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SUNUŞ YAZISI

2013 yılında kurulan derneğimizin ilk hedefi toplumu mülteci hakları hususunda bilgilendirmek oldu. Yabancılara yönelik yeterli 
düzenlemelerin olmadığı kuruluş dönemimizden bugüne, mültecilere yönelik hak temelli çalışmalarda bulunuldu. Türkiye’de 
bulunan mültecilere hukuki destek veren derneğimiz sadece bu yıl 3500’den fazla başvuru aldı.

Dernek olarak; başta iltica hakkı olmak üzere özellikle Türkiye’ye sığınan mültecilerin ölüme yahut işkenceye gönderilmesinin 
önüne set çekmek için başka alanlarda da yoğun uğraşlar vermekteyiz. Hukukçu ve farklı birçok alandan gönüllülerimiz ile uygu-
lamada yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmakta ve raporlamaktayız.

Bu yıl; Mülteciliğe yönelik olumsuz kamuoyu algısını değiştirebilmek için birçok eğitim ve sosyal çalışmalar ile yoğun çaba sarf 
ettik. Bu kapsamda “Mülteci Konseri 2020”, ECRE ve İsveç Enstitüsü ile birlikte “Yeni Baştan Belgeseli” projelerini gerçekleştird-
ik. Bölgedeki hak ihlalleri ile savaş suçlarına dikkat çekebilmek için “İdlib Raporu”  hazırladık. Görsel, yazılı ve sosyal medyada 
sağlıklı ve doğru bilgiler vererek halkın bilinçlendirilmesini ve bu doğrultuda toplumsal huzurun korunmasını amaçladık.

UMHD olarak bugün halen her mecrada mülteci alanında farkındalık oluşturmak adına çalışıyoruz. İnsan onuruna yakışır bir şekil-
de mavi göğün altında yaşam mücadelelerini desteklemek için “Bir İnsan Bir Dünya” ve “Mülteciye Dokunun” sloganlarımız ile 
insan haklarının önemi üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Av. Abdullah Resul DEMİR
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Misyonumuz;

• Mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korun-
ması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmeleri-
nin önlenmesini sağlamak,

• Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korun-
ması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak,

• Mülteciliğe sebep olan politikalar ve insanlık dışı muamele-
lerin sona ermesi için çalışmalar yürütmek,

• Mülteciler ile ilgili yasaları ve onların uygulamalarını geliştir-
mek, öncülük etmek ve uluslararası standartlar seviyesine
getirmek,

• Mültecilerle ilgili sorunların acil ve etkili çözüme kavuşturul-
ması için devletleri ve uluslararası kuruluşları iş birliğine
sevk etmek,

• Adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yaya-
rak mültecilere, insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde
uygulanmasını sağlamak.

Vizyonumuz;

• Dini, ırkı, etnik kökeni, dâhil olduğu sosyal grubu ve siyasi
düşünceleri nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin hukuki ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.

• Devletlerin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu
can, mal ve ırz güvenliğini mülteci ve sığınmacılara da
tanımasını sağlamak.

• Hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda mülteciler ve
hakları ile ilgili sağduyu ve bilinçlendirmeyi artırmak.

• Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak
daha fazla sayıda mülteciye hızlı ve etkili yardımda bulun-
mak, kalıcı çözümler üretmek.

• Mülteciler hakkındaki yasa çalışmalarına katkıda bulunmak
ve yol göstermek, hakların ve hukuk yollarının kullanımında
öncülük etmek.

• Mültecilerle ilgili kamuoyunun desteğini sağlamak,
hoşgörüsüzlüklerin önüne geçmek.

MİSYON VE VİZYONUMUZ



Teşkilatlanma

2020 yılı itibariyle mültecilerin sorunlarına hızlı ve etkin 
müdahale etmek açısından 39 ilde derneğimizin temsilcisi 
bulunmaktadır.

Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu toplam 39 ilde 64 
temsilcimiz bulunmaktadır.



• Elazığ
• Erzurum
• Gaziantep

• Adana
• Ağrı
• Ankara

• Artvin
• Batman
• Bilecik

• Denizli
• Diyarbakır
• Edirne

• Antalya
• Aydın
• Aksaray

• Bursa
• Çankkale
• Çorum

• Trabzon
• Van
• Yalova

• İzmir
• Kayseri
• Kırklareli

• Mersin
• Muğla
• Niğde

• Sivas
• Şanlıurfa
• Tokat

• Kilis
• Kocaeli
• Konya

• Osmaniye
• Sakaya
• Samsun

Türkiye ’deki  temsi lc i ler imiz in  bulunduğu i l ler ;

• Zonguldak
• Batı Karadeniz



Hukuk

2020 yılında 3667 başvuru kayıt altına alınmıştır. Bu başvurulardan;

• 588 ikamet izni

• 144 sınır dışı işlemleri

• 101 idari gözetim





Mülteci Danışma Hattı 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği bünyesinde bulunan 0212 635 00 90 numaralı Mülte-
ci Danışma Hattıyla hukuki sorunlarına çözüm arayan mültecilere çevrim içi hukuki bilg-
ilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda 202  0 yılında Mülteci Danışma Hattımızda     3667 başvurucuya yabancılar 
hukukuyla alakalı sorunlarının çözümü için danışmanlık hizmeti verilmiştir.



Dış İlişkiler

UMHD Dış İlişkiler Kurulu olarak hedefimiz Mültecilerin Haklarının uluslararası alanda ko-
runması için çalışmalar yürütmek. Bu bağlamda Yurt dışında aktif faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer 
alıyor.

• Bu yıl ECRE, İsveç Enstitüsü, Global Detention Project gibi kurumlar ile görüşmeler
sağlanarak, ortak projeler yürütüldü.

• Ağustos ayında İsveç Enstitüsü tarafından fonlanan Get me on Board isimli projeyi son-
landırdık. Proje neticesinde Suriyeli kadınlara iş bulma rehberi hazırlandı ve Yeni Baştan
isimli belgesel çekildi. Bu belgesel şu ana kadar İzmit Kısa Film Festivali ve Uluslararası
Alemlere Rahmet Film Festivali tarafından en iyi film seçildi.



• 2 Kurumsal Kabul

• 20 Kurumsal Ziyaret

Multi disipliner bir konu olarak karşımıza çıkan göç/ mülte-
cilik, bütün alanları ilgilendiren ve birbiriyle çok sıkı geçişleri 
olan bir olguyu teşkil ediyor. Uluslararası Mülteci Hakları 
Derneği olarak göçün yönetiminde yer alan bürokratlarla 
kurumlarla, kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak, mevcut çalışma-
ların ilgili pratikteki yansımaları raporlayarak gerekli yerlere 
sunmak doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

Kurumsal İlişkiler



Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim Birimi, dernek 
ilke ve amaçları doğrultusunda çalışmalar üretmek üzere 
bünyesinde bulunan, gönüllüler ile öğretmen, eğitmen, 
akademisyen ve psikolog üyeleriyle faaliyetlerini sürdürür. 
Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan mültecilere sahip olam-
adıkları eğitim öğretim haklarına katkı sağlayan, projeler 
üretir. Mültecilerin, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak uyum 
politikalarının, hayata geçirilmesine yönelik eğitim öğretim 
faaliyetleri yürütür.

• Eğitim birimimiz bu yıl UMHD Gönüllüleri Yabancılar
Hukukun Temel Kavramları Eğitimi ve Avukatlara Yönelik
Yabancılar Hukuku Standart Eğitimi başta olmak üzere
birçok farklı akademik eğitim programı düzenledi.

Eğitim



Akademik Çalışmalar birimimiz tarafından;

• İdlib Raporu Çalışmaları, Avrupa Sınırında Yaşanan Gelişmeler, Mülteci Okulu 8 E-Okul Programı, Göç Yolunda Kay-
bolan Çocukluk – 2 Kayıp Mülteci Çocuklar Paneli ve Politik Paradoks: Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik Konferansı
programlarımız gerçekleştirilmiştir.

Akademik Çalışmalar Birimi 

• Birim, göç ve mültecilik alanında akademik alanda çalışan veya çalışmak isteyen, özellikle lisans, yüksek lisans dok-
tora öğrencisi veya uygulayıcı meslek uzmanları gönüllülerden oluşmaktadır.

• Alana katkı sağlama saikiyle güncel sorunları tespit etmek, hukuki ve sosyal gelişimleri takip etmek ve bu sorunlarla
ilgili tez, makale ve kitap yazımına teşvikte bulunarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme hareketiyle göç ve mültecilik
alanının akademik gelişimine öncü olmak istemektedir.



• Raporlama Birimi kamuoyunun, kanaat önderlerinin, kanun koyucuların ve karar alıcıların göç ile ilgili bilg-
ilendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü ve çalışan olmak üzere raportörleri ve çevirmenleri ile faali-
yetlerini sürdürür. Raporlama biriminin hedef kitlesi sadece siyasi elitler değil aynı zamanda paydaş üyelerimiz ve
kamuoyunun diğer tüm kesimleridir. Bu yönüyle raporlama birimi çıktılarını insan merkezli bir yaklaşımla hazırla-
maktadır.

• Bu birimin amacı öncelikli olarak göç ile ilgili akut meselelere ilişkin kamuoyunun dikkatini çekmek ve kamuoyun-
da farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Bu yönüyle birim ilk aşamada daha kısa bir yapıya sahip olan bilgi notları,
analizler ve politika notlarına odaklanmaktadır.

• Avrupa Sınırında Yaşanan Gelişmeler-Edirne Raporu

• Mültecilerin kitlesel olarak Edirne ili üzerinden Yunanistan’a göç etmek istemeleri üzerine Yunanistan ve Frontex
kaynaklı yaşanılan hak ihlalleri neden ile 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren olayları yakından incelemekte ve Ed-
irne’ye gönüllüler ve avukatlardan oluşan heyetler göndererek, gelişmeler bizzat sahada ve çok yönlü olarak takip
edilmiştir.

• İlk olarak, olayların yoğun bir şekilde yaşandığı, 01.03.2020 tarihinde tarafımızca özet olarak bir gözlem raporu
hazırlanmıştır.

• Geçen 14 günlük süre içerisinde, Edirne’den Yunanistan’a geçiş noktalarında anket çalışmaları, birebir görüşme ve
gözlemlerle Yunanistan makamlarının hukuk ihlallerini belgeleyerek yeni ve kapsamlı hale getirmiş ve kamuoyu
ile paylaşılmıştır.

Raporlama



Türkiye, Göçü Yönetebiliyor Mu?

• Milyonlarca insanın göç ettiği Türkiye’de mevcut sistemin ihtiyaçlara cevap verip vermediğinin değerlendirildiği
bu raporumuzda birçok ülkenin göçü nasıl yönettiğine ilişkin kapsamlı bir tarama yapılmıştır. Tarama neticesinde
ülkelerin göçü yönetme noktasındaki kurumsal mimarileri üzerinden bir tasniflemeye gidilmiş ve bu kurumsal mi-
marilerin özellikleri ve hangi ülkelerde uygulandıkları kısa ve öz şekilde verilmiştir.

• Nihayetinde ise elde edilen veriler üzerinden Türkiye’nin göç yönetimine ilişkin bir değerlendirmede bulunulan
rapor, halihazırda tasarım aşamasında olup kısa bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Lübnan Özelinde Filistinli Mültecilerin Durumu

• Suriye’de yaşanan olaylar nedeni ile nüfusuna oranla oldukça fazla sayıda Suriyeli Mülteci barındıran Lübnan’da
kamp kentlerde yaşayan Filistinli mülteciler ve yaşadıkları sorunlar görünmez hale gelmiştir. Lübnan’da bulunan
Filistinli mültecilere ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek isteyen raporlama birimimiz, bahse konu raporu kaleme
almıştır.

İdlib Raporu 

• Suriye’de senelerdir devam eden çatışmalardan kaçan birçok Suriye vatandaşının sığındığı İdlip’e Esed rejimi ve Rus
kuvvetleri tarafından başlatılan saldırılarda doğrudan sivil halk hedef alınmaya başlanmıştır. Bunun üzerine bölgede
yaşanan insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarını raporlamak adına raporlama birimi üyelerimiz İdlip’e giderek gerekli
çalışmalarda bulunmuştur. Elde edilen verilere istinaden rapor çalışmalarına başlayan birimimizin, İdlip’e planlanan
ikinci ziyaretini de gerçekleştirdikten sonra tamamlayacakları rapor, kamuoyuna sunulacaktır.





• 2020 yılı içerisinde 2 adet saha araştırması ve anket çalışması, kitap tahlili, yol hikayeleri, göç konuşmaları, gönüllü
etkinliği, konser, ayni ve nakdi yardımlar, aile görüşmeleri ve projeler düzenlendi.

Adem Özköse ile Kitap Tahlili;

• Hem söyleşi hem de gönüllü buluşması olarak planlanan yazar Adem Özköse’nin Esir kitabının tahlil etkinliği yapıldı.

 Yol Hikayeleri

• Proje kapsamında İstanbul’daki birçok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede bölge ziyaretlerimizden edindiğimiz
bilgi ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştık. Öğrencilerin olumsuz Mülteci algısını doğruları anlatarak kırmayı hede-
fleyerek çıktığımız bu yolda güzel geri dönüşler aldık.

• 1 yıldır süren projemizde 8 okulda sunum yapılmıştır ve halen devam etmektedir.

Sosyal Çalışmalar ve Projeler



• Gönüllülerimiz ile Şile’de 1 gece 2 günlük kamp etkinliği yapıldı. 2021 yılı için yapılabilecek etkinlikler, faaliyetler 
konuşuldu. Yardım edilebilecek ülke ve bölgeler gönüllüler arasında paylaştırılarak tarama yapılması istendi. 

Sosyal Çalışmalar



• Ayni ve Nakdi Yardımlar projemiz ile toplam 400 hane ve 300 aileye ulaştık, okulların online eğitime geçmiş olma-
larından dolayı derslerine devam etmekte sorun yaşayan 6 çocuğa tablet bilgisayar yardımında bulunduk.

• İdlib Acil Yardım Çağrısı projemiz ile İdlib bölgesindeki yoğun çatışmalar sebebiyle Azez’e göç etmek zorunda kalan 
Suriyeli göçmenler için sosyal medya aracılığı ile yardım kampanyası başlattık, kampanyadan elde edilen bot, atkı, 
bere, kıyafet ve nakdi yardımların bölgeye iletilmesini sağladık.

• Dernek gönüllerimizden 15 kişilik bir ekip oluşturularak mülteci kardeşlerimiz ile daha rahat iletişim kurabilmeleri 
adına Arapça kursu programı düzenledik. Kadim gönüllülerimiz ile bir araya geldik, aramıza yeni katılan gönüllü 
kardeşlerimiz ile birlikte toplantılar düzenleyerek projelerimizden bahsettik.



Basın – Medya ve Tanıtım

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak medyada mültecilerle ilgili yer alan haberlerin doğruluğunu araştırarak 
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve toplumda onlara dair bir farkındalık oluşturma adına basında yer almayı 
önemsiyoruz. Medya kuruluşlarıyla işbirliği halinde halkın mülteciler konusunda bilinçlendirilmesi için gerek gazete 
röportajları, gerekse TV programlarında UMHD olarak yer almaktayız.



20 Haziran Mülteci Günü Konseri 

• 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye ve dünyadan birçok san-
atçının katılımı ve Ümit Sönmez’in sunuculuğu ile bir konser etkinliği gerçekleştiril-
di. Etkinlik Tvnet kanalında ve Youtube kanallarında canlı olarak yayınlandı. 

• Konserde ezgiler söylendi, konuşmalar yapıldı ve katılımcılar arasından 10 kişi belir-
lenerek sanatçıların imzalı albümleri ve sürpriz hediyeler gönderildi. 

Yayınlarımız

• MEJRS  & Mülteci Bülteni



Mülteci Konseri



Youtube Platformunda “Göç Yolu” ve “Göçmen Vlog” programlarımızı perçekleştirdik.



Yayınlarımız

Mülteci Bülteni MEJRS



Yeryüzü tüm insanlığındır...





Ali Kuşçu Mah. Fatih Türbesi
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