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18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ (2021) 

 

Göçmenler ile ilgili uluslararası hukukta üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmamakla birlikte, 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından “Yaşamını sürdürdüğü yerden gerek yurtiçinde gerek 
yurtdışında farklı bir yere geçici veya kalıcı olarak çeşitli sebeplerle için giden kişi” şeklinde 
kapsamlı bir tanım yapılmıştır.1 Mülteci tanımından farklı olarak göçmenlerin geldikleri 
bölgelere dönmelerinde bir risk veya kısıtlılık bulunmamaktadır. 

 

18 Aralık günü, 1990 yılında bu tarihte imzalanan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin 
Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 10. Yıl dönümünde Uluslararası 
Göçmenler Günü olarak ilan edilmiştir.2 

 

Uluslararası göçmenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü’nün 1 Aralık 
2021 tarihinde yayınladığı Dünya Göç Raporu (2022) verilerine göre 2020 yılında dünya 
genelinde 281 milyon göçmen bulunmaktadır.3  Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 
Dairesi (DESA) tarafından 2019’da hazırlanan raporda göçmen sayısı 1990 senesinde yaklaşık 
150 milyon olarak bilinmekte iken, bu sayının 30 sene içerisinde neredeyse iki katına çıktığı 
görülmüştür. Yapılan tahminlere göre bu sayının 2050 senesinde en az 405 milyona ulaşması 
beklenmektedir. 4 COVID-19 pandemisinin ilk yılında dünya genelinde 108.000 seyahat 
kısıtlaması uygulaması yapılmasına karşın, göçmenlerin ve yer değiştiren toplulukların 
sayısında artış görülmeye devam etmektedir.3 

 

Farklı coğrafyalarda farklı sebepler göçlere neden olmakla birlikte göçlerin büyük 
çoğunluğunun işsizlik, kötü çalışma koşulları, aile birleşmeleri ve daha kaliteli öğrenim görme 
amacıyla yapıldığı görülmüştür. Bunlara ek olarak politik dengesizlik, iklim değişikliğine dair 
endişelerin artışı gibi etkenler de insanları göç etmeye itebilmektedir. Yapılan öngörü 

                                                 
1 International Organization for Migration. Glossory on Migration N34. İsviçre. 2019 sf.132 
2 Birleşmiş Milletler, General Assembly, Proclamation of 18 December as International Migrants Day, A/RES/55/93 (28 Şubat 
2001), erişim: https://undocs.org/A/RES/55/93. 
3 International Organization for Migration. World Migration Report 2022. https://publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022 (erişim:08.12.2021) 
4 Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus Bölümü. International Migration Stock 2019 (United Nations 
database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
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çalışmalarında özellikle iklim değişikliğine bağlı göçlerin 21. yüzyılda göçlerin ana sebebi 
olacağını göstermektedir. 5,6 

 

Göçler hem göç eden kişilerde hem de göç edilen toplumlarda değişen boyutlarda etkiler 
oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin çoğunlukla görece daha genç ve sağlıklı 
gruplardan oluştuğu ancak yeni yerleşim yerlerinde karşılaştıkları sosyal, kültürel sorunlar, 
sağlık hizmetine ulaşmada yaşanan aksamalar, dil bariyeri, yeni bir kültürün içine girmenin 
verdiği stres, göç yolunda yaşanabilecek sıkıntılar gibi nedenlerle ilerleyen dönemlerde çeşitli 
sağlık sorunları ile karşılaşmaya daha yatkın olduklarını göstermektedir. 7,8  

 

Göçmenlerde sık görülen sağlık sorunlarından birisi de göçe bağlı etkilerin ruh sağlığı 
boyutudur. Ruh sağlığı sorunlarının önde gelen nedeninin göçte yaşanan hak ihlalleri olduğu 
görülmektedir. Bu ihlaller göçten önce, göç sırasında ve göç ettikten sonra olmak üzere üç 
dönemde oluşabilmekle birlikte yarattığı sorunlar genelde üçünün birleşik etkisi sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Kanada’da yapılan bir araştırmada düşük gelir düzeyine sahip memleketlerden 
göçenlerin hak ihlallerine daha fazla maruz kaldığı görülmüştür.9 

 

COVID-19 pandemisinin göçmenler üzerindeki etkileri henüz tam olarak saptanamamış 
olmakla birlikte, ülkelerin aldıkları kapanma kararları sonucu aile birleşmelerinde, memleket 
ziyaretlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle ruh sağlığı sorunlarında artış yaşanması 
beklenmektedir. Göçmenlerin kayıtlarının tam ve düzgün yapılamadığı ülkelerde hastalığa tanı 
konması, tedavi almaları, aşıya erişimde geri planda kalmaları gibi durumlar söz konusu 
olabilmektedir. Genelde göç edilen topluma göre daha kalabalık ve daha kötü havalandırmalı 
yerlerde çalışan ve yaşayan, maske gibi koruyucu ekipmanlara daha zor ulaşan, topluma dönük 
bilgilendirmelerin daha az ulaştığı göçmenlerin COVID-19 hastalığına daha sık yakalanmaları 
beklenen bir sonuçtur.10  

 

                                                 
5 International Organization For Migration (IOM), 2019. World Migration Report 2020. Mcaulıffe, M. ve B. Khadria (Eds.). 
Geneva DOI:https://doı.org/10.1787/eco_surveys-usa-2018-en sf.19 
6 Khosa, R.M., Kalitanyi, V., 2015. Migration reasons, traits and entrepreneurial motivation of African immigrant 
entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 9, 132–155. doi:10.1108/jec-
07-2014-0011 
7 Hossin, M.Z., 2020. International migration and health: it is time to go beyond conventional theoretical frameworks. BMJ 
Global Health 5, e001938.. doi:10.1136/bmjgh-2019-001938 
8 The Lancet Infectious Diseases, 2016. Migration and health. The Lancet Infectious Diseases 16, 867.. doi:10.1016/s1473-
3099(16)30218-3 
9 Joly, M.-P., Wheaton, B., 2020. Human rights in countries of origin and the mental health of migrants to Canada. SSM - 
Population Health 11, 100571.. doi:10.1016/j.ssmph.2020.100571 
10 Cohen, J.H., 2020. Editorial: Modeling Migration, Insecurity and COVID-19. Migration Letters 17, 405–409.. 
doi:10.33182/ml.v17i3.986 
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Yapılan çalışmalar risk altındaki toplumlarda yapılacak uygun halk sağlığı müdahaleleri ile göçe 
bağlı sağlık sorunlarının önlenebileceğini göstermektedir.8,11 Sağlık için gerekli tüm ön 
koşulların iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının artırılması göçmenlerin 
karşı karşıya kaldıkları sağlık sorunlarını önlemede temel müdahaleleri oluşturmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar tüm dünyada ulaşılması hedeflenen 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan üçüncüsü, sağlığı ve kaliteli yaşamı herkes için her yaşta 
güvence altına almayı hedeflemektedir. Hedef 3.8 evrensel sağlık kapsayıcılığına vurgu 
yapmakta, kaliteli temel sağlık hizmetlerine, temel ilaç ve aşılara erişimin ülkede ikamet edilen 
yasal statüye ve duruma bakılmaksızın herkese sunulmasını talep etmektedir. Ülkeler sağlık 
hizmetlerine ilişkin ulusal kapsamları doğrultusunda, uygun mekanizmaları harekete geçirerek 
göçmenleri de kapsayacak bir sistemi geliştirmelidir.12 
 
Göçlerin neden olduğu sorunların önüne geçilebilmesi, göçlerin kaynaklandığı ülkeler ve 
ulaşılması hedeflenen ülkeler arasında karşılıklı bir iş birliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu 
amaçla 10 Aralık 2018’de Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin katılımı ile Küresel Göç Mutabakatı 
Konferansı düzenlenmiş ve “Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat Metni” 
kabul edilmiştir. Türkiye’nin de aralarında olduğu üye ülkeler tarafından kabul edilen bu 
mutabakat metninde yer alan 23 hedef ile farklı yasal süreçlere tabi olmalarına bakılmaksızın 
tüm göçmenler için evrensel insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, ülkelerinden 
ayrılmaya zorlayan faktörlerin asgariye indirilmesi ve göçün her aşamasında sürecin güven 
içerisinde ve eşgüdüm halinde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Göçmenlere yasal bir kimlik 
verilmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, insan onuruna yakışır, etik ve adil istihdam 
sağlanması, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi, göçmenlerin temel hizmetlere 
erişiminin sağlanması ve sosyal uyumu artırmaya yönelik çalışmaların artırılması bu hedefler 
arasında yer almaktadır.13 
 
 Sonuç olarak; COVID-19 sebebiyle dünyada oluşan ekonomik daralma, iklim değişikliğine bağlı 
olarak afetlerin artması, kaynakların azalması gibi sebepler tüm dünyada göçlerde ve göçle 
ilişkili sorunlarda artışa neden olmaktadır. Göçlerin temel aldığı politik, ekonomik ve sosyal 
sorunlar ile mücadelenin bu alanda öncelenmesi gereken müdahaleler olduğu, göçmenlerin 
hak ihlalleri ile karşılaşmamaları için küresel bir iş birliğinin hayati önem taşıdığı 
unutulmamalıdır. Toplu göç dalgalarının azaltılabilmesi için küresel düzeyde 21. yüzyılın en 
önemli göç tetikleyicisi olacağı öngörülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları 
desteklenmelidir. 

 

 

                                                 
11 Mcmichael, C., 2015. Climate change-related migration and infectious disease. Virulence 6, 548–553.. 
doi:10.1080/21505594.2015.1021539 
12 International Organization for Migration. 2030 Göç Ajandası.  https://publications.iom.int/books/migration-2030-agenda 
(erişim:08.12.2021) 
13 T.C. İç İşleri Bakanlığı. Göç İşleri Daire Başkanlığı. https://www.goc.gov.tr/kuresel-goc-mutabakati-hakkinda-basin-
aciklamasi (erişim:08.12.2021) 
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