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2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti dışında (özellik-
le Avrupa’da) yaşayan, Türk diasporası üzerine çalışma-
lar yürütmek, karşılaşılan insan hakkı ihlallerini rapor-
lamak ve diasporada yaşanan sorunlara bilimsel çözüm 
önerileri sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan ve halen 
çalışmalarını devam ettiren Diaspora Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (DİAM) yeni bir yayınıyla karşınızda.

Zaman içerisinde ilgi ve çalışma alanlarımız geliş-
ti. Avrupa siyasetini Türk diasporasını merkeze ala-
rak takip etmeye devam etmekle birlikte güncel, poli-
tik, ekonomik, sosyolojik gelişmeleri takip eden bir ekip 
kurduk ve bu durum çalışmalarımızı da çeşitlendirdi.

İşte bu gördüğünüz bültenin ilk sayısı da bahsedi-
len çeşitlenmenin bir çıktısı. Hazırladığımız bu bülte-
nimiz her ay yayınlanacak ve her ay Avrupa’da yaşa-
nan güncel politik, hukuki, ekonomik gelişmelerden 
yaptığımız seçkileri, değerlendirmeleri sizlere sunacak.

İlk sayımızı neler yaptığımıza ayırmak istedik. Böylece eliniz-
deki yayın bugüne kadar yaptıklarımızın bir tanıtımı olacak. 

S 
unuş...

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

DİAM Müdürü
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Almanya 2014 Hak ve Özgürlükler

Sakarya Üniversitesi Diaspora Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (DİAM), Almanya 2014 
Hak ve Özgürlükler Raporu’nda 
insan hakları temelinde Alman-
ya’daki gelişmeleri, hukuki duru-
mu ele alırken örnek olaylar üze-
rinden insan hakları ihlallerini ele 
almaktadır. Güncel istatistiklerinde 
yer aldığı bu rapor temelde geliş-
miş demokrasilerin insan hakları-
na yönelik tutumuna odaklanmak-
tadır. Almanya’da yaşanan insan 
hakları ihlallerine dikkat çekme 

amacı taşıyan rapor üç kısımdan oluşmaktadır. İlk etapta kişi hakla-
rı, vatandaşlık hakları ve eşitlik, dini haklar, siyasal haklar, eğitim, 
kültür ve aile hakları, çalışma ve sosyal güvenlik hakları bağlamında 
Almanya’daki hukuki durumu ortaya koymakta ve ilgili konulardaki 
yasal ve mahkeme kararlarını incelemektedir. İkinci kısımda aynı 
kategorizasyon ile 2014 yılı içinde yaşanan insan hakları ihlali sa-
yılabilecek örnek olayları ve sorunları incelemektedir. Son bölümde 
ise insan hakları ihlalleri ele alınarak bunların önlenmesi adına po-
litika önerileri sunulmuştur. Ek olarak ise 2014 yılı boyunca insan 
haklarına yönelik gelişmelerin ve ihlallerin yer aldığı bir kronoloji 
bulunmaktadır.
Batı ülkelerini insan hakları konusunda öncü olarak kabul eden bir 
anlayış söz konusudur. Bu sebeple modern ve demokratik olarak ni-
telenen batı ülkelerinden Almanya’nın insan hakları konusundaki tu-
tumunu güncel meseleler üzerinden ele alması raporun özgünlüğünü 
ortaya koymaktadır. 2014 yılı boyunca yaşanan insan hakları ihlal-
lerini farklı kaynaklardan takip ederek teorik arka planı altı farklı 
kategori ile inceleyen bu rapor iki yılda bir yayınlanmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/30TeYvl

RAPOR
Diam Almanya’da yaşanan gelişmeleri rapor ve Almanak şeklinde 
sunmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak Almanya 2014 Hak ve Özgür-
lükler çalışmasını yapmış ve 3 dilde kitaplaştırmıştır. Sonrasında 
2016 Hak ve Özgürlükler ve 2016 Almanağını hazırlamıştır.
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Almanya 2016 Hak ve Özgürlükler

İnsan hakları, bireyleri devletin/
devletlerin keyfilikleri karşısın-
da koruyan temel yasalardır. İnsan 
hakları konusunda sorunsuz bir 
işlerlik sağlandığı düşünülen batılı 
ülkelerde mültecilere ve yabancılara 
yönelik uygulamalar, İslam ve Müs-
lümanlara karşı gerçekleştirilen sal-
dırılar durumun aksi bir yönde iler-
lediğini göstermektedir. Buradan 
hareketle Almanya’da yaşanan insan 
hakları ihlallerini merkeze alan bu 
rapor ile ülkedeki olumlu olumsuz 
tüm gelişmeler inceleme altına alın-
mıştır. Belirlenen altı kategori dahi-
linde 2014 ve 2016 yıllarındaki insan haklarına ilişkin tüm gelişmele-
rin yer aldığı raporlar bu alanlarda çalışan akademisyenlere temel bir 
kaynak olurken; politika yapıcılara ise çeşitli veriler eşliğinde insan 
hakları ihlallerini önleyici öneriler sunmaktadır. 
İlki 2014 yılını temel alan hak ve özgürlükler raporunun ikincisi Al-
manya 2016 Hak ve Özgürlükler adı altında okuyucu ile paylaşılmış-
tır. Avrupa’da siyasi ve coğrafi açıdan önem arz eden Almanya’nın 
insan haklarına yönelik tutumunu ele alan bu çalışma 2014 örneğin-
deki gibi örnek olaylar üzerinden konuyu ele almaktadır. İnsan hak-
ları ihlallerini kişi özgürlükleri, siyasal özgürlükler, dini özgürlükler, 
aile bütünlüğünün korunması özgürlüğü, eğitim özgürlüğü ve çalış-
ma özgürlüğü olmak üzere altı farklı başlıkta incelemektedir. Bu kate-
gorizasyon sosyal gruplar baz alınarak oluşturulmamıştır. Muhtemel 
insan hakları ihlallerinin yaşandığı alanlar tercih edilmiştir. Rapor 
göç ve göçmenlere dair haberler, NSU cinayetleri, PEGİDA, aşırı sağ, 
seçimler gibi farklı pek çok alanı insan hakları perspektifinde değer-
lendirmektedir. Raporun son kısmında 2016 yılında insan haklarına 
dair önemli gelişmelerin yer aldığı bir kronolojide yer almaktadır. Bu 
bağlamda insan hakları alanında çalışan veya ilgi duyanlara kaynak-
lık edebilecek bir çalışmadır. 

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/2obkpbL

RAPOR
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RAPOR

Avrupa’da Göç ve İslamofobi

DİAM olarak faaliyet alanlarımızdan biri 
olan göç konusunda hem Avrupa’nın göç 
ve mülteci politikasıyla ilgili hem de Tür-
kiye’deki mültecilerin durumu ve onlara 
yönelik yaklaşımını irdeleyen araştırma-
larda bulunmaktayız. Başka bir çalışma 
alanı olarak İslam Düşmanlığında ise son 
senelerdeki göç hareketliliğinin Müslüman 
kimliği sebebiyle artan olumsuz yaklaşım 
ve örnekleri araştırılmaktadır.
Avrupa’daki göç hareketliliğini ve berabe-

rinde ortaya çıkan hak ihlallerini ele aldığımız aylık raporları 2016 
yılının ilk günlerinde yayınlamaya başladık. Diğer faaliyet alanları-
mızdan biri olan İslam Düşmanlığı ile ilgili de aynı biçimde orta-
ya çıkan aylık raporlarla çalışmalarımız devam etti. Ardından “Av-
rupa’da Göç ve İslamofobi: Avrupa’nın Mülteci Olgusu ve İslam 
Düşmanlığı” başlıklı bir araştırma ile bu çalışmalar yayınlanmıştır. 
Bu araştırma Ocak- Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Avrupa’nın mülteci algısını ve İslam yaklaşımını ortaya koymak 
amacıyla Türkçe dilinde yayınlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri 
olan bu araştırmada, Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan günlük 
medya takipleri, ulusal ve uluslararası raporlar ile haberlerin anali-
zi yöntemi kullanılmıştır. Raporumuzda göçle ilgili Avrupa özellikle 
de birlik ülkeleri için ortak entegrasyon politikaları bütünü olmadığı,  
sağlıksız ve güvenliksiz barınma koşullarının genele hakim olduğu, 
mültecilere yönelik saldırı ve ayrımcılık vakalarının çok sayıda bu-
lunduğu ve mültecilerin ucuz iş gücü olarak görüldüğü gibi sonuçla-
ra ulaşılmıştır. Müslümanların ayrımcılık, şiddet ve ırkçılığın hedefi 
haline geldiği, ibadet özgürlüklerinin kısıtlandığı, camilere yönelik 
saldırıların arttığı sonuçlarına İslam düşmanlığı raporunda varılmış-
tır. 2017 göç ve İslam düşmanlığı raporu yayın aşamasındadır.

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/2IsqyHc
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ALMANAK

Almanya 2016 Almanağı

Sakarya Üniversitesi 
Diaspora Çalışmaları 
Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (DİAM) 
çalışmaları kapsamın-
da hazırlanan “Al-
manya 2016 Almana-
ğı” 2016 yılı boyunca 
göç, insan hakları ve 
İslamofobi kapsamın-

da yayınlanan haberlerin derlendiği bir yayın olarak kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. Almanakta yer alan haberler İngilizce, Almanca ve 
Türkçe kaynaklardan eş zamanlı olarak takip edilmiştir. Merkezi-
mizin çalışma alanlarına göre farklı kaynaklardan derlenen haberler 
DİAM ekibince özetlenerek düzenlenmiştir. Okuyucunun daha geniş 
bir bilgi edinmesini sağlamak amacıyla her haberin sonuna kaynağı 
eklenmiştir. Almanya 2016 Almanağı NSU’dan ekonomiye, göç po-
litikalarından Köln olaylarına, toplumsal alanda yaşanan ayrımcılık 
vakalarından yerel ve genel seçimlere kadar Almanya’nın 2016 yılı 
içindeki önemli tüm başlıklarının derlendiği bir çalışmadır. 
2011 yılı itibariyle başlayan Suriye iç savaşı tüm ülkeleri etkisi altı-
na almış ve özellikle AB ülkeleri için bir krize dönüşmüştür. AB’nin 
kurucu üyesi konumundaki Almanya bu krizin yoğun olarak yaşan-
dığı bir ülke olarak 2016 Almanağı’nda yer almıştır. Mülteci krizine 
paralel olarak artan aşırı sağ eylemlerini konu alan haberlerinde yer 
aldığı Almanak aynı zamanda Almanya’daki siyasi gelişmelere daya-
lı haber başlıklarını da barındırmaktadır. Bu minvalde Almanya İçin 
Alternatif (AfD)’in kısa süre içindeki yükselişi, Merkel hükümetinin 
politikaları, yerel ve genel seçim haberlerine 2016 Almanya Almana-
ğı’nda yer verilmiştir.
Göç hareketliliğinin artışıyla yükselen aşırı sağın eylem alanlarından 
bir diğeri ise İslam ve Müslümanlar olmuştur. AfD ve Neonazileri 
kalıntılarının varlığını sürdürdüğü Almanya İslamofobik saldırıların 
yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biridir. İslamofobi başlığı hem 
insan hakları hem de ayrımcılık bağlamında Almanca, İngilizce ve 
Türkçe kaynaklardan derlenen haberler olarak Almanağa eklenmiştir. 

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/2pUd5Sf
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PROJE VE PANEL

Suriyeliler ve Entegrasyon

 Bir başka faaliyetimiz de Sa-
karya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırmalar Projeler Koor-
dinatörlüğü’nce desteklene-
rek hazırlanmıştır. “Türki-
ye’de Suriyeli Mültecilerin 
Eğitimlerinin Entegrasyon 
Sürecine Etkisi” başlıklı 
bu araştırma 01.03.2018-
01.03.2019 tarihleri arasın-
da yürütülmüştür. Araştır-
mada İstanbul, Hatay, Kilis, 
Gaziantep ve Urfa’da il, 
ilçe ve geçici barınma mer-
kezlerinde 28 katılımcıyla 
yarı yapılandırılmış mülakat 
yöntemiyle görüşmeler ger-

çekleştirilmiştir. Amacımız şehir merkezlerinde ve geçici barınma 
merkezlerinde alınan eğitimin hem Suriyeli çocukların hem de aile-
lerinin entegrasyon sürecini nasıl etkilediğinin anlaşılmasıydı. 
Söz konusu araştırmanın sonuçları Sakarya Üniversitesi’nde dü-
zenlenen bir panel aracılığıyla paylaşıldı. 26 Şubat 2019 tarihinde 
DİAM müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bezci’nin moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Sakarya 
Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Hacı Musa Taşdelen ve 
Sakarya İl Göç Müdürlüğü’nden Hülya Korkut katılmış ve konuy-
la ilgili kendi çalışmalarından edindikleri ve alandan sahip olduk-
ları deneyimleri paylaşmışlardır. Belirtilen beş il, ilçe merkezleri ve 
geçici barınma merkezlerinde yapılan araştırmamızın sonuçları ise 
DİAM asistanı Zehra Hopyar tarafından katılımcılara aktarılmıştır.
Türkçe öğrenen çocukların ebeveynlerine tercümanlık yaparak on-
ların toplumla iletişim kurmalarına destek olduğu, Türk ve Suriyeli 
öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmelerinin bütünleşme sürecini 
kolaylaştırdığı, çocukların gördüğü eğitimde Türk geleneklerine yer 
verilmesinin ailelerin de uyum sürecini olumlu etkilediği, uyumu 
hızlandırmak için Türkçe eğitim almaktan memnun oldukları gibi 
ifadeler araştırmanın genel sonuçları arasındadır. 
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ANALİZ

‘’Egemen Kültür’’ Dosyası

2017 yılında Almanya’nın İçişleri 
bakanlığı görevini yürüten de Ma-
ziere (CDU), ‘’Egemen Kültür’’ 
tartışmasını başlatmak için bir yazı 
kaleme aldı. Almanya’da 2000 yı-
lında en kötü kelime seçilen ‘’Ege-
men Kültür’’ ifadesini 10 maddelik 
bir katalogla açıklayan de Maziere, 
Alman vatandaşlığının davranışta ve 
düşüncede nasıl olduğu ve olması 
gerektiğine yönelik tespitlerde bu-
lundu. De Maziere, SPD, Yeşiller ve 
Sol Parti tarafından sert bir şekilde 
eleştirilen, AfD tarafından ise des-
teklenen ‘’Egemen Kültür’’ tartış-

ması yoluyla, Almanya’ya göç eden ve uyum konusunda sıkıntılar 
yaşadığını düşündüğü kişilere bir yol göstermek istediğini ifade etti. 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tartışılmakta olan burka meselesini 
hedefine alan de Maziere, burkanın Alman halkıyla uyuşmadığını, 
Almanya’daki sosyal vatandaşlığın el tokalaşmaya ve yüzünü giz-
lememeye dayalı olduğunu belirtti. Aynı yılın Nisan ayında Federal 
Meclis, bazı kamu alanlarında kadınların vücudunu tamamen kapatan 
çarşaf ve peçe gibi giysileri kısmen yasaklayan bir yasa tasarısını hali 
hazırda çıkartmıştı. İfadelerinde dinin birleştirici gücüne de vurgu 
yapan de Maiziere, kiliselerin Alman toplumunun her zaman yanın-
da olduğunu ve diğer ibadethanelerde de bu türden bir birlikteliğin 
oluşması gerektiğine yer verdi. Fakat Almanya’da bir yandan İslam 
karşıtlığının artması ve yapılan bazı çalışmaların gösterdiği gibi ba-
şörtülü kadınların iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar, diğer bir 
yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU)’nin kimi eyaletlerde, yükselişe 
geçen aşırı-sağcı AfD’nin söylemlerine yaklaşması bu ifadelerin sa-
mimiyetine şüphe getirmektedir. De Maiziere’nin 10 maddelik kata-
logu içinde yer alan eğitim ile ilgili açıklamaları ise bir başka sıkın-
tılı konuyu oluşturmaktadır. Eğitimi bir araç olarak değil, bir değer 
olarak niteleyen de Maiziere, Almanya’nın bu bilinçte şekillenmesi 
gerektiğini söylemektedir. 

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/2LS7pR0
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ANALİZ

Polonya Yargı Reformu ve Lizbon Antlaşması 
Madde 7’nin Uygulamaya Konulması

2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasının 7. maddesi, Ant-
laşmanın 2. maddesinde yer alan AB değerlerinin bir üye devlet tara-
fından ciddi biçimde ihlaline yönelik açık bir risk bulunduğu durum-
larda, Avrupa Konseyi’nin bu durumlara karşı alabileceği önlemleri 
ve ihlali yapan ülke aleyhine uygulamaya koyabileceği yaptırımları 
düzenlemektedir. 7. Madde içerisinde bulunan birinci fıkra ihlale 
yönelik açık bir risk bulunup bulunmadığının tespitine yönelikken, 
ikinci fıkra ise doğrudan ihlalin bulunup bulunulmadığının tespiti-
ne yöneliktir. Birinci fıkra değerlerin ihlaline yönelik açık bir risk 
bulunduğunu üyelerinin beşte dört çoğunluğuyla tespit edebilmek-
teyken, ikinci fıkradaki doğrudan ihlalin tespiti için oy birliği ge-
rekmektedir. Birinci fıkra sonucu Konsey ilgili devlete tavsiyelerde 
bulunmaktayken, ikinci fıkranın tespiti ile üye devletin Konsey’deki 
oy hakları dâhil, antlaşmaların bu üye devlete uygulanmasından kay-
naklanan haklardan bazılarının askıya alınmasına kadar gidebilecek 
olan bir süreç üçüncü fıkra hükümlerince başlatılabilmektedir. Fakat 
7. Maddenin uygulamaya konabileceği yönündeki ilk uyarıların gel-
meye başlamasından beri Polonya’nın sıkı ilişkiler içinde olduğu bir 
diğer Birlik üyesi ülke olan Macaristan’ın Polonya lehine oy kulla-
nacağını açıklaması, ikinci fıkranın uygulamaya konulmasını imkan-
sız hale getirmektedir. 

Raporun tamamına ulaşmak için; https://bit.ly/2oWSufC
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ANALİZ

BM Göç Paktı

10-11 Aralık’ta Fas’ın 
Marakeş kentinde dü-
zenlenen zirvede 164 
ülkenin oyları ile kabul 
edilen Birleşmiş Mil-
letler Göç Paktı, göç 
konusunda anlaşmaya 
varılan ilk uluslararası 
sözleşme özelliği ta-

şımaktadır. Tam adı, ‘’Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve 
Nizami Göç’’ olan 34 sayfalık anlaşmada, göçmen işçilere ve mülte-
cilere muamele konusunda uluslararası standartları belirlemeyi he-
defleyen 23 madde bulunmaktadır. Paktın herhangi bir bağlayıcılığı 
bulunmamakta, prensip olarak, uzlaşılan hedeflerin hayata geçmesi 
temenni edilmekte ve ülkelerin üzerlerine düşen görevleri yerine ge-
tirmeleri istenmektedir. Fakat bir çok ülke sadece temenni düzeyinde 
kalan bu anlaşmayı egemenliklerine yönelik bir ihlal olarak görmek-
tedir. ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Şili, İsrail, Avusturalya, 
Çekya ve Slovakya zirveden önce farklı tarihlerde pakttan çekilme 
kararı alırken; İsviçre, İtalya, Bulgaristan ve Slovenya ise anlaşmayı 
imzalama konusunda çeşitli sebeplerden dolayı kararsız kalmaktadır. 
Göçmen işçileri ve mültecileri merkezine alan pakt sorumluluklar, 
düzenlemeler ve iyileştirmeye yönelik temenniler ile birlikte 23 
maddede ifade edilmektedir. Etkili göç politikaları oluşturmak adına 
uluslararası insan hakları hukuku kapsamında verilerin toplanması-
nı ve korunmasını taahhüt eden pakt, göçe neden olan problemleri 
yerinde çözmeyi veya minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Dev-
letlerin ve örgütlerin arasındaki bilgi alışverişini sağlayarak göçün 
tüm aşamalarını güvenli hale getirerek, bütün göçmenlerin yasal 
kimliklerini ve belgelerini sunmalarını güvence altına almaya çalışıl-
maktadır. Düzenli göç için yolların kullanılabilirliğini ve esnekliğini 
geliştirme hedefi de anlaşmanın içeriğinde yer almaktadır. Güvenli, 
düzenli ve nizami göç için yolların kullanılabilirliğinin genişletilme-
si ve çeşitlendirilmesi istenmektedir. Pakt göçmen işçilerin adil ve 
atik bir şekilde işe alınmasını teşvik ederken, insan onuruna yakışır 
şekilde çalışma koşullarının sağlanmasını taahhüt etmektedir. Çocuk 
ve savunmasız durumdaki göçmenlere de değinen Pakt, güvencesiz 
durumların azaltılmasını amaçlamaktadır. 
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DİAM TOPLANTILARI 
DİAM kurulduğundan bu yana her ay en az bir toplantı gerçekleştir-
mektedir. Bu toplantılarda o ay Avrupa’da yaşanan önemli gelişme-
ler analiz edilmekte ve üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Merkez 
asistanları hazırladıkları çalışmalarını sunarak meseleye ilişkin çer-
çeve çizmektedir. Böylece hem öğrenciler hem katılımcılar mesele-
yi takip ederek değerlendirme imkanı yakalamaktadır.

TÜBİTAK Projelerine Başvuru Seminerleri

Eleştirel Söylem Analizi Nedir ?
Nasıl Yapılır ?
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DİAM TOPLANTILARI

Almanya İşçi Göçü 

Avrupa Gündemine Dair Tartışmalar

Avrupa Gündemine Dair Tartışmalar
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DİAM EĞİTİM PROJESİ

Yurtdışına Gidecek Türkçe Öğretmeni Adaylarına Yönelik 
Eğitim Seminerleri

Yurtdışına Gidecek Türkçe Öğretmeni Adaylarına Yönelik 
Eğitim Seminerleri

Yurtdışına Gidecek Türkçe Öğretmeni Adaylarına Yönelik 
Eğitim Seminerleri
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İNFOGRAFİKLER

Sosyal medya başta olmak üzere yaptığımız çalışmaları ve takip ettiği-
miz verileri derleyerek sunduğumuz infografikler bir diğer faaliyet ala-
nımızı oluşturmaktadır. Bu bağlamda bugüne kadar yüzlerce infografik 
çalışması yapılarak veriler görsel hale getirilmiş ve Türk diasporarası 
ve Avrupa siyasetini takip etmek isteyen tüm kitlelere sunulmaktadır. 

Avrupa Genelinde Ayrımcılık
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İNFOGRAFİKLER

Belçika’da 2011-2016 Aralığında 
Aile Birleşimine Getirilen Zorluklar 

2017 Yılında Almanya’da 
Mültecilere Yönelik Saldırılar
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DİAM EKİBİNİN KATILDIĞI KONFERANSLAR

Diam Araştırma Asistanlarımızın İLEM Tarafından Malatya’da Düzenlenen 
Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi’ndeki Sunumları

Ekim 2018 Tarihinde Düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde Diam Ekibinin
 Avrupa’da Türk Diasporası Konulu Oturumu
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DİAM EKİBİNİN KATILDIĞI KONFERANSLAR

 Atina’da ”The Migration Conference”  Başlığıyla 
Düzenlenen Konferansta Diam Ekibinin Oturumu

Kıbrıs’ta düzenlenen 6.STTMENA ‘da DİAM Ekibinin
 “Rules and Practices Towards The Refugees in Germany and Turkey: Example 

of The Year 2016” Başlıklı Sunumu
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