
2021
FAALİYET
RAPORU





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 bu-
lunan mültecilere hukuki destek veren derneğimiz sadece bu yıl 5000’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 et-
tik. Bu kapsamda “Mülteci Konseri 2021”, “Göç Yolu” ve “Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışı” etkinliklerini gerçekleştirdik. ”Bir 
Mültecinin İnsan Hakları ve Göç Yönetiminde Türkiye” raporlarımız ile halkımızın dikkatini mülteci meselesine çekmeye çalıştık.  
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

2021 yılı itibariyle mültecilerin sorunlarına hızlı ve etkin 
müdahale etmek açısından 24 ilde derneğimizin temsilcisi 
bulunmaktadır.
 
Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu toplam 24 ilde 36 
temsilcimiz bulunmaktadır. 11 Birimimizde görev tanımlı 112 
gönüllümüz bulunmaktadır.



• Van 
• Yalova

• Adana
• Ağrı
• Ankara

• Bilecik
• Bursa
• Çanakkale

• Gaziantep
• Hatay
• Sakarya

• Antalya
• Aydın
• Batman

• Denizli
• Edirne
• Erzurum

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



Hukuk

2021 yılında 5493 başvuru kayıt altına alınmıştır. Bu Başvurulardan;

• 479’u ikamet izni

• 201’i sınır dışı işlemleri 

• 187’si Türk Vatandaşlığı

• 138’i Koruma statüsü 

• 96’sı idari gözetim 

• 55’i Uluslararası koruma prosedürü, ile ilgili hukuki yardım talebi içermektedir.





Mülteci Danışma Hattı 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği bünyesinde bulunan 0212 635 00 90 numaralı Mülte-
ci Danışma Hattıyla hukuki sorunlarına çözüm arayan mültecilere çevrimiçi hukuki bilg-
ilendirme yapılmaktadır.
 
Bu kapsamda 2021 yılında Mülteci Danışma Hattımızda 5493 başvurucuya yabancılar 
hukukuyla alakalı sorunlarının çözümü için danışmanlık hizmeti verilmiştir.



Dış İlişkiler

UMHD Dış ilişkiler 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. 

Avrupa Birliğine Üye Ülkeler ve AB ye üye olmayan Avrupa ülkesinde İnsan Hakları alanın-
da faaliyet gösteren 78 Sivil toplum kuruluşunu kapsayan ayrıntılı Database çalışması 
gerçekleştirildi.

BM  ECOSOC başvuru süreci devam etmektedir.

United Nations
ECOSOC



Kurumsal İlişkiler

Multi disipliner bir konu olarak karşımıza çıkan göç/ mültecilik, 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 ortak-
laşa çalışmak, mevcut çalışmaların ilgili pratikteki yansımaları raporlayarak gerekli yerlere 
sunmak doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

• 12 Kurumsal Kabul

• 40 Kurumsal Ziyaret





Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim kurulu olarak 
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. Düzenlediği faaliyetlerin raporlarını tut-
ar. Dernek ilke ve amaçları doğrultusunda çalışmalar üret-
mek üzere bünyesinde bulunan, gönüllüler ile öğretmen, 
eğitmen, akademisyen ve psikolog üyeleriyle faaliyetlerini 
sürdürür.

• Mentörlük, ders takviye ve dil öğretimi kursları verildi. To-
plamda 15 öğrenci kurslarımıza katılım sağladı.

• Ortaokul da öğrenim gören 12 öğrencimize okuma ve an-
lama kursu verdik.

Eğitim



Birim, göç ve mültecilik alanında çalışan veya çalışmak isteyen özellikle lisans, yüksek lisans doktora 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, bilg-
ilendirme ve bilinçlendirme hareketiyle göç ve mültecilik alanın akademik gelişimine öncü olmak istemektedir. 

• 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında 500 katılımcı ile Çözümsüzlüğe çözüm arayışı paneli gerçekleştird-
ik.

• İnsan Hakları kapsamında zoom uygulaması üzerinden 2 sempozyum gerçekleştirdik.

Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışı 

10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ münasebetiyle İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde “çözümsüzlüğe çözüm arayışları” paneli düzenlendi.

Panele derneğimizle birlikte İHH, İNSAMER ve Mülteci Dernekler Federasyonu da katıldı. İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç 
ve Derneğimizin Başkanı Av. Abdullah Resul Demir’in açılış konuşmalarıyla başlayan panel 3 oturum olarak gerçekleşti. 
Akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 10 konuşmacının katıldığı panelde Suriye, Filistin, Doğu Türkistan’da yaşanan 
hak ihlalleri ele alındı.

Akademi 



Raporlama birimi kamuoyunun, kanaat önderlerinin, kanun koyucuların ve karar alıcıların göç ile ilgili bilgilendirme 
ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü ve çalışan olmak üzere raportörleri ve çevirmenleri ile faaliyetlerini sürdürür. 
Çıktılarını insan merkezli bir yaklaşımla hazırlar.

• Raporlama birimi 12 rapor 6 analiz 2 politika ve 2 bilgi notu yayımlamıştır.

Raporlama

1 2  R a p o r 6  A n a l i z 2  B i l g i  N o t u 2  P o l i t i k a  N o t u



Raporlarımız;

Analizlerimiz; Politika Notu; Bilgi Notu;



Sosyal Çalışmalar ve Projeler

Sosyal Çalışmalar Birimi, Derneğin amacına uygun olarak sosyal faaliyetlerde ve insani yardımda bulunur. Etkinlik, 
şenlik, kermes, toplantı, yardım ve tanıtım organizasyonları düzenler. Dernek ile gönüllüler arasındaki iletişimi sağlar. 
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesine yönelik programlar tertip eder. Düzenlediği etkinliklerin raporlarını tutar. 

Gönüllülerimiz ile kitap tahlili programları gerçekleştirdik.

• Samet Doğa’nın “Cuma Günü Uçamayan Kuş” ve Paulo Coelho’nun “Hippi” isimli kitaplarını 
okuduk ve değerlendirdik.



• Mülteci öğrencilerimiz ile Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında görme engelli bireylerin şehir hayatında yaşadığı 
zorluklara ilişkin farkındalık oluşturmak adına, Karanlıkta Diyalog müzesini ve Sivil Savunma Günü sebebi ile mülteci 
çocuklarımızın itfaiye çalışmalarının önemini anlamak adına beraber Fatih İtfaiyesini ziyaret ettik.

• 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’nün ırk ayrımcılığı yapılmayan bir dünyada yaşayabilmemize vesile 
olmasının temennisi ile gönüllülerimizin yapmış olduğu ırkçılık ile ilgili çizimleri medya birimimizin desteğiyle kısa 
bir video haline getirip sosyal medya hesaplarımızda yayınladık.

• UMHD Faaliyet ve Değerlendirme Toplantımızı icra ettik. Kahvaltı ikramımız ile başlayan toplantımız birim sorumlu-
larımızın sunumları ile devam etti ve soru- cevap oturumundan sonra son buldu.



• “Savaşın İnsanları” programı ile dini, ırkı etnik kökeni dahil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri savaş veyahut 
doğal afet nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin daha önce gitmedikleri tanımadıkları dillerini bilmedikleri ülkelerde 
yaşam mücadelesi verdikleri bu zor yolun hikayelerine yer verdik, ilk konuğumuz ise Filistinli Yönetmen Nawras Ebu 
Saliholdu.

• Ayni ve nakdi yardımlarımız ile 317 hane, 400 aileden 1963 kişiye ulaştık. Gıda ve nakdi yardımda bulunduk.

• Okulların online sisteme dönmesi ile derslere katılımda sıkıntı çeken 3 öğrencimize tablet, Yüksek Öğretim Kurum 
(YKS) sınavına hazırlanan bir öğrencimize sınava hazırlık ve test kitaplarını ulaştırdık.

• 20 gönüllümüz ile birlikte İngilizce ve Arapça olmak üzere 2 konuşma kulübü açtık. Kış yardımı kapsamında 6 
gönüllümüz ile örgü atölyesi gerçekleştirdik.

Sosyal Çalışmalar ve Projeler



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.



• Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye ve 7 farklı ülkeden 18 seçkin 
sanatçının katılımı ve Ümit Sönmez’in sunuculuğu ile bir Mülteci Konseri gerçekleştirildi. Sanatçıların orkestra ile 
canlı müzik performansları Mülteci TV’de Canlı olarak yayınlandı.

• Konserde ezgiler söylendi, konuşmalar yapıldı sanatçılarımızın sergilediği ortak eser ve hediye takdiminin ardından 
konserimiz toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Konseri



7 Nisan Sağlık Günü 

7 Nisan Dünya Sağlık Gününü Kapsamında Suriye Azez Eczanesinde 9 yaşından beri eczacı olmanın hayali kuran ülke-
sinde yaşanan insani krizde bile hayalini yaşamaktan vazgeçmeyen sevgi ve büyük bir özveri ile eczacılık yaparak halkı-
na destek olan çalışan hikayesini bizlerle paylaştı.

Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Etiyopyalı 
Dt. Muhammed Mustafa Abdu hastaları ile 
olan anılarını ve ülkemizde doktorluk yap-
manın avantajlarını, dezavantajlarını bizler-
le paylaştı



Youtube’da “Göç Yolu” ve “Göçmen Vlog” programlarımızı perçekleştirdik



Yayınlarımız

Mülteci Bülteni MEJRS



Yeryüzü tüm insanlığındır...





Ali Kuşçu Mah. Fatih Türbesi
Sokak No: 31 Daire: 2 , FatihFax: +90(212) 531 20 26

İstanbul Tel: +90(212) 531 20 25 

info@umhd.org.tr

www.umhd.org.tr


