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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 4000 den fazla başvuru 
aldı.

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

Bu yıl; Savaş mağduru çocuklara, çocukluklarını hatırlatma hedefi ile Suriye kamplarında “Sınırsız Şenlik 3”ü 
düzenledik. Mülteciliğe yönelik olumsuz kamuoyu algısını değiştirebilmek için birçok eğitim ve sosyal çalışmalar 
ile yoğun çaba sarf ettik. Bu kapsamda “Mülteci Okulu 6 ve 7” yi gerçekleştirdik, “Yol Hikayeleri” ile birçok gence 
ulaştık. 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 şekilde 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



BİR İNSAN BİR DÜNYA
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MİSYON VE VİZYONUMUZ
Misyonumuz

Mülteci  ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin 
önlenmesini sağlamak,

• Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini  
 sağlamak,

• Mülteciliğe sebep olan politikalar ve insanlık dışı muamelelerin sona ermesi için çalışmalar yürütmek,

• Mülteciler ile ilgili yasaları ve onların uygulamalarını geliştirmek, öncülük etmek ve uluslararası standartlar   
 seviyesine getirmek,

• Mültecilerle ilgili sorunların acil ve etkili çözüme kavuşturulması için devletleri ve uluslararası kuruluşları   
 işbirliğine sevk etmek,

• Adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yayarak 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 işbirliği yaparak daha fazla sayıda mülteciye hızlı ve etkili yardımda        
           bulunmak, 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



TEŞKİLATLANMA
2019 yılı itibariyle mültecilerin sorunlarına hızlı ve etkin müdahale 
etmek açısından 33 ilde derneğimizin temsilcisi bulunmaktadır.  

Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu toplam 22 ilde 22 
temsilcimiz bulunmaktadır.
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Türkiye’deki 
temsilcilerimizin
bulunduğu iller.

Türkiye’deki 
Geri Gönderme 
Merkezlerinin 
bulunduğu iller



HUKUK

2019 yılında 4537 başvuru kayıt altına alınmıştır. Bu başvurulardan;

• 533’ü ikamet izni,

• 224’ü sınır dışı işlemleri,

• 206’sı Türk Vatandaşlığı,

• 183’ü geçici koruma statüsü,

• 173’ü idari gözetim süreci,

• 95’i uluslararası koruma prosedürü, ile ilgili hukuki yardım talebi 
içermektedir.
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2019 
OCAK

2019 
ARALIK

173
İDARİ GÖZETİM

VAKASI

4.537
TOPLAM 

BAŞVURU

224
SINIR DIŞI

İŞLEMİ

533
İKAMET 

İZNİ



MÜLTECİ DANIŞMA HATTI

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği bünyesinde bulunan 
0212 635 00 90 numaralı Mülteci Danışma Hattıyla hukuki 
sorunlarına çözüm arayan mültecilere çevrimiçi hukuki 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

Bu kapsamda 2019 yılında Mülteci Danışma Hattımızdan 
2630 başvurucuya yabancılar hukukuyla alakalı sorularının 
çözümü için danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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DIŞ İLİŞKİLER

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

• Mayıs 2019, Amsterdam Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Mülteci Hukuku 
Farazi Dava Yarışması’nda UMHD olarak katılım sağlandı

• Temmuz 2019, UNHCR’ın Cenevre’de gerçekleşen yıllık toplantısına katılım 
sağlandı. 

• Kasım “Get me on Board” projesi için ortak dernek IKF ile toplantı yapıldı.



KURUMSAL İLİŞKİLER

Multidisipliner bir konu olarak karşımıza çıkan göç/mültecilik, bütün alanları 
ilgilendiren ve birbirleriyle çok sıkı geçişleri olan bir olguyu teşkil ediyor. Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneği olarak göçün yönetiminde yer alan bürokratlarla, kurumlarla, 
kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak, mevcut çalışmaların ilgili pratikteki yansımaları 
raporlayarak gerekli yerlere sunmak doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

63
KURUMSAL

KABUL

57
KURUMSAL

 ZİYARET

2019 
OCAK

2019
ARALIK
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EĞİTİM – AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE 
RAPORLAMA
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim, Akademi Ve Raporlama kurulu olarak 
göçlerin sosyal, ekonomik, hukuki ve küresel boyutlarını kapsayan konularda 
konferans, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri çalışmalarda bulunmaktayız. 
Hukukçu ve akademisyenlerden oluşan kadromuzun hazırladığı raporlar ve 
etkinliklerle hem alana olan farkındalığı artırıyor hem de ilgilileri bilgilendiriyoruz.



YOL HİKAYELERİ

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 hedefleyerek çıktığımız bu yolda 
güzel geri dönüşler aldık. 

1 yıldır süren projemizde 35 okulda sunum 
yapılmıştır ve halen devam etmektedir.
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MÜLTECİ OKULU 6 

16.03.2019 Tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde “MÜLTECİ OKULU 6” 
eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Bahadır Erdem, Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Dr. Elif Ulusu Karataş 
ve Arş. Gör. Süleyman Yasir Zorlu ve Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Ergin 
katılımıyla Yabancıların aile hukukuna ilişkin uygulama örnekleri, Vatandaşlık 
Hukuku bağlamında Türkiye’deki Suriyelilerin Durumları ve evlenme-boşanmalarına 
ilişkin ihtilafları, MÖHUK Uyarınca aile hukukuna ilişkin yetki konuları konu başlıkları 
özelinde eğitim semineri düzenlenmiştir. 

Yapılan eğitim semineriyle birlikte Yabancılar hukukuna ilişkin güncel hukuki 
meselelerin görüşülmesi ve tartışılması sağlanmıştır. Program FSMVÜ Hukukçular 
Kulübü işbirliğiyle Eda Nur Aydın sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.
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MÜLTECİ OKULU 7

26.03.2019 Tarihinde Yalova Üniversitesi’nde “Mülteci Okulu 7” adlı eğitim programı 
gerçekleştirilmiştir.  

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE (RAPOR)

26.07.2019 Tarihinde İstanbul Valiliğinin 22.07.2019 tarihli Düzensiz Göçle Mücadele 
başlıklı basın açıklaması ve uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin birimimizce 
hazırlanan rapor yayınlanmıştır.

GÖÇ YOLUNDA KAYBOLAN ÇOCUKLUK 
(PANEL) 

20.11.2019 Dünya Çocuk Hakları gününde İstanbul Üniversitesinde 
“ Göç Yolunda Kaybolan Çocukluk” isimli eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
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SOSYAL ÇALIŞMALAR VE PROJELER

SOFRAMIZDA KARDEŞLİK OLSUN 

Ülkemize;  savaş, doğal afet, işkence ve ölüm tehlikesi gibi sebeplerden 
dolayı sığınan mülteci ve sığınmacı konumunda yaşayan ailelerle, 
ev sahibi aileleri aynı sofrada buluşturularak ve bu sayede kardeşlik 
ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında ensar-muhacir duygusunu 
canlandırmak hedeflenmiştir.

Ramazan ayı boyunca süren projede, derneğimize muhacir aileyi 
evinde iftara davet etme talebinde bulunan yahut muhacir ailenin 
evine iftara gitme talebinde bulunan aileler arasında iletişime ve adres 
teminine yardımcı olunmuş ve gerektiğinde dernek gönüllülerinin 
refakatini sağlanmıştır. 75 ailenin evine gidilmiştir.
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SINIRSIZ ŞENLİK SURİYE

Savaşın içerisine doğmuş ve yaşadığı kamptan başka bir yer görememiş, 
barışı yaşamamış, kamp şartları içerisinde gerektiği gibi eğlenememiş, 
normal bir çocuğun sahip olduğu imkânların tamamına yakınına ulaşma 
imkânı olmamış ve mülteci olmanın sıkıntısını daha çocukluktan çekmeye 
başlamış Suriyeli çocuklarımıza SINIRSIZ ŞENLİK etkinliği düzenledik. 

ÜMMET İFTARI

Muhacir kardeşlerimizle Şehzadebaşı Camii avlusunda gerçekleştirilmiştir. 
İftar öncesinde çocuklar için eğlence tertip edilmiş ve gönüllü kızlarımızla 
birlikte çocuklar doyasıya eğlenmiştir. İftara 1000 kişi katılmıştır.

GÖNÜLLÜ PİKNİĞİ 

Sınırsız Şenlik projesini planlarken birlikte yürüyeceğimiz hanım 
gönüllülerimizi daha yakından tanıyıp vakit geçirmek adına düzenlemiş 
olduğumuz pikniktir. 40 kişinin katıldığı piknik Belgrad Ormanında 
gerçekleşmiştir. Sınırsız Şenlikte çocuklara oynatılacak oyunlar tanıtılmış 
ve uygulama yapılmıştır.
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BASIN – MEDYA VE TANITIM

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. 
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Yeryüzü tüm İnsanlığındır...
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