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TÜRKİYE’DE GÖÇMENLER VE SIĞINMACILAR

• Türkiye’de özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından 

göçmenler ve sığınmacılar yaşamaktadır.

• Suriye savaşından sonra yaklaşık 4 milion Suriyeli ülkemize 

sığınmıştır. Bu sayı bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazladır.

• Bu durum bir çok sosyolojik olayın da yaşanmasına sebep 

olmuştur.

• Savaşın ilk yıllarında  özellikle sosyal medyada fake haberler 

artmış ve Suriyelilere karşı olumsuz tepkilerin hızla artmaya 

başlamıştır.

• Türk hükümeti bunun önüne geçmek için özellikle Suriyelilere 

dönük fake haberleri takip eden siteler kurmuş ve uzmanlar 

yetiştirmiştir. Bunda sonra bu haberlerin sayısı ciddi anlamda 

azalmıştır.

• Bu sunuda bunlardan 2 tanesini göreceksiniz.



NEWS 1

•Sosyal medyada 

paylaşılan bir videoda, 

Suriyeli bir 

sığınmacının 

hastanede bir kadın 

doktoru 

dövdüğü iddiası yayıldı.

•Haber sosyal 

medyada hızla yayıldı.

•Bahsedilen hastanenin 

önüne öfkeli yüzlerce 

insan gitti.



•Ancak iddia doğru 

değildi. Yetkililer kısa 

sürede haberin 

doğrusunu bulup 

sosyal medyada 

paylaştı. Video, 

Rusya’da 23 Şubat 

2017 tarihinde 

yaşanan bir olaya 

aitti. Sarhoş bir adam 

doktora saldırmıştı.

•Hastanenin önündeki 

kalabalık da hemen 

dağıldı
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Sosyal medyada 

“flash haber” olarak 

yer alan 

paylaşımlarda, 

“Bursa kentinde 

bugün iki Suriyeli, iş 

çıkışı evine giden bir 

kadını kaçırıp, 

tecavüz ettikten 

sonra öldürdüğü” 

yazıyordu.
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Kısa sürede 

Suriyelilerin yaşadığı 

mahallede büyük bir 

kalabalık toplandı. 

Öfkeli kalabalık 

saldırganları 

istiyordu.
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•Ama iddia edildiği 

gibi o şehirde böyle 

bir olay hiç 

yaşanmamıştı.

•Resimlerdeki 

paylaşım da 2013 

yılında işlenmiş bir 

cinayete ilişkindi.
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THANK YOU

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye
Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa
Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye
Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu Tutulamaz.
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