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Mültecilik meselesi son yıllarda kü-
resel bir kriz olarak yeniden karşı-
mıza çıktı. Bazı devletlerin insanlık 
dışı siyasetleri nedeniyle bu durum 
dünya çapında mülteci dramının ya-
şanmasına sebep olurken her yeni 
gün yeni bir göç dalgasını da bera-
berinde getirdi.

Bugün dünyada 65 milyondan faz-
la insan iç savaş, doğal afet, salgın 
hastalıklar gibi tehditlerden kaçarak 
güvenli bir ülkeye sığınmış durumda. 
Dünyanın en fazla can kaybı yaşa-
nan savaşı olarak değerlendirilen II. 
Dünya Savaşı'na kıyasla bugün mül-
teci konumuna düşen insan sayısı-
nın daha fazla olduğu ifade ediliyor. 
Yine dünya üzerinde 5 milyon Suri-
yeli, 2 milyon 700 bin Afgan, 600 
bin Sudanlı, 800 bin Güney Sudanlı 
ve 1 milyon 100 bin Somalili mülteci 
bulunuyor.

Türkiye ise 2011 yılında başlayan 
Suriye krizinden bu yana dünya ka-
muoyunun duyarsız kalmasına karşı 
“açık kapı politikası” izledi ve Suriye-
lileri Geçici Koruma Statüsü altında 
kabul etmeye başladı. Suriye kriziy-
le birlikte tüm dünyada küresel bir 
problem haline gelen mülteci akınları 

Türkiye de dahil diğer tüm ülkelerin 
hazırlıksız yakalanmalarına neden 
oldu. Türkiye'de mültecilerin yalnız-
ca yüzde 7'si barınma merkezlerin-
de kalırken geri kalanlar ise farklı şe-
hirlerde yaşama tutunmaya başladı.
İşte bu noktada mültecilerin kamu-
sal alanda pek çok hukuki sorunları 
ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneği olarak ku-
rulduğumuz 2013 yılından bu yana 
avukat ve gönüllülerimizle birlikte 
mültecilerin yaşadıkları hukuksal so-
runlara çözüm üretmek için var gü-
cümüzle çalışıyoruz. 

Mültecilerin yaşadığı problemlerin 
çözülmesinden önce onları mülte-
ci durumuna getiren nedenlerin de 
ortadan kaldırılması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Hazırlamış olduğumuz 
bu bülten 2017 yılı içerisinde gerek 
hukuk, gerek eğitim, gerek akade-
mik ve gerekse sosyal çalışmalar 
anlamında gerçekleştirdiğimiz faali-
yetlerin özet halini bulacaksınız. 

“Yeryüzü tüm insanlığındır” düstu-
rundan hareketle, birlikte kardeşçe 
ve ensar-muhacir ilişkisi içerisinde 
yaşadığımız günlere ulaşabilmek 
umuduyla...  

Yeryüzü tüm insanlığındır...



İÇİNDEKİLER
Genel Başkan Av.Uğur Yıldırım

Yönetim Kurulu

UMHD'nin Çalışma Alanları 

   Hukuk 

   Teşkilatlanma

   Kurumsal İlişkiler

   Dış İlişkiler 

   Sosyal Çalışmalar ve Proje Organizasyon

   Akademik Çalışmalar ve Raporlama

   Eğitim

   Basın ve İletişim

Kamp Ziyaretleri

Basında UMHD

3

4

6

8

12

14

15

16

20

22

26

28

30



2013 yılında kurulan derneğimizin ilk hedefi toplumu mülteci hakları hu-
susunda bilgilendirmek oldu. Bu doğrultuda akademik verilerin yayılması, 
kamuoyunun ve mültecilerin bilgilendirilmesiyle ilgili çalışmalara başladık. 
Fakat en önemli hedeflerimizden biri, yaşam hakkının sağlanması ama-
cıyla, yerinden edilen insanların iltica taleplerinin kabul edilmesi için mü-
cadele etmek ve mültecilerin geri gönderme yasağı kapsamının da geri 
dönüşlerinin engellenmesiyle ilgili faaliyet yürütmek oldu. Kuruluşundan 
bu yana geçen 5 yıl içinde, ilgilendiği bütün konular üzerinde deneyimini 
arttıran derneğimiz, yine ilgili konular üzerinde çalışma yapan, kurumlara, 
sivil toplum örgütlerine ve şahıslara örnek teşkil etti, önder oldu. Sadece 
bu yıl, 2.000'den fazla başvuru alan derneğimiz, yürüttüğü etkin çalış-
malarla 204 kişinin geri gönderilmesine engel oldu, yüzlerce kişinin iltica 
talebinin alınıp, kabul edilmesi için çalıştık ve başarılı olduk. Hastaneler-
de kalanların, okula alınmayanların, ikamet belgesi sebebiyle çalışma izni 
hususunda sıkıntı yaşayanların ve dahi, geri gönderilme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan, kaçtığı ülkenin koymuş olduğu güvenlik kodları sebebiy-
le haksız yere terörle ilişkilendirilen; çocuğuyla, yaşlısıyla cezaevlerinden 
çok çok daha kötü koşulları haiz yerlerde kalmak zorunda olan kimselerin 
problemlerini çözdük; çözmeye gayretle devam edeceğiz. Bu amaca yö-
nelik öncü ve ilkeli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 
Bugüne dek bize destek olan, her daim yanımızda yer alan kamu diplo-
masisine, sivil toplum örgütlerine, fon sağlayan herkese, mültecinin der-
diyle; bizim derdimizle dertlenen basın mensuplarına, her bir gönüllümü-
ze şahsım ve derneğim adına teşekkürlerimi sunarım. Bundan sonra nice 
faaliyetlerde; daha güçlü, daha donanımlı, bu işe gönül vermiş daha çok 
insanla hep beraber çalışarak mültecilerin haklarını savunacağımızı umut 
ediyorum.

Av.Uğur YILDIRIM
UMHD Genel Başkanı
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HUKUK KURULU

UMHD olarak, 2017 yılında toplam 2.841 başvuru aldık. Bu başvurular genel olarak iltica 
başvurusu talebi, idari gözetimin sonlandırılması talebi, vize ihlal problemleri ve hukuki 
danışmanlık talebi olarak yapıldı. Bunlardan sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında 
bulunan 390 kişi ise girişimlerimiz neticesinde serbest bırakıldı.

Mültecilerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasını temin için yalnızca ülkemiz sınırları 
içerisinden değil, Dünya'nın her bölgesinden gelen başvurulara cevap vererek mültecilere 
haklarını anlatmakta ve mültecilere etkin korunma sağlamak için çalışmaktayız.

Kötü muamele riski bulunan ülkelerine gönderilmek istenen, hukuka aykırı olarak özgür-
lüğünden mahrum bırakılan mültecilere haklarını koruyabilecekleri yolları göstermekte, 
ülkemizde gayri resmî şekilde kalanların, yasal işlemlerini gerçekleştirmesi için kendilerine 
kılavuzluk yapmaktayız.

Yerlerinden edilen, sığınacak ülke arayan insanların haklarını korumak ve savunmak ama-
cıyla hukuki mücadele vermekteyiz. Göç mağduru yabancıların karşılaştığı hukuki sorunlara 
çözüm üretmek için çalışmakta, iltica prosedürünün başladığı sınır kapılarından itibaren 
ülkemize sığınanların destekçisi olmaktayız. Hukuk birimi olarak ülkelerindeki baskı, zulüm 
ve katliam gibi nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelen yabancıların iltica talepleri, ikamet, 
çalışma, adli sorunlar, güvenlik, sağlık, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarında ortaya çıkan 
problemleri çözmek için birebir mücadele yürütmekteyiz.

HUKUKİ
DANIŞMANLIK

Ülkemize sığınan sığınmacıların 
karşılaştığı her türlü hukuki 
meselede adım adım çözüm yolu 
sunar ve hürriyetleri için yapılması 
gerekenlerle ilgili bilinçlendiririz.

İDARİ GÖZETİM
Hakkında sınır dışı edilme kararı 
bulunan kişilerin kaçma ve 
kaybolma riskine karşın Geri 
GöndermeMerkezi’nde tutulması.

İKAMET
SORUNLARI

Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 
yönetmeliğin koyduğu kurallar 
gereği ikamet alma noktasında 
yaşanan sıkıntılar.

SINIR DIŞI
VAKALARI

Sınır dışı edilmesi yönünde 
hakkında karar bulunan kişiler.

2017
OCAK

2018
OCAK

1845
HUKUKİ 

DANIŞMANLIK

390
İDARİ GÖZETİM

VAKASI

135
S I N I R D I Ş I

V A K A

162
İ K A M E T  

S O R U N L A R I



1110

UMHD 2017 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından 
her yıl düzenlenen İnsan Hakları Gecesi 2017 yılında Ali Emiri Efendi Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 13'üncüsü düzenlenen İnsan Hakları Gecesi’nde; Ulusla-
rarası Mülteci Hakları Derneği olarak "Örgütlü Mücadele Ödülü"ne layık görüldük. 
Ödülü derneğimiz adına avukatlarımızdan Av. Enes Kafadar aldı.

MazLUMDER tarafından ödüle layık görüldük

Örgütlü Mücadele Ödül Töreni

Mültecilere idari makamlarda ve yargı mercilerinde haklarını ne şekilde savu-
nabilecekleri konusunda hukuki yardım sağlamakta, haklarını etkin şekilde ko-
rumalarına yardımcı olmaktayız. Yalnızca ulusal mercilerde değil, Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(ECHR), INTERPOL Dosya Kontrol Komisyonu (CCF) gibi uluslararası makamlara 
başvuru yapma konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

Mülteci hakları alanında çalışan hukukçulara uygulamada karşılaştıkları sorun-
lara dair destek vermek haricinde uluslararası hukuktan doğan hakların ihlaline 
sebep olan uygulamaların düzeltilmesi gayesiyle ilgili makamlara mevzuat öne-
rileri sunmaktayız.
Yine derneğimiz basın birimi ve raporlama birimi koordineli olarak mevzuat ve 
uygulama kaynaklı sorunları kamuoyuyla paylaşmakta ve ilgili konularda çözüm 
üretmeye gayret etmektedir. 
Resmî web sitemiz üzerinden başvurular almakta; erişebildiğimiz tüm mağdur-
lara uluslararası hukuktan doğan hakların korunması için hukuki destek sağla-
maktayız.

Bugün dünyada artık global bir kriz haline gelen iltica meselesinin vehametini 
2017 yılı verileri özetliyor. Buna göre dünyada geçtiğimiz yıl başka bir ülkeye 
iltica telebinde bulunanların sayısı 2 milyon 800 bini aştı. BM Uluslararası Göç 
Örgütü raporu ise dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek 
istediğini, 23 milyon kişinin ise bunun için hazırlık yaptığını ortaya koydu. Bu 
verileri Türkiye için değerlendirecek olduğumuzda son yayınlanan Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nın yayınladığı "Uluslararası Göçe Bakış 2017" 
başlıklı rapora göre Türkiye'ye iltica talebi başvurusu 2016 yılında 78 bin oldu. 
Bu rakam bir önceki seneye oranla yüzde 42'lik bir düşüş yaşandı. 

Hukuk Kliniği-Av.Enes Kafadar, Av.Burcu Körükçü Varol
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TEŞKİLaTLaNMa KURULU

Türkiye'nin hemen her şehrinde bulunan mültecilerin sorunlarının çözümlenme-
si, acil müdahale yapılması için mülteci yoğunluğu olan bölgelere teşkilatlanma 
çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Teşkilatlanma kurulu olarak mülteci haklarının 
ihlal edildiği her yerde, gerekli hukuki desteği sağlayacak hukukçuların belirlen-
mesi ve yönlendirilmesini sağlayarak, Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu 
şehirler veya mültecilerin sıkıntı yaşadığı ve yoğun olarak konumlandığı yerlerde 
temsilciliklerimizi açmaktayız

2017 verileri, göç meselesinin vahametini, artık küresel bir kriz olduğunu gözleri 
önüne sermektedir. Bu verilere göre dünya genelinde başka bir ülkeye iltica ta-
lebinde bulunanların sayısı 2.800.000'i aştı. BM Uluslararası Göç Örgütü raporu 
ise dünya genelinde 710.000.000 kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, 
23.000.000 kişinin ise bunun için hazırlık yaptığını ortaya koydu. 

Bu verileri Türkiye için değerlendirecek olduğumuzda son yayınlanan Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nın yayınladığı "Uluslararası Göçe Bakış 
2017" başlıklı rapora göre Türkiye'ye iltica talebi başvurusu 2016 yılında 78.000 
oldu. Bu sayıda bir önceki seneye oranla %42'lik bir düşüş yaşandı.

Gönüllü Toplantısı Yıllık İstişare Kamp Toplantısı Yönetim Kurulu Toplantısı

Türkiye'deki temsilciliklerimizin bulunduğu iller

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu iller

http://www.goc.gov.tr/icerik3/genel-mudurlugumuzce-isletilen-geri-gonderme-merkezleri_323_326_4612

2017 yılı itibariyle mültecilerin sorunlarına hızlı ve etkin müdahale etmek açı-
sından 29 ilde derneğimizin temsilcisi bulunuyor. Türkiye'de 18 Geri Gönderme 
Merkezi var. Bu merkezlerin toplam kapasitesi ise 8.276.
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KURUMsaL İLİŞKİLER KURULU
Multidisipliner bir konu olarak karşımıza çıkan göç/mültecilik, bütün alanları il-
gilendiren ve birbirleriyle çok sıkı geçişleri olan bir olguyu teşkil ediyor. Ulusla-
rarası Mülteci Hakları Derneği olarak göçün yönetiminde yer alan bürokratlarla, 
kurumlarla, kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak, mevcut çalışmaların ilgili pratikteki 
yansımaları raporlayarak gerekli yerlere sunmak doğrultusunda çalışmalar yap-
maktayız.

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sTK’ların hanım
çalışanlarına yönelik yemeğine katılım sağladık
STK’ların, tarihi dönemlerde etki 
ve sorumluluklarının daha bü-
yük olduğuna ve STK’ların de-
mokratikleşme sürecindeki rolü-
ne dikkat çeken Emine Erdoğan, 
Türkiye’de faaliyet gösteren si-
vil toplum kuruluşlarının kadın 
temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Konukevi'nde kabul etti. 
Programa temsilcimiz olarak Av. 
Özlem Akgüç Doğan katıldı.

2017
OCAK

2018
OCAK

64
KURUMSAL 
ZİYARET

47
KURUMSAL

KABUL

STK’lara yönelik toplantı

DIŞ İLİŞKİLER KURULU

Dış İlişkiler Kurulu olarak, bu yıl haziran ayında Cenevre’de Birleşmiş Milletler 
çatısı altında gerçekleştirilen STK’lar ile yıllık istişare toplantısına katıldık. 96 ül-
keden 300 kadar dernek ve 1000’in üzerinde katılımcının olduğu programda 
dünya üzerindeki bütün mültecilerin durumu, sayıları ve onlara nasıl yardımcı 
olunabileceğine ilişkin sunumlar yapıldı. İlgilileri ile soru ve cevaplı görüşmeler 
yapıldı. Bununla birlikte dernek olarak uluslararası arenada mültecilik konusun-
da iş birliği yapılabilecek STK’lar ile tanıştık ve fikir alışverişleri yaptık.

 BMMYK’nın sTK’lar ile olan yıllık istişare toplantısına
katılım sağladık

14-16 Haziran 2017 tarihleri ara-
sında, Cenevre’de gerçekleştirilen 
STK’lar ile yıllık istişare toplantısına 
UMHD olarak katılım sağladık. 96 
ülkeden 300 kadar dernek ve 1000 
kişinin üzerinde katılımcının olduğu 
programda dünya üzerindeki bütün 
mültecilerin durumu, sayıları ve on-
lara nasıl yardımcı olunabileceğine 
ilişkin sunumlar yapıldı. Bununla 
birlikte uluslararası alanda mülteci-
lik konusunda iş birliği yapılabilece-
ğimiz STK’lar ile tanıştık ve karşılıklı 
fikir alışverişlerinde bulundukBMMYK’nın STK’lar ile olan yıllık istişare toplantısı

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Dış İlişkiler Kurulu olarak hedefimiz mül-
tecilerin haklarının uluslararası alanda korunması için çalışmalar yürütmek. Bu 
bağlamda yurt dışında aktif faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile ortak ça-
lışmalar gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kurul olarak 
mülteci haklarına ilişkin merkezleri olan üniversiteler ve bu alanda dünya çapın-
da önde gelen akademisyenlerle sürekli etkileşim içerisindeyiz. 
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sosYaL ÇaLIŞMaLaR vE PRojE
 KURULU

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Sosyal Çalışmalar Kurulu olarak, sosyal yar-
dımların sürdürülebilir olmadığının farkındayız. Bu açıdan mültecilerin kendi 
ayakları üzerinde ve insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri birinci hedefimiz. 
Mültecilerin hayata tutunabilecekleri ilk desteği vermenin haricinde insanlarda 
farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atmaktayız. Farkındalık yaratmak üzere 
en büyük dezavantajlı kesim olan çocuklar üzerine yoğunlaşmış faaliyetlerimiz 
2017 yılında tüm hızıyla devam etti.

2017 yılı içerisinde Üsküdar Belediyesi iş birliği ile savaş mağduru çocuklara 
destek sağlamak amacıyla ‘’Mülteci Çocuk Şenliği’’ni gerçekleştirdik. Ramazan 
ayında "Bu Ramazan Sofranızda Kardeşlik Olsun" sloganıyla vatanlarından ayrı 
yaşayan kardeşlerimizle soframızı paylaşmak ve manevi atmosferimizi arttırmak 
için çağrıda bulunduk.

Başta yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllülerimiz olmak üzere, kimi zaman 
mülteci kardeşlerimizin iftarına misafir olduk, kimi zaman onları evlerimizde 
ağırladık. Dünya Mülteci Günü dolayısı ile yaklaşık 1700 mültecinin katılımıyla if-
tar programı düzenlendik. Suriye'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde 10 gün boyun-
ca yaklaşık 10.000 çocuğun katılımıyla ’Sınırsız Çocuk Şenliği’’ gerçekleştirdik. 
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte adeta çamura gömülen Azez'deki mülteci 
kamplarında yaşayan çocuklar için Genç İHH ile ortaklaşa "Çizmeli Çocuk" proje-
mizi başlattık ve kamplarda yaşayan 22.000’den fazla çocuğa çizme ulaştırdık.

Sınırsız Şenlik ve Çizmeli Çocuk Projesi

 suriye Mukaveme Kampı’ndaki çocuklar için Çizme
Projesi Başlattık

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli 
Fikir ile birlikte Suriye'deki kamplarda kalan çocuklar için "Çizmeli Çocuk" projesi 
başlattık. Proje ile başta Azez Mukaveme Kampı olmak üzere; 10 kampta yaşa-
mını sürdürmekte olan çocuklar için çizme topladık.Proje kapsamında toplam 
22.622 çift çizme toplanarak gönüllülerimizce ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

 Üsküdar Belediyesi iş birliği ile "Mülteci Çocuk Şenliği"
ni gerçekleştirdik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda derneğimiz Sosyal Çalışmalar 
Kurulu’nun organize etmiş olduğu Çocuk Şenliği Üsküdar Belediyesi ortaklığıyla 
Çamlıca Spor Okulu’nda gerçekleştirildi. Üsküdar-Ümraniye-Beykoz semtlerinde 
yaşayan mülteci çocukların aileleri ve öğretmenleriyle birlikte katıldığı şenlikte 
minikler, yaşadıkları zor günler sonrasında gönüllerince eğlendi.

Çizme Dağıtımı- Kamp,Suriye 23 Nisan Çocuk Şenliği-Üsküdar
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Hayatları boyunca savaş ve mülteci kampları dışında bir şey göremeyen Suriyeli 
çocuklar için Sınırsız Şenlik sloganıyla program düzenledik. Türkiye sınırındaki 
Azez mülteci kamplarına 18-28 Eylül tarihleri arasında çocuklar için sinema, ti-
yatro, sokak oyunları ve yarışmalar götürdük ve onlara unutamayacakları bir gün 
yaşatmaya çalıştık. Toplamda 10.000 çocuğa ulaştığımız programımıza; Hüseyin 
Goncagül ve ekibi, Burcu Çetinkaya, Metin Şentürk, İkbal Gürpınar gibi isimler de 
katılarak çocuklara moral vermeye çalıştılar.

Sınırsız Şenlik-Azez,Suriye

ÇOCUK
ŞENLİKLERİ

23 Nisan’da Üsküdar’da Eylül ayında 
ise Suriye’nin Azez kentinde savaş 
mağduru çocuklara şenlik düzenledik.

İFTAR PROGRAMI
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde 
1700’ün üzerinde mülteci ile birlikte 
iftar yaptık.

ÇİZMELİ ÇOCUK
PROJESİ

Suriye Azez’deki kamplarda çamurlar 
içerisinde yalınayak bir şekilde gezen 
çocukların üşümemesi için “Çizmeli 
Çocuk” projesi başlattık.

SOFRAMIZDA
KARDEŞLİK OLSUN
2017 yılı Ramazan ayında “Bu Ramazan 
Sofranızda Kardeşiniz Olsun” sloganıyla 
birbirimizin sofralarına ortak olmak için 
yaptığımız çağrı neticesinde 114 mülteci 
evine ziyaret gerçekleştirdik.

2017
OCAK

2018
OCAK

3
ÇOCUK
ŞENLİĞİ

1783
İFTAR 

KATILIM

114
M Ü L T E C İ

E V  Z İ Y A R E T İ

22.622
Ç İ Z M E

D A Ğ I T I M I

Sınırsız Şenlik-Azez,Suriye

suriye azez bölgesinde 10 gün boyunca yaklaşık 
10 bin çocuğun katılımıyla "sınırsız Çocuk Şenliği" 
gerçekleştirdik
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aKaDEMİK ÇaLIŞMaLaR vE 
RaPoRLaMa KURULU

Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda 
ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve 
benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmaktayız. Hukukçu ve akademisyenlerden 
oluşan raporlama kurulu olarak mültecilerin hakları ve şartlarını iyileştirmek adı-
na raporlar hazırlamaktayız.
Raporlamalarımızda, başta hukuki problemler olmak üzere, mültecilerin yaşadı-
ğı sosyal, kültürel ve ekonomik problemleri her türlü bilimsel ve sayısal veri ve 
istatistiklerden yaralanarak hazırlamaktayız.

ocak 2017’de suriye’de İhlaller ve Halep Raporu 
yayınlandık

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ola-
rak İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenle-
nen “Halep’e Yol Açın” kara konvoyuna katılım 
sağladık. Bölgedeki durumu yakından gözlem-
leyip, Halepli sivillerin yaşadıklarını bizzat kendi 
ağızlarından dinleyerek Suriye'de İhlaller ve Halep 
Raporu'nu hazırladık. Raporda savaşın başından 
bu yana, Suriye ve özellikle Halep’te yaşananla-
rı, insan hakları ihlallerini ve sivillerin ihtiyaçlarını 
yerinde gözlemleyip sayılar, istatistikler, olaylar 
üzerinden aktararak kamuoyunu bilgilendirmeyi 
amaçladık. 

Genel Başkanımız av. Uğur Yıldırım Uluslararası 
Şehir ve sivil Toplum Kuruluşları zirvesinde 
moderatör olarak yer aldı

STK'larla ilişkilerin güçlenmesine ve 
iş birliği geliştirmelerine destek ol-
mak; ortak projelerin hazırlanmasını 
ve bu projelerin hayata geçirilmesi 
amacıyla fon temin etme çalışmaları-
nı teşvik etmek; bilgi ve deneyimlerin 
karşılıklı olarak aktarılmasına olanak 
sağlayan bir uluslararası platform 
oluşturmak amacıyla bir araya gelen 
zirvenin; Avrupa'da Mülteci Sorunları 
ve STK'lar başlıklı 3. Oturumu'nu dü-
zenledik. Yurtdışından konuşmacı-
ların katıldığı oturumda başkanımız 
Uğur Yıldırım moderatörlük yaptı.

akademik Hakemli dergimiz MEjRs'in 2017’nin 4. 
sayısı çıktı!

Derneğimizin 2016 yılından beri yılda iki sayı 
olarak yayımlamaya başladığı akademik hakemli 
dergisi Middle East Journal of Refugee Studies’in 
(MEJRS) 4’üncü sayısı çıktı. Yerli ve yabancı araş-
tırmacıların ‘mültecilik’ hakkındaki özgün içerikli 
makalelerinin yer aldığı MEJRS 2017’nin bu sayı-
sında toplamda 7 adet yazı ve makale bulunuyor. 
Dergide nitelikli, kuramsal ve uygulamalı araştır-
maların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal 
ve uluslararası hukuki metinler, içtihatlar yayım-
lanıyor. 

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi
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Iv. Uluslararası ombudsmanlık sempozyumu’na 
katılım sağladık

Başta Türkiye’de olmak üzere, dünyada yaşanan göç ve mülteci krizini bir insan-
lık dramı olarak görerek bu duruma seyirci kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2-3 Mart 2017 tarihlerinde “İnsan İnsanın Dostudur” 
düsturuyla hareket ederek “Göç ve Mülteciler” konulu bir rapor hazırladı. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teşrifleriyle 2-3 Mart 
2017 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen “IV 
Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu”na katılım sağladık.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim Kurulu olarak; göç ve mültecilik hu-
suslarında toplumun bilinçlendirilmesi ve mültecilerin eğitim-öğretimi olmak 
üzere iki temel alanda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Alanında uzman hocaları-
mızdan, katılımcılara bilgi ve tecrübe aktarılması gayesiyle her yıl "Mülteci Oku-
lu", "Mülteci Hukuku Atölyesi" gibi sertifikalı eğitim projeleri hazırlamaktayız.

EğİTİM KURULU

Ombudsmanlık Sempozyumu-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde Göç ve Mültecilik 
konulu konferansa katılım sağladık

İstanbul Gedik Üniversitesi’nin İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi açı-
lışı ile birlikte, 22 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen konferansta Türkiye’de 
Yaşanan Göç ve Göçmen konusunun Sosyal ve Hukuki Boyutunu alanında uz-
man konuşmacılar ile değerlendirdi. Bu konferansa başkanımız Av. Uğur Yıldırım 
da konuşmacı olarak katılarak göç politikalarının önemi ve insan hakları boyu-
tunda karşılaşılan sorunlar hususunda katılımcıları bilgilendirdi.

11 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasından 5 haftalık 
Göç akademisi programını düzenledik

Göç ve mültecilik alanına ilgi duyan kişilere bu alana ilişkin olarak farklı disip-
linlerin bir arada olduğu dersler vererek konuya ilişkin geniş bakış açısı sahibi, 
donanımlı bireyleri topluma kazandırmak gayesiyle Göç Akademisi programını 
düzenledik. Programda hukuk, sosyoloji, eğitim, medya, psikoloji, sivil toplum 
kuruluşları, siyaset bilimleri alanlarında dersler verildi.
Göç Akademisi, 11 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasında 5 haftalık bir program-
la hayata geçirildi. Akademi neticesinde, katılımcılara sertifikaları takdim edildi. 
Programımıza, 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrenci-
leri, sivil toplum kuruluşları üye, gönüllü veya temsilcileri, bu alanda çalışan veya 
çalışmak isteyen avukat, basın mensubu, doktor, psikolog, eğitimci vd. kişiler 
katılım gösterdi.

Göç ve Göçmenlik Konferansı-Gedik Üniversitesi Göç Akademisi-İstanbul Üniversitesi
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I. Türk Dış Politikası Konferansına konuşmacı olarak 
katılım sağladık

Okan Üniversitesi’nin Stratejik Araştırmalar Topluluğu tarafından organize edilen 
programda, derneğimiz adına UMHD Genel Başkanı Av. Uğur Yıldırım Türk dış 
politikasında son yıllarda önemli yer tutan Mülteci ve Mültecilik Politikaları konu-
su üzerine konuşma yaptı. 

 UMHD, sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu,
 Ender Düşünce Platformu ortaklığıyla Küresel
Mültecilik Meselesi Konferansı düzenledi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışından önce bir 
basın bildirisi okundu. Mültecilik konusunda bilgi kirliliğinin yaşandığının ifade 
edildiği bildiride “Günümüzde, ötekileştirilen ve göz ardı edilen, çoğu zaman ya-
zılı ve görsel medyada yer alan acıklı hikâyelerin özneleri olarak yansıtılmaktan 
öteye geçemeyen mültecilerin içinde bulundukları psikolojik durumun ve ger-
çekleşen göç hareketleri sonucu; yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana 
gelen toplumsal değişikliklerin daha iyi aktarılması, anlatılması ve anlaşılmasına 
dair, uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Küresel Mültecilik Konferansı-Sakarya ÜniversitesiMültecilik Politikaları Programı-Okan Üniversitesi

Mülteci okulu 3 ve 4 eğitim programı düzenlendi

Mülteci Okulu eğitim programımızı geçtiğimiz yıl 2 kez düzenledik. Mülteci hak-
ları farklı disiplinlerden hocalarımızla, göç ve mülteciliğe dair temel kavramları 
aktarmayı hedeflediğimiz Mülteci Okulu’nun 3’üncüsünü mart ayında Marmara 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Programımıza alanında uzman akademisyen, 
hukukçu, gazeteci ve STK’cı katılarak eğitim verdi. Eğitimlerin sonunda sertifika 
hakkına haiz katılımcılarımızın sertifikalarını takdim ettik.

ÜNİVERSITE 
PROGRAMLARI

SERTİFİKALI EĞİTİM 
PROGRAMLARI

Her yıl alanında uzman eğitmenlerimizin 
katılımıyla “Mülteci Okulları” düzenliyor, 
katılımcılara eğitim sonunda sertifika 
veriyoruz.

MÜLTECİ 
SUNUMALARI
Dernek üyelerimiz çeşitli lise ve 
okullardan gelen davetler üzerine 
öğrencilerle buluşarak mülteciliği 
ve mültecilerin yaşadıkları 
sorunları anlattı.

2017
OCAK

2018
OCAK

18
ÜNİVERSİTE

PROGRAMINA
KATILIM

3
SERTİFİKALI

EĞİTİM
PROGRAMI

12
M Ü L T E C İ

S U N U M L A R I

Çeşitli üniversitelerde gerçekleşen 
sempozyum, konferans ve forumlar-
da dernek yöneticilerimiz katılarak 
mülteci hukuku konusunu anlattı.

Mülteci Okulu -4, İstanbul ÜniversitesiMülteci Okulu -3, Marmara Üniversitesi
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BasIN vE İLETİŞİM 
KURULU

Ayrıca Türkiye'ye gelen mültecilerin yaşadıklarını ve güncel vaziyetlerini anlatan 
"Müteci Hikayeleri" kısa filmlerini çekip, yayına sunmaktayız. Toplumun mülteciler 
hakkında doğru bilgiye ulaşması ve farkındalığa varması amacıyla, medya kuru-
luşlarıyla iş birliği halinde gerek televizyon programlarında gerek röportajlarda 
UMHD olarak yer almaktayız.

2017 yılında; Basın Kurulu olarak mültecilerin sorunlarına dair 6 basın açıklaması 
yaptık, ulusal gazetelerde 52 röportajımız yayınlandı. 11 Televizyon programına 
konuk olarak katılım sağlarken çeşitli konularda kanallara röportajlar verildi. İn-
ternette 1.498 haberle yer alırken; bu haberlerin okunma oranı 1.760.128 oldu. 
Sosyal medyada ise 2017 yılında twitter, facebook ve instagram platformları 
toplamında 11.796.687 görüntülenme sayısına ve 40.250 takipçiye ulaştık.

2017
OCAK

2018
OCAK

6
BASIN

AÇIKLAMASI

52
RÖPORTAJ

26
T V  R A D Y O
P R O G R A M I

sakarya'da öldürülen suriyeli Emani al-Rahmun'un 
davası takip edildi, basın açıklaması düzenledik
Sakarya'da karnındaki bebeği ve 10 aylık 
çocuğuyla birlikte katledilen Suriyeli Emani 
el-Rahmun’un Sakarya Orhan Camii’nde kılı-
nan cenaze namazına katıldık. Ardından der-
neğimiz adına, başkanımız Av. Uğur Yıldırım 
konuya dair bir basın açıklaması gerçekleştir-
di. Bazı kesimlerin, benimsemiş olduğu nefret 
dili; ve mültecilere karşı gerçekleştirilen her 
türlü nefret suçu ile mücadele etmeye devam 
edeceğimizi kamuoyuna duyurduk.

Dünya Mülteci Günü'nde yaklaşık 25 sTK ile ortak 
Basın açıklaması düzenledik
Derneğimizin öncülüğünde bir araya gelen 
sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklama-
da, mülteci sayısının II. Dünya Savaşı'ndan 
bu yana en yüksek seviyeye ulaştığının altı 
çizildi. Açıklamamızda Avrupa ülkelerinin 
mültecilere bakışı, KHK düzenlemesi sonu-
cu oluşan mağduriyetler ve özensiz konulan 
G87 kodlarına eleştiriler getirip, bunların çö-
zümüne ilişkin tavsiyelerde bulunduk.

Çeçen ve Doğu Türkistan uyruklu mültecilerin maruz 
kaldığı hak ihlallerine ilişkin basın açıklaması düzenledik
2017 yılbaşı gecesinde gerçekleşen terör 
saldırısı failinin yakalanması sürecinde Çe-
çen ve Doğu Türkistan uyruklu mültecilerin 
hak ihlalleriyle karşılaşması üzerine basın 
açıklaması gerçekleştirdik. Açıklamamızda 
fail ile aynı uyruğu paylaşmaları sebebiyle, 
Çeçen ve Doğu Türkistan uyruklu mültecilere 
ve yabancı uyruklu vatandaşlara terör örgü-
tü üyesi muamelesi yapıldığına vurgu yapıla-
rak yetkililere önlem alınması çağrısı yaptık.

Emani Davası Basın Açıklaması-Sakarya

Dünya Mülteci Günü Basın Açıklaması

İnsan Hak İhlalleri Basın Açıklaması

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, mültecilerle empati kurulabilmesini, 
toplumda onlara dair bir farkındalık oluşturmayı ve haklarında var edilmeye ça-
lışılan olumsuz yargıları ve bilgi kirliliklerini engellemek adına basında yer almayı 
önemsemekteyiz. Bu gayeyle, doğru bilginin alınması için var gücümüzle çalış-
maktayız. Medyada yer bulan olumlu-olumsuz tüm haberlerin kritiğini yaparak; 
kamuoyuyla doğru bilgileri paylaşmak üzere faaliyet göstermekteyiz. Bunların 
yanında, derneğimizin ilke ve gayeleri doğrultusunda çalışarak; mültecilerin sa-
hip oldukları hakları, başvuru mekanizmaları ve yöntemleri ile acil durumlarda 
yapılması gerekenleri içeren bilinçlendirmeye yönelik yayınlar yapmaktayız.
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Cilvegözü sınırkapısı’nda Bulunan Mülteci Kampları 
ziyaret Edildi

Ocak ayında mültecilerin yaşadığı 
şartları yerinde değerlendirmek 
için Suriye sınırında bulunan Cilve-
gözü Mülteci Kampı'nı ziyaret et-
tik. Ziyaret esnasında mültecilerin 
hem sorunlarını dinledik hem de 
onlara destek olduğumuzu hisset-
tirmeye çalıştık. Suriyelilerin içeri-
sinde bulunduğu yaşam koşullarını 
gözlemleyen ekibimiz notlar aldı. 
Yapılan gözlem ve notlar yine aynı 
bölgedeki idareciler ile paylaşıldı.

Kamp ziyaretlerimiz

Cilvegözü Mülteci Kampı- Suriye

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında arakan’daydık

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2017 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında başka-
nımız Av. Uğur Yıldırım ile birlikte Arakan mülteci kamplarına ziyaretlerde bulun-
duk. Ziyaretler esnasında kamplarda ve kamp dışında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan mültecilere yardımlar götürdük; yaşadıkları sıkıntılara ilişkin notlar aldık. 
Şartların iyileştirilmesi ve mülteciliğe sebep olan etkenlerin önlenmesi konula-
rında istişarelerde bulunduk.

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Tanzanya’daydık

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2017 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, Tan-
zanya'ya giden dernek temsilcilerimizden Özlem Akgüç, bölgede mülteci kamp-
larının durumuna dair incelemelerde bulundu. Afrika kökenli mültecilerin göç 
sebepleri ve sonuçları hakkında bölgedeki çeşitli uluslararası kuruluşlarla istişa-
rede bulundu.

UMHD Tanzanya Keçi Projesi UMHD Tanzanya Ekibi

Arakan Kamplarında yardım dağıtımı

suriye Mukaveme Kampı ziyaret Edildi

Derneğimiz gönüllüleri tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde yer 
alan Mukaveme Kampı ve çevresi ziyaret edilerek kampın son durumu, ihtiyaçlar 
ve problemler gözlemlendi.

Yetimhane ziyareti-Mukaveme Kampı,Suriye
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BasINDa UMHD

Mültecilerle ilgili farkındalık oluşturmak, uzmanı olduğumuz konu-
larda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla 2017 yılı içerisinde pek 
çok gazete, televizyon ve dergiye röportaj verdik.

Çizmeli Çocuk projesi hakkında haberler

Mülteci sorunları ile ilgili haberler
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sınırsız Şenlik suriye hakkında haberler Televizyon ve internet haberleri

sınırsız Şenlik  hakkında basın açıklaması

sınırsız Şenlik  hakkında röportajlar - CNNTÜRK, ÜLKE Tv

Çizmeli Çocuk Projesi  röportajı- TRT KURDİ

Mülteci istihdam sorunları - TRT 1 Mülteci ikametgah sorunları - sTaR Tv

suriye ve mültecilik röportajı - aa ajans suriyeli çocuklar  hakkında röportaj - Kanal24
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