerini durdurması için
eğitim verilmesi ve durdurulan mültecilerin geri dönüşünün sağlanması için
anlaşma yapmıştı. Anlaşmayla İtalya'ya ulaşan mülteci sayısında büyük azalma
olurken, Libya'daki mültecilerin zorla tutulduğu gözaltı merkezleri, dayak, işkence
ve cinsel şiddet haberleri ile gündeme gelmişti. 
Anlaşma, BM tarafından insanlık dışı olarak tanımlanmıştı.
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İnsan Hakları İzleme (HRW)

örgütünün, 2019 Dünya
Raporu’nda Türkiye hakkında
geniş kapsamlı bir
değerlendirme yer aldı.
Raporda Türkiye’de son dört
yıldır hukukun üstünlüğü ve
demokrasi alanlarında ciddi
bir erozyon yaşandığı
vurgulandı. Türkiye'deki
mültecilere ilişkin bulgular da
raporda yer aldı. 

Türkiye’nin dünyada en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaptığına dikkat
çekilen raporda, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 700 bin olarak
verildi. Türkiye’de Afganistan, Irak ve diğer ülkelerden de çok sayıda mülteci
bulunduğu kaydedildi.
 

Raporda, Türk yetkililerin İstanbul ve diğer bazı kentlerdeki Suriyeli mültecileri
sınırdışı ederek hukuksuz şekilde Suriye’ye gönderdiği de belirtildi.Bazı mültecilere
zorla geri gönderme belgelerinin imzalattırıldığının ifade edildiği raporda “Türk
yetkililer Suriyelilere, bazılarına şiddet yoluyla, sözlü tehditler ve tutukluluk
tehditleriyle hukuka aykırı bir biçimde gönüllü geri gönderme belgelerini
imzalatarak, İstanbul ve başka şehirlerden Suriye’ye geri gönderdi" bilgileri yer aldı.
Rapor sınırlı sayıda haber sitesinde yayınlandı.

İSİG Meclisi: 2019'da 112 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. 

Mülteciler, yalnızca denizlerden geçiş yaparken
yaşamını yitirmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi (İSİG)’nin 2019 yılı İş Cinayetleri Raporu
açıklandı.Rapora göre, geçen yıl en az 112
mülteci/göçmen işçi, iş cinayetlerinde yaşamını
yitirdi. Bunlardan 41 işçi Suriyeli; 35 işçi
Afganistanlı; 6’şar işçi İranlı, Özbekistanlı,
Ukraynalı; 4’er işçi Rusyalı, Türkmenistanlı; 3 işçi
Azerbaycanlı; 2 işçi Gürcistanlı; 1’er işçi ise
Bulgaristanlı, Çekyalı, İtalyalı, Kolombiyalı,
Polonyalıydı. Mülteci/göçmen işçilerin
ölümlerinin büyük bir çoğunluğu basında haber
değeri taşımadı.

HRW'nin Türkiye Raporu'nda Mülteciler De Yer Aldı 

Görsel: İSİG Meclisi



Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Yazısına  “Sınırımızdan içeriye dört milyon Suriyeli girdi. Ülkemizin sosyal ve
ekonomik yapısı altüst oldu.” sözleriyle başlamış ve mülteciler başa bela olarak
nitelendirilmiştir. Milyonlarca işsiz güçsüz Suriyelinin Türkiye’de beslendiğini dile
getiren Emin Çölaşan, Türkiye vatandaşlarına sağlanmayan olanakların onların
emrinde ve hizmetinde olduğunu iddia etmiştir. Ülkedeki sosyal ve ekonomik
yapının olumsuz gidişatını, Suriyeli mültecilerin işsizliğini ve Türkiye vatandaşına
sağlanmayan imkanların sorumluluğunu mültecilerin varlığına yüklemek
mültecilere yönelik nefreti körüklemektedir. Ülkedeki sosyal yapının olumsuz
gidişatının en büyük sebeplerinden biri, bir arada yaşamaya engel oluşturan nefret
söylemidir. 

Sozcu.com’da 17 Ocak
tarihinde yayınlanan Emin
Çölaşan’a ait  “Şimdi de Libya
Macerası” başlıklı yazıda
Suriyeli mültecilere değinilmiş
ve bunun üzerinden Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin olası Libya
müdahalesi üzerine eleştirilere
yer verilmiştir.
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Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade

Sözcü 17.10.2020*

Köşe
Yazısının
Sosyal
Medyadaki
Etkisi

RADARA TAKILANLAR

*https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/simdi-de-libya-macerasi-5572433/

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/simdi-de-libya-macerasi-5572433/
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/simdi-de-libya-macerasi-5572433/


Yenicaggazetesi.com’da 15
Ocak tarihinde “Suriyelilere
özel doğum servisi” başlığıyla
yayınlanan haberde Konya İl
Sağlık Müdürü’nün, Konya’da
doğum servisi açılacağına dair
yaptığı açıklamalara yer
verilmiştir.

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Haberde Suriyeli mültecilerin doğum oranının yüksekliğinden ve bu durumun
ekonomik ve sosyal açıdan vatandaşı zorladığından bahsedilmiş, “İktidarın
görmezden geldiği sorun ekonomik ve sosyal açıdan vatandaşı içinden çıkılmaz bir
duruma sürüklerken, Suriyeli sığınmacıların doğum oranının Türk vatandaşları
geride bırakması da dikkat çekici bir başka detay.” ifadeleriyle içeriğe taşınmıştır.
 

Yine haber başlığından bağımsız olarak SGK prim borcunu ödeyemeyen
milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden ücretli yararlanıyor olmasına
rağmen, mültecilerin ücretsiz tedavi ve ilaç ihtiyacını karşılaması iddiasına yer
verilmiş, sağlık hizmetlerindeki değişimlerin sorumlusu olarak mülteciler hedef
gösterilmiştir. 
 

Suriyeli mültecilerin doğum oranının fazlalığına, uyuz, verem gibi hastalıkların
başlatıcısı ve taşıyıcısı olmalarına, hastanelerde yaşanan yoğunluğun sebebinin
mülteciler olduğuna dair şikayetlere sıklıkla haberlerine taşıyan
yenicaggazetesi.com, mültecilerin sağlığına yönelik yapılan olumlu girişimleri de
düşmanlaştırıcı ifadelerle platformuna taşımaktadır.
 

Mültecilerin sağlığına yönelik olumlu girişimlerden biri olarak, Konya İl Sağlık
Müdürü Mehmet Koç’un kamu hastanelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla
daha önceden hizmet veren Göçmen Sağlığı Merkezi’nin üst katını Suriyeliler için
kadın doğum yeri olarak faaliyete geçirmesine yönelik açıklamalarını da nefret
söylemi çerçevesinde yayınlamıştır.
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Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade

Yeni Çağ 15.10.2020

*https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyelilere-ozel-dogum-servisi-264356h.htm

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyelilere-ozel-dogum-servisi-264356h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyelilere-ozel-dogum-servisi-264356h.htm
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Haberin 

Sosyal
Medyadaki
Etkisi
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Karar.com’da 15 Ocak tarihinde
yayınlanan haberde İYİ Parti vekili
Ümit Özdağ’ın dile getirdiği iddialar
doğrultusunda İŞKUR Genel
Müdürü Cafer Uzunkaya’nın
ifadelerine yer verilmiş, İŞKUR
tarafından 7 bin 400 Suriyeli
mülteciye kamuda çalışma imkanı
sağlanacağı vurgulanmıştır.

Doğrulanmamış Bilgi

Karar 15.01.2020*

Doğrulanmamış Bilgi
 

Haberde verilen bilgilerin Ümit Özdağ’ın iddiaları olduğu belirtilmesine rağmen
içerik bundan bağımsız olarak başlığa taşınmış, “iddialar” düşmanlaştırıcı ifadelerle
aktarılmıştır. İŞKUR’un 7 bin 400 Suriyeliyi ve 7 bin 400 Türk vatandaşını personel
olarak istihdam edeceği iddiası yanlıştır.  
 

İŞKUR, “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam
Desteği Projesi” kapsamında 14 bin 800 kişiye istihdam edilebilmelerini sağlamak
amacıyla sadece belli eğitimler verecek, eğitimler sonrasında katılımcılara
danışmanlık yapacak. Yani İŞKUR’un söz konusu 14 bin 800 kişiyi direkt olarak
istihdam etmesi gibi bir durum söz konusu değil. 
 

Bu proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından Dünya
Bankası işbirliğinde hayata geçiriliyor ve projenin maliyeti, Avrupa Birliği
“Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından
karşılanıyor.**  İçerikte “iddia” olduğu belirtilmesine rağmen Ümit Özdağ’ın
ifadelerinin başlığa taşınması, bilgilerin teyit edilmeden haberleştirilmesi
mültecilere yönelik nefret söylemini tetiklemektedir.

**https://www.iskur.gov.tr/haberler/gecici-koruma-altindaki-suriyeliler-ve-turk-vatandaslari-icin-istihdam-destegi-
projesi-acilis-toplantisi-ankara-da-yapildi/

**https://teyit.org/iskur-un-7-bin-400-suriyeli-istihdam-edecegi-iddiasi/

*https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/iskurdan-tartisma-yaratan-proje-kamuda-7-bin-400-suriyeli-istihdam-edilecek-
1445431

https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/iskurdan-tartisma-yaratan-proje-kamuda-7-bin-400-suriyeli-istihdam-edilecek-1445431
https://www.iskur.gov.tr/haberler/gecici-koruma-altindaki-suriyeliler-ve-turk-vatandaslari-icin-istihdam-destegi-projesi-acilis-toplantisi-ankara-da-yapildi/
https://teyit.org/iskur-un-7-bin-400-suriyeli-istihdam-edecegi-iddiasi/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/iskurdan-tartisma-yaratan-proje-kamuda-7-bin-400-suriyeli-istihdam-edilecek-1445431


Haber sadece
Twitter'da binlerce
kez paylaşıldı ve
hakkında yüzlerce
yorum yapıldı.

1 1



Ayrımcı Görsel Kullanımı

Ayrımcı Görsel Kullanımı
 

Haberde Bolu ilinde yaşayan nüfusa dair bilgiler yer alırken görsel olarak içerikten
bağımsız olarak polis ve “yabancı” olarak nitelendirilen bir kişinin görüntüsü
kullanılmış ve “ Bolu’da kaç yabancı var?” başlığıyla verilmiştir.İçerikten bağımsız
olarak kullanılan bu görsel haberde bahsedilen yabancı uyruklu kişileri ve mültecileri
asayiş ve suçla doğrudan ilişkilendirmiş, haberin öznelerini kriminalize etmiştir.
 

Yanlış Terminoloji Kullanımı
 

Haberde özneler “yabancı”, “yabancı uyruklu kişiler” ve “mülteciler” olarak
isimlendirilmiş, bu kullanım terminoloji karmaşıklığına sebep olmuştur.

Bolugundem.com’da 16 Ocak
tarihinde yayınlanan “ Bolu’da kaç
yabancı var?” başlıklı haberde Bolu
Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 2019 yılı
raporuna göre Bolu ilinde yaşayan
yabancı uyruklu kişilerin ve
mültecilerin nüfus yoğunluğuna yer
verilmiştir.
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Bolu Gündem 16.01.2020*

Yanlış Terminoloji Kullanımı

*http://www.bolugundem.com/boluda-kac-yabanci-var-127875h.htm

Habere Gelen Yorumlar

http://www.bolugundem.com/boluda-kac-yabanci-var-127875h.htm
http://www.bolugundem.com/boluda-kac-yabanci-var-127875h.htm


Milliyet.com’da 15 Ocak tarihinde “Her 5
gaspçıdan 1’i yabancı” başlıklı yazıda
emniyet istatistik verileri kaynak
gösterilerek  İstanbul’da geçen yıl
yaşanan her 5 gasp olayından birisinin
farklı uyruklu kişiler tarafından
gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmiştir.

Milliyet 15.01.2020*

Kriminalize Etme

 

İçerikte kaynak olarak emniyet istatistik verileri gösterilse de toplumsal bir arada
yaşamın inşası sürecinde tahrik eden ve kışkırtan başlıkların ve içeriklerin haberlere
taşınması mevcut nefret söylemlerini ve düşmanlığı da körüklemektedir. Toplumda
var olan önyargılar,  “Esenyurt’ta geçen çarşamba günü Suriye uyruklu bir kişiye ait
döviz bürosunda Fas ve Filistin uyruklu kişiler arasında yaşanan kavgayla tekrar
gündeme gelen sığınmacı ve yabancı uyruklu suç olaylarında, emniyet istatistik
verilerine göre bir azalma saptansa da, İstanbul’da geçen yıl yaşanan her 5 gasp
olayından birisi yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirilmiş. Emniyet
istatistik verilerine göre, geçen yıl günde ortalama 7 gasp olayının yaşandığı
İstanbul’da, gerçekleşen 2 bin 483 gasp olayının yüzde 18.7’sini yabancı uyruklular
gerçekleştirmiş.” gibi aktarımlar yoluyla medya tarafından pekiştirilmektedir.   
 

Haberde “İstanbul’un Göçmen Gerçeği” başlığı altında, “Gasp olaylarının yanı sıra
yine gerçekleşen her 6 hırsızlık olayından birisinin arkasından da çıkan yabancı
uyruklu kişilerden Gürcüler’in işyeri ve kasa hırsızlığı, Özbekler ve Afrikalıların ev ve
işyeri hırsızlığında ilk sıraları çektiği istatistiklerde, İranlılar uyuşturucu ve tırnakçılık
olarak tabir edilen yankesicilikte, Moldovalı, Ukraynalı ve yine Gürcüler fuhuş ve
insan ticaretinde ön sıralarda yer aldı.” ifadeleri belirtilen uyrukları doğrudan çeşitli
suçlar ile ilişkilendirmeye yol açmaktadır. 
 

İstanbul’da daha çok kendi aralarında birbirlerine yönelik suç işleyen bu kişilerin
işlediği suçlarda ilk sırayı gasp ve fidye amaçlı insan kaçırma olaylarının olduğu
bilgisine de yer verilen ve   “ İkinci ve üçüncü sırada hırsızlık ve fuhuş suçları yer alan
bu yabancı uyruklu kriminal tiplerin ait oldukları ülke uyruğu ise Suriye, Afganistan,

Pakistan ve Özbekistan olarak sıralanmış.” ifadeleriyle devam eden haber,
doğrudan hedef göstermeye neden olmaktadır.Mültecileri konu alan haberlerde
olumlu içeriklere yer verilmezken, suç ve asayiş ile ilgili haberlerin gündeme
taşınması mültecilere yönelik olumsuz algıyı güçlendirmektedir.

Kriminalize Etme
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*http://www.milliyet.com.tr/gundem/her-5-gaspcidan-1i-yabanci-6122840

http://www.milliyet.com.tr/gundem/her-5-gaspcidan-1i-yabanci-6122840
http://www.milliyet.com.tr/gundem/her-5-gaspcidan-1i-yabanci-6122840


Ajansyalova.com’da 11 Ocak tarihinde “

Köprüde mülteci avı” başlığıyla
yayınlanan haberde Yalova Osmangazi
Köprüsü’nde bir minibüste çoğunluğu
çocuk toplam 48 mültecinin
durdurulduğu bilgisine yer verilmiştir.

Ajans Yalova 16.01.2020*

Kriminalize Etme

 

Haber “ Köprüde mülteci avı” başlığıyla verilmiş, “ yakalandı”, “ele geçirildi” gibi
ifadeler içerikte yer bulmuştur. Türk Dil Kurumu(TDK)  av kelimesini “Tuzağa
düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.” olarak tanımlamaktadır. Mültecilerin
polis tarafından durdurulmasının avlamak,yakalamak ve ele geçirmek fiilleriyle
ifade edilmesi mültecileri doğrudan suç ile ilişkilendirmiş ve kriminalize etmiştir.

Kriminalize Etme

14
*http://ajansyalova.com/koprude-multeci-avi/

http://ajansyalova.com/koprude-multeci-avi/
http://ajansyalova.com/koprude-multeci-avi/
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HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİK ÖRNEĞİ

Gazeteduvar.com’da 17 Ocak tarihinde
“Suriyeli çocuk: Öğretmenim bizi akılsız
zannediyor” başlıklı haberde Karakutu
Derneği tarafından düzenlenen Adalet
Arayışı Seminerleri kapsamında
düzenlenen “Türkiye’de Çocuk Olmak”

oturumuna yer verilmiş, Hayata Destek
Derneği Çocuk Güvenliği Uzmanı Selda
Bozbıyık’ın konuşmalarından kesitler
sunulmuştur.

Hak Temelli İçerik

Gazete Duvar 17.01.2020*

Güvenliği Gözetme

Hak Temelli İçerik 

 

Haberde sayıları 4 milyonun üzerinde olan mülteci nüfusunun yarısını oluşturan
çocuklara yer verilmiş, çoğunluğunun temel haklarından yoksun bırakıldığı
vurgulanmıştır. Selda  Bozbıyık’ın “güncel verilere göre, en az 400 bin Suriyeli
çocuğun okula gitmediğini’ söylüyor. Eğitime erişim hakkına ulaşabilen Suriyeli
çocukların sayısı geçtiğimiz yıllara göre artış gösterse de, oldukça yetersiz.”

ifadelerinin aktarıldığı haberde 15-18 yaş grubunda sıklıkla rastlanan bu okul
bırakma vakalarının ‘ötekileştirme ve ayrımcılığa’  dayandığının altı çizilmiştir.
 

Konuya ilişkin alanda çalışma gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşundan kişilerin
açıklamalarıyla zenginleştirilen haberde çocukların ifadelerine de yer verilmiş, “12
yaşındaki bir başka çocuk ise, ‘Suriyeli olmak’ üzerinden kurgular yaparak, sık sık
nefret suçlarını doğuracağı açık olan, söylemler üreten ‘medya’ya gazetecilik etiği
dersini şöyle veriyor: “Suriyeliler çocuk kaçırdı haberleri çok var. Haklarında hep
kötü haber var, hiç iyi haber yok.

 

Haberlerde ‘Suriyeli’ diye söylememeliler, ‘bir insan’ diye söyleyebilirler.” alıntısı ile
medyadaki nefret söylemine de değinilmiştir. Kimliği olmayan mültecilerin
durumuna, kimliğe sahip olmanın önemine ve aciliyetine dikkat çeken Selda
Bozbıyık’ın “İnsan ticaretine maruz kalmamak, iyi olabilmek hatta ölebilmek için
dahi bir kimliğe ihtiyacımız var. Yeni doğan bebekler bile, eğer kimlikleri yoksa,

sağlık haklarını kullanamıyorlar, kimliğe erişme mücadelesi sırasında, birçok çocuk
İl ve Göç İdareleri’nde büyümek zorunda kalıyor.” ifadeleriyle medyada görmezden
gelinen temel haklara yer verilmiştir.



“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”
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Güvenliği Gözetme
 

Mültecilerin bulunduğu ülkede yasal güvenceleri olmadan hayatlarını sürdürdüğü
bilincinden hareketle, mültecilere ilişkin haber ve röportajlarda güvenlik önemli bir
unsurdur. İlgili haberde mülteci çocukların yasal güvencesizliği gözetilerek içerik
üzerinde durulmuş ve çocukların güvenliği, fotoğraf açık şekilde kullanılmayarak
sağlanmıştır.


