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4-10  o c a k  h a f t a s ı  PAN O R O MAs ı

 

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

'Suriyeli' ve 'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız taramalar sonucunda mültecilere
yönelik hak ihlali içeren 466 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 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
artacak mülteci göçünün Avrupa’yı da etkileyeceği şeklindeki sosyal medya
paylaşımı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör
Yardımcısı Mark Cutts’un 300 bin Suriyeli’nin İdlip’i terk ettiği yönündeki
açıklaması, Okula Kayıt için Destek Programı’nın açılışında konuşan Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın eğitime dahil olamamış mülteci çocuklarla ilgili
açıklaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye’nin mülteci politikaları ile
ilgili açıklaması ve geçişlerde yaşanan mülteci ölümleri en fazla yer edindi. 
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İletişim Başkanı Altun: Mülteci Krizi Avrupa'yı da Etkileyecektir

Sosyal medya hesabından Suriye'de
yaşanan mülteci krizine
ilişkin video paylaşan İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya
çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi
değil, Avrupa'yı da etkileyecektir. Astana
süreci ortaklarımızı ve Avrupalı
dostlarımızı diplomatik bir çözüme
ulaşmaya ve durumu bir an önce
yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez
daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz"

ifadelerini kullandı.

BM: 300 bin Suriyeli İdlib'i Terk Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı
Mark Cutts Gaziantep'te Suriyeli sığınmacıların durumları ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib kenti ve
çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Aralık ayı ortasından bu yana en az 300
bin kişinin bölgeyi terk ederek güneye doğru kaçtığını belirten Cutts, olumsuz hava
koşullarının bu insanların yaşamlarını daha da zorlaştırdığını kaydetti.



'10 Ocak İdareciler Günü'

nedeniyle Ankara Vilayetler
Evi'nde düzenlenen programa
katılan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye'nin mülteci
politikaları ile ilgili açıklama
yaptı. Bugün Türkiye'nin uğraştığı
meseleler, bize aslında kendi
gücümüzün ne olduğunu
anlatmaktadır. Türkiye bugün
göçü yönetiyor. Uluslararası Göç
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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Bugün Göçü Yönetiyor

Örgütü verilerine göre, Almanya'nın milli geliri 3.9 trilyon dolar, barındırdığı mülteci
sayısı 1.4 milyon kişi. Fransa'nın 2.8 trilyon dolar, barındırdığı mülteci 400 bin kişi.
Bizim milli gelirimiz 771 milyar dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571
bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz bunu başarıyla yönetiyoruz" dedi. 

Bakan Yardımcısı: Mülteci çocuklar eğitim sistemine dahil edilecek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği (SGDD) işbirliğiyle
yürütülecek ‘Okula Kayıt için Destek
Programı’nın açılış toplantısı Ankara'da
düzenlendi.
 

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Mustafa Safran Bugün eğitim
sistemine aldığımız 600 bine yakın çocuk 

var. Ama sisteme alamadığımız bir o kadar daha çocuk bulunuyor Biz ise bu
çocukların sisteme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. Safran, 12 yaş üstündeki Suriyeli
çocukların okullaşma oranının düşük olmasından aileleri sorumlu tuttu. 

 

Türkiye'de okul çağında yaklaşık 1,1 milyon Suriyeli mülteci çocuk ve on binlerce
farklı ülkelerden gelmiş mülteci çocuk bulunuyor. Ancak kayıt dışı olma durumu,

ekonomik sorunlar, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik ve dil problemi gibi
faktörlerden dolayı mülteci çocukların yarıya yakını eğitim hakkından yoksun
büyüyor. 

Ancak göçün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Türkiye'deki Suriyeliler hala Geçici
Koruma Statüsü altında, mülteciliğin getirdiği temel haklardan yoksun bir şekilde
belirsizlik içinde yaşıyor. Hak temelli mülteci örgütlerinin çağrısına rağmen Türkiye,

1951 Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmıyor ve Avrupa
dışından gelenleri mülteci olarak kabul etmiyor. 



Olumsuz hava koşullarına rağmen yeni yılda da geçişler devam etti. Geçtiğimiz hafta  

yine yüzlerce mülteci geçiş yaparken engellenirken 2020'nın ilk 10 gününde Muğla
ve İzmir açıklarında 3 ayrı bot batmasının sonucunda 24 mülteci yaşamını yitirirken,

üzerinden günler geçmesine rağmen 6 kayıp mülteciye de ulaşılamadı. Son olarak
İzmir Çeşme'de mülteci botunun batması sonucunda 11 mülteci hayatını kaybetti.
Yine geçtiğimiz hafta da mültecilere yönelik en çok hak ihlali geçişlerle ilgili haberler
de yapıldı. Ajanlar tarafından geçilen haber başlıklarında ve haber metinlerinde
yaşamını yitiren mülteciler için de 'kaçak göçmen' ifadesi kullanıldı. 

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 2018
yılında çalışma izni alabilen göçmen ve
mülteci işçi sayısını açıkladı. Bakanlığın
verilerine göre 2018’de 115 bin 837 mülteci-
göçmen işçiye çalışma izni alabildi. Çalışma
izni alan 115 bin 837 işçinin 48 bin 085’ini
kadın işçiler oluştururken çalışma izni alan
erkek işçilerin sayısı 67 bin 752 oldu.  34 bin
573 Suriyeli mülteci çalışma izni alabildi. 

Birleşmiş Milletler’e bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu (DESA),

yayınladığı 2019 raporuna göre Türkiye’deki toplam mülteci-göçmen sayısı 5 milyon
678 bin 800. Kayıtsız olanlarla birlikte bu rakam daha da büyüyor. Yine aynı rapora
göre Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin yaş ortalamasının da 32,4 ve yüzde 71,4’ü
19-65 yaş arasında. Rakamlar hala mülteci ve göçmen işçilerin tamamına yakınının
kayıt dışı çalıştırıldığını ortaya koydu.  Bu konuyla ilgili tek haber Sivil Sayfalar'da
yayınlandı. 
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Mülteci/Göçmen İşçilerin Çalışma İzinleri Rakamları Açıklandı

Öldüler Yine De 'Kaçak Göçmen' Olmaktan Kurtulamadılar



Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Haberde Akşener’in "Suriye deneyiminden sonra elimize ne geçti? 40 milyar dolardan
fazla harcama, milyonlarca sığınmacı, Sayın bakana İdlib’deki sığınmacıları sordum.

'Ne kadar?' diye sordum, 2 milyon dedi. 'Kapıda tutabilir miyiz?' diye sordum, mümkün
değil dedi" ifadeleri vurgulanmıştır.
 

Haberde bir siyasetçinin söylemlerine yer verilse de, içerik nefreti körükleyen,

düşmanlaştırıcı bir başlık ile sunulmuştur. Siyasetçilerin ifadelerinin doğrudan
aktarılması platformun veya gazetecinin sorumluluğunda olsa da söylemlerin 

“Akşener'den tedirgin eden 2 milyonluk mülteci açıklaması”  başlığı ile sunulması
içeriğe dair olumsuz önyargıları pekiştirmektedir.

Milligazete.com’un 5 Ocak
tarihinde “Akşener'den tedirgin
eden 2 milyonluk mülteci
açıklaması”başlığıyla yayınlanan
haberinde İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’in
parti programında Suriyeli
mülteciler hakkında yaptığı
açıklamalarına yer verilmiş.
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RADAR'A TAKILANLAR

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade

Milli Gazete 05.01.2020*

*https://www.milligazete.com.tr/haber/3458609/aksenerden-tedirgin-eden-2-milyonluk-multeci-

aciklamasi

Haberin

sosyal

medyadaki

etkisi

https://www.milligazete.com.tr/haber/3458609/aksenerden-tedirgin-eden-2-milyonluk-multeci-aciklamasi
https://www.milligazete.com.tr/haber/3458609/aksenerden-tedirgin-eden-2-milyonluk-multeci-aciklamasi


Doğrulanmamış Bilgi
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Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

İzmir’de yayın yapan yerel haber
sitesi Egedesonsoz.com’da 6 Ocak
tarihinde yayınlanan Mehmet
Karabel’e ait “İlacı bile tedavülden
kalktı.. Biz uyuz olduk!” başlıklı
yazıda uyuz hastalığının
Türkiye’de yeniden başladığı ve
büyükşehirlerde yayıldığı iddia
edilmiş. 

Egede Sonsöz 06.01.2020*

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Mehmet Karabel, İzmir’de uyuzun en çok Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da
görüldüğünü söylemiş, sebep olarak da bu yerleşim alanlarında Suriyeli
sığınmacıların yoğun olarak yaşıyor oluşunu göstermiştir.. “Neden? Temizlikten
bi’haberler… Hijyen deyince… Bizimle ortak “kıymık” kadar benzerlik yok… Sonunda…

Geldiğimiz nokta, işte bu…” ifadeleriyle uyuza sebep olarak gösterdiği “hijyensizliği”
mülteciler ile doğrudan bağdaştırmıştır. 
 

“Biz- onlar” dili bir arada yaşamın önünde en büyük engelken, kirliliğin ve
hijyensizliğin belli bir uyruğa yüklenmesi mevcut önyargıları daha da
güçlendirmektedir. Yazıda mültecilerin varlığı uyuzun yanı sıra, farklı birçok
hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir. 
 

“Suriyeli mülteciler…İlk kez 2011 yılının Nisan ayı sonunda…Vatanlarını terk edip
ülkemize sığınmaya başladılar… Dolu dolu 9 yıl olmuş… İzmir’deki sayıları küçük-

büyük 100 binin üstünde! Onlarla kucak açmamızla birlikte… Neredeyse 85 yıldır
görülmeyen… Kökünü kazıdığımız hastalıklar… Birer birer ortaya çıkmaya başladı…
Önce “Sıtma” geldi… Ardından… “Şark Çıbanı”… “Çocuk Felci”… Daha sonra… “Kızamık”,

“Tifo”, “Bruselloz”, “El Ayak Hastalığı”… Ve son olarak… Akıllara ziyan… “Tüberküloz”…

Yani, “Verem” hortladı… Dinimiz, bize “Temizlik imandan gelir” diyor… Sevap
işleyelim derken…Mikrop kaptık be anam…” ifadeleri nefreti doğrudan
körüklemektedir. 

*http://www.egedesonsoz.com/yazar/ilaci-bile-tedavulden-kalkti-biz-uyuz-olduk/14087

http://www.egedesonsoz.com/yazar/ilaci-bile-tedavulden-kalkti-biz-uyuz-olduk/14087
http://www.egedesonsoz.com/yazar/ilaci-bile-tedavulden-kalkti-biz-uyuz-olduk/14087
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Doğrulanmamış Bilgi
 

Mehmet Karabel, yazısının büyük bölümünde yetkililerin halkı bilgilendirmesi
gerektiği çağrısında bulunsa da, yetkililerin henüz veri ve bilgi sunmadığı iddiaları,
teyit edilmiş bir bilgi gibi yazısına taşımıştır. Suriyeli mültecilerin ülkeye gelişi ile
birlikte uyuz, sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, kızamık, tifo, bruselloz, el ayak hastalığı,
tüberkuloz gibi hastalıkların yeniden görülmeye başladığı iddiası asılsızdır.
Toplumun önyargılarını güçlendiren ve düşmanlığa tahriğe sebep olan bu denli
önemli toplumsal meselelere ilişkin iddiaları genel-geçer bir bilgi gibi köşesine
taşıyan Karabel, bu bilgilerin kaynağını yazıda belirtmelidir.

Habere gelen yorumlar



Yenicaggazetesi.com’da 9 Ocak
tarihinde yayınlanan “ Suriyeliler
Gaziantep'teki kapalı havuzları işgal
etti” başlıklı haberde Gaziantep’te yer
alan kapalı yüzme havuzunda
Suriyeli mültecilerden başka
vatandaşın olmadığı belirtilmiş,

durumla ilgili bir twitter
kullanıcısının paylaştığı görüntülere
yer verilmiştir.
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Yeni Çağ Gazetesi 09.01.2020*

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade

*https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeliler-gaziantepteki-kapali-havuzlari-isgal-etti-263684h.htm

Ayrımcı Görsel Kullanımı

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Haber, “Suriyeliler Gaziantep'teki kapalı havuzları işgal etti” başlığıyla verilmiştir.

Türk Dil Kurumu (TDK) işgal etmek fiilini;  “bir yeri ele geçirmek,işten alıkoymak,

oyalamak,uğraştırmak”  olarak tanımlamaktadır. İşgal etmek fiilinin mülteciler için

kullanılması düşmanlaştırıcı söyleme sebep olmuştur.  Ayrıca haberde yer alan

“Suriyelilerin, sahilleri ve parkları işgal ettiği görüntülerin bir yenisi de

Gaziantep'ten geldi. Bölgedeki büyük kapalı havuzlardan biri olan OSKA

Aquapark'a giden vatandaşlar içeride Suriyelilerden başka kimsenin olmadığını

gördü.”  Giriş ücreti 40 TL olan havuzda hiçbir Türk vatandaşının giremezken,

onlarca Suriyeli sığınmacının olması dikkat çekti.” ifadeleri de mültecilerin yaşama

ve barınma gibi en temel haklarını görmezden gelmektedir. Havuzda Suriyeli

mültecilerin yoğunlukta olmasının ve Türk vatandaşlarının “40 TL giriş ücreti olan

havuza” girememesinin haberde karşılaştırılarak verilmesi, mültecileri doğrudan

hedef haline getirmektedir. 

 

Ayrımcı Görsel Kullanımı
 

Haberde, bir twitter kullanıcısının video paylaşımına yer verilmiş, videoda yer alan

“İçerdeki tek Türk biziz” söylemi başlığa taşınmıştır.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeliler-gaziantepteki-kapali-havuzlari-isgal-etti-263684h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeliler-gaziantepteki-kapali-havuzlari-isgal-etti-263684h.htm
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Haberin sosyal medyadaki etkisi



Kriminalize etme
 

Haberde 'Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter üzerinden müşteri arayışına
çıkan Suriyeli kadınlar, pınarbaşı civarında da fuhuş faaliyetlerine devam ediyor. '
iddiasına yer verilmiş. 

 

Suriyeli mülteci kadınlar olduğu iddia edilen suç öznesinin uyruğunun başlığa
taşınması, mülteci kadınları doğrudan suçla ilişkilendirmiş ve kriminalize etmiştir.
İçerikte ve görselde  “Kahramanmaraş'ta Suriyeli kadınların fuhuş yaptığı iddiası”
ifadeleri ile haberin bir iddia olduğu dile getirilse de, başlıkta iddia olduğu
belirtilmemiş, doğrulanmış bir bilgi gibi sunulmuştur.
 

Ayrımcı Görsel Kullanımı
Haberde iki kadının yer aldığı bir görsel “ Çok ciddi müşterileri var” başlığıyla
bulanıklaştırarak verilmiştir.  Yer verilen görselin nefret söylemi çerçevesinde
oluşturulan “ Suriyeli mülteci kadın” streotipine uygun bulunarak rastgele seçilmiş
olduğu bellidir. Bu tür kullanımlar, mevcut streotip önyargılarını pekiştirmekte ve
hak ihlallerine sebep olmaktadır.
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Haber46.com’da 10 Ocak
tarihinde yayınlanan
“Kahramanmaraş'ta fuhuş:

Suriyeli kadınlar yapıyor!”
başlıklı özel haberde
Kahramanmaraş'ta Suriyeli
kadınların sosyal medya
platformları üzerinden fuhuş
pazarlığı yaptığı iddia edilmiş.

Kriminalize Etme Ayrımcı Görsel Kullanımı

*https://www.haber46.com.tr/asayis/kahramanmaras-ta-fuhus-suriyeli-kadinlar-yapiyor-h364103.html

Haber 46 10.01.2020*

https://www.haber46.com.tr/asayis/kahramanmaras-ta-fuhus-suriyeli-kadinlar-yapiyor-h364103.html
https://www.haber46.com.tr/asayis/kahramanmaras-ta-fuhus-suriyeli-kadinlar-yapiyor-h364103.html


Kriminalize etme
 

Haberde Suriyeli mülteci bir kadın olduğu iddia edilen suç öznesinin uyruğunun
başlığa taşınması Suriyeli mülteci kadınları doğrudan suç ile ilişkilendirmiş ve
kriminalize etmiştir.

1 1

Haber365.com’da 10 Ocak
tarihinde “Müge Anlı'da
Köydeki Erkekleri Dolandıran
Suriyeli Kadın Aranıyor” başlıklı
haberde Müge Anlı ile Tatlı Sert
programına katılan 3 kişinin,

Suriyeli bir kadın tarafından
evlilik vaadiyle dolandırıldığı
iddiasına yer verilmiştir.

Kriminalize Etme

*https://www.haber365.com.tr/muge-anlida-koydeki-erkekleri-dolandiran-suriyeli-kadin-araniyor-
g39779.html

365 Haber 4.01.2020*

Programın 

sosyal

medyadaki

etkisi

https://www.haber365.com.tr/muge-anlida-koydeki-erkekleri-dolandiran-suriyeli-kadin-araniyor-g39779.html
https://www.haber365.com.tr/muge-anlida-koydeki-erkekleri-dolandiran-suriyeli-kadin-araniyor-g39779.html


Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Kazancıbaşı, tehdit olarak gördüğü unsurları sıralarken Suriyeli mültecilerden
bahsetmiş, “Bir tarafta 1982 yılından itibaren sinsice Arabesk şırınga edilerek Türk
Kültürü yok edilmek ve Türk Milleti Araplaştırılmak istenirken, diğer tarafta ülke
toprakları yağmalanırcasına yabancılara satılmakta, sığınmacı adı altında vatan
toprakları milyonlarca Suriyelinin işgali altına sokulmakta ve Türk’ün, Yurdu Türk’ün
Yurdu olmaktan çıkartılmak istenmektedir. “ ifadeleriyle mültecileri Türkiye’ye bir
tehdit unsuru olarak ifade etmiştir.
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Dostbeykoz.com’da 4 Ocak
tarihinde yayınlanan “Ülkemizi
yok etmek için toplu saldırılara
geçildi” başlıklı yazıda Ferda
Kazancıbaşı, Türkiye için tehdit
olarak gördüğü unsurları
Suriyeli mültecileri de
sıralamış.

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade

*https://dostbeykoz.com/ulkemizi-yok-etmek-icin-toplu-saldirilara-gecildi

Dost Beykoz 4.01.2020*

https://dostbeykoz.com/ulkemizi-yok-etmek-icin-toplu-saldirilara-gecildi
https://dostbeykoz.com/ulkemizi-yok-etmek-icin-toplu-saldirilara-gecildi


Hak Temelli İçerik

Evrensel Gazetesi 10.01.2020*

 

Evrensel.net’de 10 Ocak tarihinde
Eda Aktaş imzasıyla yayınlanan
“Engelli mülteci mahkeme kararına
rağmen geri gönderme
merkezinde tutuluyor” başlıklı özel
haberde hakkında kesinleşmiş
mahkeme kararı olmasına rağmen
yüzde 68 engelli mültecinin zorla
Harmandalı GGM’de tutulduğuna
yer verilmiş ve konuyla ilgili
Mülteci Derneği Başkanı Av. İrem
Geçmez’in ifadelerine
başvurulmuştur.

Hak Temelli İçerik
 

Haberde yer verilen “İzmir’de bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yüzde 68 engelli bir mülteci, hakkında bir
suç delili olmadığı halde iltica hakkı gasbedilerek sınır dışı edilmek için
bekletiliyor.” ifadeleri ile engelli mültecinin iltica hakkının altı çizilmiş, konu ile ilgili
Mülteci Derneği Başkanı Avukat İrem Geçmez’in ifadelerine yer verilmiştir. Veri
doğrulamak ve mültecileri yer aldığı haberde özne konumuna taşımak adına
alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile görüşmek hak temelli habercilik için
önemli bir basamaktır.
 

Güvenliği Gözetme
 

Mültecilerin bulunduğu ülkede yasal güvenceleri olmadan hayatlarını sürdürdüğü
bilincinden hareketle, mültecilere ilişkin haber ve röportajlarda güvenlik önemli bir
unsurdur. İlgili haberde mültecinin yasal güvencesizliği gözetilerek içerik üzerinde
durulmuş ve öznenin güvenliği, yaşanılan durum mültecinin kimliği ve fotoğrafı
açık edilmeyecek şekilde aktarılarak sağlanmıştır.
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Güvenliği Gözetme

HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİK ÖRNEĞİ

https://www.evrensel.net/haber/395109/engelli-multeci-mahkeme-kararina-ragmen-geri-gonderme-merkezinde-
tutuluyor

https://www.evrensel.net/haber/395109/engelli-multeci-mahkeme-kararina-ragmen-geri-gonderme-merkezinde-tutuluyor
https://www.evrensel.net/haber/395109/engelli-multeci-mahkeme-kararina-ragmen-geri-gonderme-merkezinde-tutuluyor


“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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9 Eylül Gazetesi'den 'Mültecilik
Haktır' Eki
 

İzmir'de yayın yapan İzmir
Gazeteciler Cemiyeti'ne ait 9 Eylül
Gazetesi geçtiğimiz hafta 'Mültecilik
Haktır' isimli bir ek çıkardı. 
 

Avrupa Birliği'nin desteği ile çıkan
40 sayfalık ekte mültecilerin
barınma, eğitim, sağlık ve çalışma
yaşamında  karşılaştıkları zorluklara,

mültecilerin hikayelerine ve mülteci
alanında çalışan sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerine yer verildi.
Ekte derneğimizin de anlatıldığı da
bir yazı yer aldı. 


