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SUNUŞ
En basit tanımıyla insanın, aidiyet hissettiği yeri değiştirmesi olarak tanımlanabilecek olan göç, 
insanlık tarihi kadar eski bir olgu olup günümüzde de tüm dünyayı derinden etkilemektedir. 

Türkiye, hem bulunduğu jeopolitik konumu hem de yabancıları kolaylıkla benimseyen ve Hz. 
Mevlana’nın “Ne olursan ol, yine de gel” deyişiyle kendini bulan “kabul kültürü” nedeniyle asırlar 
boyunca birçok göç akınına sahne olmuştur. Duayen tarihçimiz, rahmetli Kemal Karpat Hocanın 
ifadesiyle “Türkiye, göçler sayesinde kurulmuş, değişmiş ve bugün milli bir devlet halini almıştır”.

Günümüzde de Türkiye, bölgesinde yaşanan krizler karşısında insani duruş sergilemesi, mağdur 
insanlara kucak açması ve sağlamış olduğu istikrarlı yapısı ile göçmenler için hedef ülke konumunda 
bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkemizde, 3,6 milyondan fazlası 
Suriyeli olmak üzere farklı statü ve uyruk sahibi yaklaşık 5 milyon zorunlu göçmen bulunmaktadır.

Bilindiği gibi ülkemize yönelik göç hareketlerinden birisi de 2011 yılında, komşumuz olan Suriye’de 
başlayan olaylar neticesinde yaşanmış, iç savaştan etkilenen milyonlarca Suriyeli, ülkelerini kitlesel 
olarak terk ederek ülkemize sığınmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gelinen süreçte, kendisine 
sığınan Suriyelilere “geçici koruma” statüsü vermiş olup bu kişilerin, ihtiyaç duydukları eğitim, sağlık 
ve sosyal hizmetlerine erişebilmeleri için azami gayret sarf etmektedir.

Bu minvalde; Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeliler, ikamet illerinde acil sağlık, temel ve koruyucu 
sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında 
ve ücretsiz olarak faydalanabilmekte; kayıt altına alınmayanlar dahi bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 
bağışıklama ve acil sağlık hizmetlerini alabilmektedirler.

Şu ana kadar verilen 65 milyondan fazla poliklinik hizmeti, 2 milyondan fazla ameliyat hizmeti, 
hastanelerimizde gerçekleştirilen 515 binden fazla doğum, ulusal aşı takvimimize uygun olarak 
yapılan 5 milyon dozdan fazla aşı yürütülen faaliyetlerin büyüklüğü ve kapsamı ile beraber sağlık 
personelimizin özverisini ve gayretini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalar da geçici korunanların, 
%72’lik oranla en fazla sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını göstermektedir.

Bir taraftan göçmenler için kolay ulaşılabilen, kabul gören, etkili ve sürdürülebilir sağlık hizmet 
sunumunu hedefleyen Bakanlığımız, diğer taraftan da göçten etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
da gözeterek gerek mali kaynakları gerekse insani kapasiteyi etkin şekilde kullanmak amacıyla 
çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar önemli olmakla beraber göç ve sağlık olgusunu kavram, mevzuat, ilke, 
tecrübe ve bilim boyutlarıyla, bütüncül olarak ele alan kaynak eserlerin, nitelikli sağlık hizmetlerin 
sunulmasına ve hizmetlerin standardize edilmesine olumlu katkılar sağladığı bilinmektedir.

Doç.Dr. Fatih KARA
T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürü





ÖNSÖZ
Sosyolojik olarak insanlık tarihi boyunca insanların bazen zorunlu bazen de gönüllü olarak, farklı nedenlerle ülke 
içinde veya ülke dışına gerçekleştirdikleri mekânsal bir yer değiştirme eylemi olan göç; kültürlerin, alışkanlıkların, 
yaşam tarzlarının, yeme – içme özelliklerinin, yani insan yaşamının özellikleri olan tutum ve davranışların da yer 
değiştirmesi olarak da tanımlanmaktadır. Yaşama tutunabilmek için zorunlu, daha konforlu bir yaşam için gönüllü 
olan göç, bireysel veya kitlesel, düzenli veya düzensiz şeklinde de sınıflara ayrılmaktadır. Göç süreci bu nedenlerle 
birey ve toplumun hareketliliği yanında,  değerler, kültürel özellikler ve yaşam tarzlarının da yolculuğudur. Bu süreçte 
göç eden/ler kadar göç edilen yerde yaşayan bireylerin, yerel ve genel toplumun, ekonominin, sosyal hayatın, hatta 
doğal yaşam ve çevrenin de etkilenmesi söz konusudur. Birleşmiş Milletler verilerine göre hızla artan küresel anlamda 
göçler, birçok bilim açısından inceleme alanı olmakla birlikte sağlık ve sağlık bilimleri açısından yerel, ulusal ve 
uluslararası ölçekte, kısa ve uzun erimli incelenmesi gereken bir olgu olarak değerlendirilmektedir.

Anadolu, birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı gibi, ulusların ve toplumların göç yolu olarak kullandığı, zaman zaman 
da kitlesel boyutta göç alan bir coğrafyadır. Yakın geçmişte Balkanlar, Kafkasya, Afrika, İran, Irak, Afganistan ve 
Pakistan gibi ülke ve bölgelerden zorunlu göçlerle karşı kalınmıştır. Özellikle 2011 yılından itibaren de Suriye’de 
yaşanan siyasal krizler, insanların yaşam umuduyla başka ülkelere gitmelerine neden olmuştur. Bu göç hareketinden 
en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, insan yaşamı söz konusu olduğunda 
çok hassas davranmaktadır. İlk günden itibaren bu duyarlılık içinde hareket etmiş, yaşamak için her şeylerinden 
vazgeçen bu insanlara kucağını açmış, barınma, beslenme, korunma ve sağlık gibi en temel insan hakları değerlerini 
onlara sunmaya çalışmıştır.  

Ülkemizde “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilere (GKAS) yönelik sağlık hizmetleri, 04.11.2015 tarihli ve 9648 sayılı 
“Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi” doğrultusunda sunulmaktadır.  
Türkiye’de kayıt altında bulunan ve geçici kimlik numarası almış olan Suriyeliler, acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık 
hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Geçici kimlik numarası 
almamış olanlara ise “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil 
sağlık hizmetleri sunulmaktadır. 

Bu süreçte Avrupa Birliği de Türkiye Cumhuriyeti’ne maddi ve sosyal destek olmak için kararlar almıştır. 2016 yılından 
beri, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, ülkemizdeki zorunlu kitlesel göç nedeniyle gelen Suriyelilere yönelik sağlık 
hizmetleri, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SIHHAT Projesi kapsamında yürütülmektedir. SIHHAT Projesi’nin 
genel hedefi; Türkiye’de GKAS’a yönelik T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin 
desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır.

GKAS’a sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması katkıda bulunabilmek ve bu amaçla sağlık hizmeti sunan 
personelin bilgi, farkındalık ve tutumlarını geliştirebilmek için,  T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1. ve 2. Basamak sağlık 
kurum ve kuruluşlarında çalışan ve GKAS’a sağlık hizmeti sunan 2.520 Sağlık Personeli, 960 Arapça ve Türkçe bilen 
Hasta Yönlendirme Personeli (HYP) ile 50 Toplum Ruh Sağlığı personeline yönelik eğitimler yapılması planlanmıştır. 
Eğitimlerde merkez veya taşra teşkilatlarında farklı birim, kurum/kuruluş, il ve bölgede çalışan sağlık personelinin 
bilgi ve deneyimlerinin paylaşılabileceği ortam oluşturulması, kendi aralarındaki ve GKAS hasta ve hasta yakınları ile 
iletişimlerinin güçlendirilmesi; böylece Türkiye’de GKAS’lere yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, genel olarak 
toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlaması da amaçlamaktadır. 

Eğitim bileşenin uzun erimli bir çıktısı da, şu an okuduğunuz ve elinizde tuttuğunuz Göç ve Sağlık isimli bu kitaptır. 
Kitapta göç ve sağlıkla ilişkili konular, farklı bilim dallarından yazarlarca ele alınmıştır. Bu yönüyle bu kitabın, konu 
hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, akademik ve bilimsel çalışmalar yapanlara ve aktif sağlık hizmetleri sunanlara 
kaynak oluşturması amaçlanmıştır. 

Göç ve Sağlık kitabının yazımı ve hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür eder, yararlı olmasını dileriz.

EDİTÖRLER
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1.1. GÖÇ VE TÜRKİYE’DE GÖÇ 
OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

GİRİŞ: SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK 
GÖÇ VE SONUÇLARI 

Göç insanlık tarihi boyunca insanların bazen zorunlu 
bazen de gönüllü olarak farklı nedenlerle ülke için-
de veya ülke dışına gerçekleştirdikleri mekânsal bir 
yer değiştirme eylemi olarak tanımlanır. Göç basitçe 
insanların başka bir yere gitmesi değildir, kültürler, 
alışkanlıklar, anlayışlar, yaşam tarzı, yeme içme 
örüntüleri, çözüm yolları,  tutumlar gibi olguların da 
yer değiştirmesidir. 

Göç, esas olarak bireyin veya hanenin bir yerden bir 
yere taşınması veya taşınmak zorunda olması süreci 
olmakla birlikte, bireyin o güne kadar bildiği ve sahip 
olduğu değerlerin, kültürün, alışkanlıkların kısacası 
bireyin yaşam sisteminin de başka bir yere yolculuğu-
dur.  Bireylerin göçüyle birlikte söz konusu olan,  göç 
eden bireyin yaşam döngüsünde var olan her şeyin 
yer değiştirmesidir. Statünün, alışkanlıkların, kültü-
rün, zenginlik ya da yoksulluğun, toplumsal cinsiyetin, 
ilişkiler setinin, yeme içme biçimlerinin, giyim tarzının 
ve deneyimlerin de yeni gidilen yere taşınması veya 
sürgünüdür. Yeni gelinen yerde bu ilişkiler setinin ve 
bireyin sahip olduğu maddi manevi her şey yeniden 
tanzim edilmek, düzenlenmek, elden geçirilmek, re-
habilite edilmek, (doğal olarak) korunmak, değiştiril-
mek veya yeni duruma/koşullara uydurulmak zorun-
dadır. 

Göçmenliği, sürekli bir yolculuk halinde ve arafta tu-
tan duyguyu yaratan tam da o güne kadar sahip olu-
nan “eldekilerle,” yeni koşullar arasında sağlanması 
gereken “uyum” zorunluluğudur. Göçmeni geçmişin-
den getirdiği elindekiler ile geldiği yerdeki yenilikler 
arasındaki kurması gereken “ilişki” onu yabancı, sür-
gün ve mülteci yapar. Yeni yere olabildiği ölçüde ait 

olana kadar geçen sürede yaşadığı acı deneyimler, 
onun göç etmesinin kefareti olarak ve ödemesi bekle-
nen bedeldir.

Bu açıdan bakıldığında,  Castles ve Miller’in ifade ettiği 
üzere uluslararası göçü, daha iyi bir yaşam şansı arayı-
şındaki kişinin başka bir yere göçmeye karar vermesi, 
doğduğu yerle köklerini koparması ve yeni bir ülkede 
çabucak asimile olması gibi basit bir bireysel eylem 
olarak düşünmek oldukça güçtür. Göç ve yerleşme, 
göçmenin geriye kalan hayatını kuşatabilecek ve son-
raki kuşakları da etkileyen çok daha uzun soluklu bir 
süreçtir. 

Şüphesiz, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan 
devrimler, 20. yüzyılı göçler çağı haline getirmiştir. 
Bu açıdan dünyadaki insanların önemli bir kısmının 
geçmişle kıyaslandığında, gittikçe daha fazla 
hareketlilik içinde oldukları söylenebilir. Ancak, bu 
teknolojik gelişmelerin yanı sıra dünyadaki zen-
gin-yoksul ayrımının bölgeler arası eşitsizlikler dü-
zeyinde dramatik boyutlarda devam ediyor olması,  
etnik ve siyasal çatışmalar, iç savaşlar, açlık ve kurak-
lık, ekolojik krizler, anti-demokratik yönetimler ve gü-
venlik sorunları göçlerin gelecekte de artarak devam 
etmesinin sosyal, ekonomik ve kültürel arka planını 
oluşturmaktadır. 

Göç, sosyal, ekonomik, kültürel, demografik gibi et-
kenlerin hepsinin birden etkili olduğu karmaşık bir sü-
reçtir. Göçlerin tümüyle olumsuz olduğu ve göçmen-
lerin de gittikleri ülkeler açısından ekonomik, sosyal 
ve kültürel bir maliyet getirdiği söylenemez. Dünya 
Göç Örgütü’nün 2018 yılındaki raporuna bakıldığın-
da göçmenlerin gittikleri ülkelere ekonomik, sosyal 
ve kültürel açılardan önemli katkılar ve zenginlikler 
kazandırdığını söylemek mümkündür. Genel olarak 
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bakıldığında, refah ülkelerinin nüfusunun demogra-
fik olarak yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu ve 
bu ülkelere çeşitli nedenlerle göç edenlerin veya göç 
etmek zorunda olanların yaş ortalamasının çok dü-
şük olduğu düşünüldüğünde bu göç hareketlerinin 
söz konusu ülkelere demografik dinamizm açısından 
faydalı olduğu tespit edilebilir. 

Jeopolitik, ticaret ve kültürel alışverişle karmaşık hale 
gelen göç,  devletler, işletmeler ve gruplar için sayısız 
ve büyük fırsatlar yaratmaktadır. Göç hem göç edilen 
toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulun-
makta, hem de göç eden kişilerin gündelik yaşamları-
nı zenginleştirebilecek, güvenli ve anlamlı bir yaşamı 
kurabilecekleri bir sürece de dönüşebilmektedir. Tüm 
göç süreçlerinin olumlu koşullar üretmediği bilinen 
bir gerçektir. Uluslararası göçlerin önemli bir kısmı 
yasal olarak gerçekleşmesine rağmen, göçmenler için 
en büyük güvencesizlik ve kamuoyunun en çok kaygı-
landığı göç biçimini “düzensiz (yasal olmayan)”  göçler 
oluşturmaktadır. 

Dünyadaki göç eğilimlerine ilişkin olarak bazı istatis-
tiklere bakıldığında; 2015’teki dünya çapında uluslara-
rası düzeyde göçmenlerin sayısının 244 milyon olduğu 
tahmin edilmektedir ki; bu dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 3,5 gibi bir oranına karşı gelmektedir. Bu veriler 
dünyanın önemli bir kısmının ülke sınırlarının içinde 
kaldığına göstermektedir.  Ancak dünyada 744 milyon 
kadar insan da ülke içinde göç etmektedir. Diğer taraf-
tan dünya nüfusu gittikçe geçmişte tahmin edilenden 
daha fazla göç etmekte olduğu da bilinmektedir. 2003 
yılında öne sürülen bir varsayıma göre, 2050 yılında 
dünya nüfusunun yüzde 2,6’sının bir başka deyişle 230 
milyon insanın göç edebileceği öngörülmüştür. Ancak, 
şu anda bile bu varsayımın çok ötesinde, daha fazla in-
san göç etmiş bulunmaktadır. Öte yandan, nüfus uz-
manları dünyadaki göç eğilimlerinin hızının büyük bir 
oranda artışıyla birlikte, göçmen sayılarını öngörme-
nin güçlüğüne dikkat çekmektedirler. Bu belirsizliğin 
bir nedeni de şüphesiz ani gelişen ekonomik krizler ve 
jeopolitik olayların insanları büyük ölçüde göçe zorla-
yacağı ve yerlerinden edeceği olayların önceden kesti-
rilemiyor oluşudur. 

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış 

Göç gibi karmaşık bir sosyolojik olguyu açıklayabile-
cek tek bir sosyolojik teori olmayıp, ekonomik, kül-
türel ve politik perspektiflerden ele alan birçok göç 
kuramı vardır. Bu göç kuramları esas olarak gönüllü 
bir şekilde bireyin ya da ailesinin aldığı kararların so-
nucundaki göç deneyimlerinin arka planını açıklama 
çabasındadır. Savaşlar, etnik soykırım, açlık, terör ve 
güvenlik gibi nedenlerle gerçekleşen göçleri açıkla-
mak için başka açıklama çerçeveleri ve yaklaşımları 
söz konusudur. Bu kuramlardan en belli başlı olanları-
nın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Neoklasik Kuramlar göçü ekonomik gerekçelerle ge-
nel olarak makro ve mikro düzeyde açıklama eğilim-
dedir. Neoklasik makro göç kuramı göçü, emek konu-
sundaki arz ve taleplerin coğrafi düzeydeki ekonomik 
refah ve ücret farklılıklarıyla açıklar. Bu kuram bireyin 
göç etme kararının tümüyle ekonomik bir maliyet he-
sabıyla ilgili olduğunu öne sürer. Abadan-Unat’a göre; 
emek fazlasına sahip olan ülkeler, düşük bir ücret po-
litikasına sahip olmasının, buna karşılık sermayeye kı-
yasla sınırlı bir emek piyasasına sahip olan ülkelerdeki 
yüksek ücretlerin bu ülkelere doğru göçmen akışının 
temel nedenidir. Bu kuram uluslararası göç hareket-
lerinin birincil mekanizmalarının işgücü piyasaları 
olduğunu, diğer piyasaların bir önemi olmadığını vur-
gulamaktadır. Bu kuramın devamı niteliğinde düşü-
nülebilecek Neoklasik mikro göç kuramı ise, göçün 
temel nedeninin makro düzeyde işgücü piyasaların-
daki farklılıklar değil, ekonomik maliyet ile göçün kâr/
zarar hesaplarını yapacak olan hane içindeki bireyler 
olduğunu ve rasyonel olarak karar alıcı mekanizmanın 
bireyler olduğunu ileri sürer. Buna göre, göçün başla-
tıcısı, piyasalar arasındaki farklar değil, bireylerin göç 
kararını alabilecek maliyet hesabıdır. Bu kuram insan 
sermayesinin göç kararında etkili olduğunu vurgula-
maktadır. Bu yönüyle, göçü ortaya çıkaran temel fak-
tör, bireyin maliyet hesabı sonucunda ortaya çıkar. 
Castles ve Miller, bu modele göre, bireyin göç etme 
kararının, doğduğu yerde kalma veya farklı alternatif 
hedeflere doğru hareket etmesinin görece maliyeti ve 
yararlarının rasyonel karşılaştırılmasına dayandığına 
vurgu yapar. 
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İkili işgücü piyasa kuramının öncülerinden olan 
Piore’ye göre ise; göç hareketleri, gönderen ülkenin 
yüksek işsizlik ya da düşük ücret gibi itici faktörlerden 
değil, kabul eden refah ülkelerinin kaçınılmaz olarak 
ve kronik düşük ücretli işgücü gereksiniminden ileri 
gelmektedir. İleri derecede endüstrileşmiş toplum ve 
ekonomileri, sürekli ucuz ve esnek işgücüne ihtiyaç 
duyduklarından bu göç hareketleri sürekli olarak 
devam edecektir. 

Göçü kültürel ve politik düzeyde tartışan yaklaşımlara 
bakıldığında ilişkiler ağı (Network) kuramı göç edile-
cek ülkede var olan arkadaşlık, aile, akrabalık ve yakın 
sosyal ilişkilerin göç hareketlerinin başlatılmasında 
ve sürdürülmesinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. 
Yani, bu kurama göre, sosyal ilişkiler ağı, bireyin göç 
etmesini kolaylaştıran bir etken olarak, ona zaman, 
enerji ve ekonomi açısından bazı avantajlar sağlayarak 
göç hareketlerini hızlandırmakta ve belli bir yöne doğ-
ru olmasını güçlendirmektedir. Sosyal bağlar, göç için 
gerekli enformasyon, maddi kaynak ve gerekli tüm des-
tekleri sağlar veya kolaylaştırır. İletişim ağları kuramına 
göre, sosyal bağlar, yeni gidilen ülkede kapalı gettolar 
ve cemaatler şeklinde yakın ilişkilere dayalı göçmen 
dayanışması için bir temel de oluşturur ve bu bir yanıy-
la yeni gelinen yerdeki toplum ve kültürle kaynaşmayı 
geciktiren veya öteleyen bir etkiye sahiptir. 

Göç sistemleri kuramı ise, göç hareketlerinin genel-
likle veren ve alan ülke arasında sömürgecilik, siyasal 
etkileşim, ticaret, yatırım veya kültürel bağlara daya-
nan ve önceden var olan bağlantılar üzerinden ortaya 
çıktığını ileri sürer. 

Kümülatif nedensellik kuramı ise, göç hareketlerinin 
tek bir nedensellikle değil çoklu faktörler tarafından 
mümkün olabildiğini öne sürmektedir. Buna göre, 
göç ilişkiler ağının yaygınlık ölçüsü, gelir bölüşümü, 
toprak bölüşümü, tarımın örgütlenme biçimi, kültür 
ve insan sermayesinin bölgesel dağılımı, çalışmanın 
toplumsal anlamı, üretim yapısı gibi yapısal etmen-
ler göçün başlayıp başlamayacağını belirleyen çoklu 
faktörlerdir. Ayrıca, bu kuram herhangi bir iş kolunda 
tehlikeli, kirli ve aşağı düzey işlerin “göçmen işi” ola-
rak etiketlenmesinin de yerli işçiler tarafından o işlerin 
yapılmasını engelleyeceği ve göçmen akışının sürece-
ğini öne sürer. 

Son olarak, ulus-ötesi (ya da ulus-aşırı) kuram, ileti-
şim ve ulaşım sektörlerinde yaşanan dijital devrimle-
rin insanların kolayca sınır aşabilecek olanakları do-
ğurduğunu ve daha önemlisi göçmenlerin, geldikleri 
yerlerle (anavatanla) yakın ilişkilerini sürdürmelerini 
kolaylaştırdığını öne sürmektedir. İletişim ve ulaşım 
teknolojisinde yaşanan bu devrimler, insanların kül-
türel, tarihsel, ekonomik ve sosyal bağlarının olduğu 
yerlerle ilişkilerini kolayca sürdürmelerine ve bu yer-
ler arasında kolayca gidip gelmelerine ve göç etmele-
rine imkan sağlamaktadır. Bu koşullar, hem göçmen-
lerin anavatanla ilişkileri kopmadan farklı alanlarda 
işbirliği ve dayanışmayı da içerecek şekilde devam 
etmektedir, hem de anavatan ve göç edilen yer arasın-
daki bu bağlantılar yeni göçmenler ve tekrar eden göç 
hareketleri için ulus aşırı alanlar yaratmaktadır. 

Göçün Güvenlikleştirilmesi, Göçmenlerin Suçlulaş-
tırılması ve Sosyolojik Sonuçları 

1950’li ve 60’lı yıllara uluslararası işgücü göçü damga-
sını vururken, yetmişli yıllarda sosyal bir göç niteliği 
taşıyan aile birleşimi ortaya çıkmıştır. Aile birleşimi, 
ertelenen geçici göç olgusuna süreklilik kazandırmış 
ve seksenli yıllara geçişle birlikte “konuk işçilik”ten 
“yerleşik göçmenliğe” doğru bir evrim yaşanmıştır. 
Seksenli yıllar, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen 
siyasal değişmelerle birlikte, mültecilik olgusunun 
doğuşuna yol açmıştır. Bu dönemde aile oluşturmak 
isteyen ikinci kuşak göçmenlerin de eşlerini yanlarına 
aldırmalarıyla çok sayıda insan Avrupa’ya yönelmiştir. 
Söz konusu göç tipleri doksanlı yıllarda da varlığını 
devam ettirmiştir. İki binli yıllara geçişle birlikte göç 
ve göçmen politikalarında yeni bir kırılma yaşanmış-
tır. İstenilen düzeyde entegrasyonun gerçekleşme-
mesi ve 11 Eylül saldırılarının yarattığı güvenlik krizi, 
çok-kültürlü toplumların geleceği konusunda yeni 
bir tartışmayı tetiklemiş ve karamsarlığa yol açmıştır. 
Yıllar içinde sürdürülen “az göç, çok entegrasyon” po-
litikası, yeni milenyumda uç noktasına erişmiştir. Bu 
noktada göç iyice sınırlandırılırken ve sadece nitelikli 
göçmenlere kapı açık tutulurken, entegrasyon politi-
kaları da asimilasyon politikalarına doğru bir dönü-
şüm geçirmiştir. 
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1960’larda Avrupa’da çiçeklerle karşılanan göçmenle-
re yönelik yaklaşımlar özellikle 2000’li yıllardan itiba-
ren oldukça olumsuz bir iklime evrildi. Göçmenlerin 
sosyal, kültürel ve ekonomik bir maliyete ve soruna 
dönüşmesi veya dönüştürülmesinin yanıtı büyük 
ölçüde dünyada 1980 sonrasında hızlanan ekono-
mideki yapısal dönüşüm politikalarıdır. Kaya’nın da 
vurguladığı gibi, küresel dünyada değişen ekonomik 
koşullar, endüstrisizleşme, işsizlik, yoksulluk, dışlan-
ma, şiddet artan kültürcülük, ve neoliberal politik 
ekonomi gibi gelişmeler göçmenleri “dünyanın yeni 
sefillerine” dönüştürmüştür.  

Özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasındaki dö-
nemlerde Batılı seçkinler ve yöneticiler sözde yasadışı 
göçmen sorununu yaygın işsizlik, şiddet ve terör saldı-
rılarının ve diğer sosyal ve kültürel sorunların kaynağı 
olarak ele almaktadırlar. Yasadışı/düzensiz göçün al-
gılanışı aynı zamanda toplumdaki diğer bütün göç-
menlerin algılanışını da şekillendirmektedir. Özellikle, 
İran Devrimi (1979), Salman Rüşdi Olayı (1989), Birinci 
Körfez Savaşı (1990), Körfez Savaşı (1991), Bosna 
Savaşı (1992), 11 Eylül (2001), Afganistan Savaşı (2001) 
İkinci Körfez Savaşı (2003) Theo Van Gogh cinayeti 
(2004), Danimarka’daki karikatür krizi (2006) gibi olay-
lar, şu ya da bu şekilde, hem Müslümanların Batı dün-
yasındaki algılanış biçimlerini hem de Müslümanların 
Batıyı algılayış biçimlerini şekillendirmiştir. Ayrıca, bu 
olayların bazıları özellikle savaşlarla ilgili gelişmeler, 
Güneyden Kuzeye devam eden kitlesel göç akınının 
hızlanmasının nedeni olmuştur diğer bazı sansas-
yonel olaylar ise göçmenlerin ötekileştirilmesinin ve 
göçmen meselesinin güvenlikleştirilmesinin zemini 
olan tarihsel politik gelişmelerdir.
 
Özellikle 2001’de yaşanan Amerika’daki İkiz Kulelere 
yönelik terörist saldırıdan sonra tüm refah ülkeleri 
ülkelerinin girişlerini sıkı bir şekilde kontrol altına 
alarak göçmen girişleri güçlü bir şekilde kontrol 
altında tutmak için teknolojik tüm olanakları seferber 
etmeye başladılar: Tamamen refah ülkelerine geçmek 
isteyen üçüncü dünya vatandaşları biyometrik pasa-

1 Göç endüstrisi kavramı seyahat acenteleri, işçi simsarları, aracılar, tercümanlar, otel sahipleri gibi yaşamlarını göç hareketlerini organize ederek 
kazanan bir çok kişiyi kapsamaktadır. Ayrıca, göç kanunları konusunda hizmet veren avukatlar ve göçmenlerin sınırdan yasadışı geçişlerini 
organize eden insan kaçakçıları da bu kategoriye dahil edilebilir. Ayrıca, bankalar göçmen işçilerin ailelerine göndereceği paraları transfer etmek 
için özel finansal sistemler kurarak bu endüstrinin bir parçası olurlar. Zamanla, göç endüstrisi göçü teşvik eden asıl etmen haline gelir. 

portlar; parmak izleri kayıtları; sınırlara örülen duvar-
ların genişletilmesi; helikopter, insansız hava araçları 
ve kızıl ötesi kameralarla sınır kontrolleri; havaalanla-
rında gözlem odaları ve mobeseler gibi teknolojilerin 
radarına takıldıkları söylenebilir.

Göç üzerine analizler yapan pek çok yazar, makro-e-
konomik politikalar geliştirilmediği ve dünya halk-
ları arasında bu kadar eşitsizliğin hüküm sürdüğü 
bir ortamda bu tür önlemlerin düzensiz göçmenleri 
durdurma konusunda çok başarılı olamadığını öne 
sürmektedir. Aksine, bu tür sadece üçüncü dünya va-
tandaşların izlenmesine odaklanan sert sınır kontrol-
leri ve teknolojik denetimlerin, insan kaçakçılığı sek-
törü ve göç endüstrisini1 büyüttüğünün saptanması 
gerekmektedir.
 
Saskia Sassen, sınırlarda güvenlik önlemlerinin arttı-
rılmasının hükümetlerin istediği sonuçları doğurma-
dığını ortaya koymaktadır.

“Son 15 yılda sınırlardaki asker sayısının düzenli 
olarak artmasına karşın şimdiye kadarki en yüksek 
izinsiz göçmen nüfusuna (yaklaşık 12 milyon) sahip 
olduğumuz bir gerçektir. Göç ve Vatandaşlığa Kabul 
Servisi bütçesi 1996’da 200 milyon dolar iken 2005’te 
1.6 milyar dolara yükseltilmiştir. 1980’lerde 2500 olan 
Sınır Kontrolü Devriyesi sayısı bugün 12.000’lerdedir. 
1992’den önce ABD-Meksika sınırında birinin tutuklan-
masının maliyeti 300 dolar iken, 2002’ye gelindiğinde 
bu rakam %467 artarak 1700 dolara yükselmiş ve sını-
rın güçlendirilmesi için yapılan onca masrafa rağmen 
tutuklanma oranı son 40 senenin altına düşmüştür.. 
Sonuç olarak, sınır kontrollerinin artması yasadışı ge-
çiş riskini ve maliyetini arttırmış, buna karşılık dönem-
sel göçler-ailelerini geride bırakarak gelen göçmen-
ler-yerini uzun süreli oluşan aile göçüne bırakmıştır. 
1980lerin başında gerçekleştirilen sınır araştırmaları, 
kayıt dışı Meksikalıların yarısına yakının 12 ay içinde ül-
kelerine geri döndüklerini, 2000 yılında geri dönenlerin 
oranlarının ise % 25’te kaldığını göstermektedir.
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 Kısaca, sonuçlar hükümetin amaçladığının aksi yönde 
geliştiğini, sınırın asker sayısının arttırılması Birleşik 
Devletler- Meksika sınırının yasadışı yollarla geçilmesi-
ni azaltmadığı gibi izinsiz göçmenlerin istediklerinden 
daha uzun süre kalmalarına ve gerekmediği halde aile-
lerini de getirmelerine sebep olduğunu açıklar nitelik-
tedir.”

Elde var olan çeşitli nedenler, göç çağının kalıcı 
olacağını ve göçmenlerin sayısının gittikçe artacağını 
düşündürmektedir. Kuzey ve Güney arasındaki artan 
eşitsizlik, çok sayıda insanı daha iyi yaşama şartları-
na ulaşmak adına göç etmeye zorlayacaktır; siyasal, 
ekolojik, demografik sıkıntılar (özellikle refah ülkele-
rindeki doğum oranlarının dramatik bir şekilde düşük 
olması) birçok insanı kendi ülkeleri dışında mülteci 
olmaya zorlayacaktır; farklı bölgelerde artmakta olan 
etnik ve siyasal çatışmalar gelecekte kitlesel kaçışları 
da beraberinde getirecektir; ve hükümetlerin niyeti bu 
olsun ya da olmasın, yeni ticaret bölgelerinin yaratıl-
ması emek hareketlerine neden olacaktır. 

Göç; bir bireyin ya da ailesinin birlikte başka bir yere 
taşınmasından öte, birey ve grupların içindeki yaşa-
dıkları tüm yaşam örüntülerinin taşınmasıdır. Dolayı-
sıyla, yeni gelinen yerde psikolojik, bedensel, kültürel, 
ekonomik ve sosyal uyum, göçün ayrılmaz bir parçası-
dır. Bireylerin geldikleri topluma uyumu, hem geldik-
leri toplumun ekonomik, kültürel, sosyal koşullarının 
sınırlarının içinde gerçekleşmek zorundadır, ama aynı 
zamanda gelinen toplumdaki kabul düzeyi de göç-
menlerin uyumunu büyük ölçüde etkilemektedir. 

Uyum/Entegrasyon Meselesinin Karmaşık ve 
Çok-Taraflı Doğası 

Göçmenler söz konusu olduğunda, istihdam, eğitim, 
sağlık, suç vb. olgular açısından göçmenlerin  bu alan-
lardaki deneyimleri onların yeni geldikleri yerde nasıl 
bir yaşam sürdüklerinin temel göstergeleri olmak-
tadır. Bugün tüm refah ülkelerinde göç meselesinde 
uyum meselesinde egemen yaklaşım, göçmenlerin 
kültürel ve dilsel uyumunu zorunlu gören asimilas-
yonist modeli esas alan yaklaşımlar olarak kendi-
sini göstermektedir.. Göçmenlerin kültürel uyumu 
göç olgusunun en temel meselesi olarak her zaman 
gündemde tutulmaktadır. Kültürel farklılıkların, 

topluma değer katacak bir zenginlik mi yoksa bir 
toplumu ayrışmaya ve sonuçta imhaya götürecek 
bir istikrarsızlık kaynağı mı olduğu sorusu tüm göç 
toplumlarının üzerinde tartışma yürüttükleri en 
hararetli tartışma konularından biridir ve belki de en 
önemlisidir. Toplumların farklı politik kesimlerinin bu 
soruya verdikleri cevap ve bu cevabın şekillendirdiği 
göçmen politikaları birbirinden farklı açıklama 
çerçevesine sahiptir. 

Göçmenlerin uyumu sorunu büyük ölçüde kültürel 
ve dilsel bir benzeşmeye indirgenerek çözülmek is-
tenmektedir. Uyum bu anlamda kültürel bir erime 
sürecinde homojen toplumun bir parçası olmak an-
lamında kullanılmaktadır. Ancak, kültürel olarak “ev 
sahibi” topluma benzemeleri beklenen göçmenlerin, 
medyada ve politik söylemlerde sürekli bir şekilde 
kültürel olarak ne kadar “farklı” oldukları üzerinde 
durulmaktadır ve “ev sahibi” toplumdan farklılıkları 
ısrarla vurgulanmaktadır. Öte yandan, ısrarla kültürel 
olarak ne kadar farklı oldukları vurgulanan bu göç-
menlerden şimdi ve burada acilen uyum sağlamaları 
beklenmektedir. Dolayısıyla, uyum süreçlerinin kül-
türel ve dilsel olana indirgeyen bu yaklaşım, tümüyle 
uyumun gerçekleşmeyeceğine dair bir olanaksızlığı 
da göçmenlere mesaj olarak vermek arzusundadır. 
Bu durumda, uyumun zor ve çetrefil karmaşık bir 
süreç olacağı çok açıktır. Uyumu bu şekilde anlayan 
bakış açısı göçmenlerin  “ev sahibi” toplumun dilini 
öğrenmek istememesi, kültürel kodları benimsemiyor 
ve toplumun değerlerine ve gündelik yaşamına ayak 
uydurmaya direniyor olmaları şeklindeki tanıdık bir 
şikayet etrafında dönüp dolaşmaktadır. Uyum süreci-
nin tüm maliyeti ve sorumluluğu bu şekilde göçmen-
lerin üzerine yıkılmaktadır. Oysa, uyum; göçmenlerin 
gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak pratikleri benim-
semeleri yani dil öğrenmeleri kadar, “ev sahibi” oldu-
ğu varsayılan toplumun bireylerinin de göçmenlerin 
kültürel farklılıklarını, zenginlik olarak kabul edebile-
cek bir sosyal psikolojik kabul düzeyine ulaşmış olma-
larını gereksinir. Ayrıca, uyum süreci göçmenler ve “ev 
sahibi” toplumun kültürel, ekonomik ve politik karar 
alma süreçlerine birlikte katılmalarını ve toplumun 
geleceğinde söz sahibi olmalarını da içeren çok yönlü 
bir süreçtir. 
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Göçmenlerin kültürel farklarını vurgulayan kültüralist 
bakış açısı, bazen incelikli ve nazik bazen de açık bir 
biçimde ayrımcılık ve ırkçılığa yol açacak tarzda göç-
men karşıtı bir iklimin de zemini hazırlamaktadır. Göç-
men olmak, aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam 
alanlarında ayrımcılığa karşı mücadele olarak dene-
yimlendiğinde uyum tarafsız ve nötr bir kavram ol-
maktan çıkmaktadır. Göçmenlerin gittikleri ülkelerde 
çoğunlukla eğitim alanında akademik başarıyı yaka-
lamak konusunda ek bariyerlerle baş etmek zorunda 
olmaları, onların istihdam alanında da sistemin dışı-
na atılmalarına ve genel olarak bu süreçlerin sonun-
da vasıfsızlaşmalarına yol açmaktadır. Vasıfsızlığın 
sosyal ve kültürel sonuçları ise, daha fazla ayrımcılığa 
uğramak olmaktadır. 

Örneğin, Almanya’da Türklerin eğitim konusundaki 
başarı istatistikleri dramatik bir başarısızlığa 
işaret etmektedir. Eğitim düzeyi genel olarak 
artmakla birlikte, yine de 60 yıllık bir göç geçmişiyle 
kıyaslandığında, Türklerin çocuklarının akademik 
başarıları çok düşüktür. Bu açıdan Türkler, diğer bütün 
göçmen gruplardan daha kötü başarı istatistiklerine 
sahip görünmektedir. Bazıları, eğitim başarısızlığını 
aileden alınan kültürel sermayenin zayıflığına, 
dil becerilerinin eksikliğine ve ailenin eğitim 
konusundaki farkındalık düzeylerinin düşüklüğüne 
işaret etmektedir. Ancak, Türk çocuklarının eğitim 
başarısızlıklarının arkasında düşük nitelikli meslek 
liselerinin göçmen çocukları için bir kapana 
dönüşmesini sağlayan Alman tavsiye/yönlendirme 
sisteminin yetersizliği, göçmenlere yönelik uyum 
programlarının yetersizliği, eğitim sisteminin oldukça 
eleyici bir yapıya sahip olması gibi Alman eğitim siste-
mine özgü çok daha hassas dinamikler söz konusudur. 
Ayrıca, Vassaf’ın da işaret ettiği üzere, rol modellerinin 
yokluğu, okul sonrası hayatın, “işyerinde ayrımcılığa 
karşı mücadele vermek” olarak görülmesi, “çıkışı ol-
mayan bir yolda olma” duygusu, ev ödevine bir kaç 
saat fazla harcamaya teşvik etmezken, kendi kendini 
haklı çıkaran öngörüler haline gelmektedir.

Göçmenlerin uyum konusuna kültürel farklılıklar çer-
çevesinden kültüralist bir ajanda ile değerlendiren 
bakış açısı göçmenleri kimlik, cemaat, din, ırk ve etni-
site ilişkileri üzerinden okuma ve anlama konusunda 
isteklidir. Göçmenlik deneyimini ve kimliğini tümüyle 

kültür çerçevesine hapseden bu anlayış, göçmenlerin 
geldikleri ülkeye olan ekonomik katkılarını, zenginlik-
lerini, siyasal etkilerini ve olumlu tüm katkılarını tü-
müyle görünmez kılmaktadır. 

Jean−Marie Le Pen’in Ulusal Cephesi açıkça, “Fransız 
olmak için bunu hak etmelisiniz” (Etre Français, cela 
se mérite) ifadesini kullanmakta ve artık ırkçılık, köle 
ırkçılığı, soykırım, sistematik ayrımcılık, beyazların 
üstünlüğü, kamuoyunda açıkça aşağılama şeklinde 
gerçekleşmemektedir. Yeni ırkçılık, artık ırkçılığın bi-
yolojik temelli ırklara veya renklere dayalı olarak değil 
de kültürel ve ekonomik saiklerle yapılmakta;  ekono-
mik refahın ve milli kimliğin bozulmasını önleme ama-
cıyla göçmenler ve mülteciler etiketlendirilerek (stig-
matizasyon) tüm bu olumsuzlukların kaynağıymış 
gibi sunulup günah keçisi yapılmaktadır. Balibar ve 
Wallerstein’ın deyimiyle, bu yeni ırkçılık bir tür “ırksız 
ırkçılıktır” ve bu yeni ırkçılık; azınlıkları biyolojik 
olarak aşağı görmez ama farklı olarak işaretler. 

Baskın tema; biyolojik değil, kültürel farklılıkların aşı-
lamazlığı olduğu bir ırkçılıktır. Bazı grup ya da halkla-
rın diğerlerine üstünlüğünü değil, “sadece” sınırların 
kaldırılmasının sakıncasını, hayat tarzlarının ve gele-
neklerin bağdaşmazlığını vurgulayan böyle bir ırkçılık, 
farkçı-ırkçılık olarak adlandırılabilir.

Yeni ırkçılığın açıklamayı amaçladığı şey, ırkların inşa-
sı değil, geleneklerin ve kültürleri birbirlerinden ayı-
ran setlerin, bireysel yeteneklerin birikimi açısından 
taşıdığı hayati önem ve özellikle de yabancı düşmanlı-
ğının ve toplumsal saldırganlığın “doğal” temelleridir.  

Sonuç olarak uyum ya da entegrasyon meselesinde 
sorun artık göçmenlerin mutlak bir şekilde kültürel 
homojenlik alanına dahil olup olmaması değil, göç-
menlerin ve çocuklarının kültürler arası yetenekleri-
nin ve kimliklerinin güvenli bir şekilde yaşayabileceği 
alanların yeni gelinen toplumda nasıl oluşturulacağı-
dır. Bu durum uyum konusunda sadece göçmenlere 
değil, yeni gelinen toplumun bireylerine de eşit dere-
cede sorumluluk yüklemektedir. 
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Mültecilik: Arafta Olma Halinin Açmazları

Mülteciler, geldikleri ülkedeki iltica sürecindeki çoklu 
yapı, iç içe geçmiş birbiriyle örtüşen/kesişen ve çelişen 
mekanizmalar üzerinden elde ettikleri muhtemel ya-
sal statüye rağmen, çoğu zaman statüsüzlüğün eşiğin-
de bekletilirler. Mülteciler tam da böyle bir bağlamda, 
geçici olma zorunluluğundan ötürü yaşadıkları an ve 
mekanda hayat kuramama, ne burada ne başka bir 
yerde herhangi bir gelecek hayal edememe koşulların-
da başka ülkelere gidebilme olasılığını sürekli olarak 
gündemlerinde tutarlar. Bu bir tür arafta olma halidir 
ve bununla baş edebilmek için çeşitli stratejiler geliş-
tirirler: Başka ülkelerdeki göçmen yasalarının elverişli 
olup olmadığını araştırırlar, başka ülkedeki akraba, 
arkadaş ve sosyal çevreleriyle ulus-ötesi alandaki iliş-
kilerini bağlantılarını canlı tutmaya çalışırlar. 

Yüksek Vasıflı Göçmenler: Küresel Rekabet ve 
Çok-kültürlülük Karmaşası

Tüm ülkelerin göç politikaları kategorik olarak göç-
menlerin ülkeye girişini zorlaştırma ve engelleme 
üzerine inşa edilmemiştir. Bilakis, küresel rekabet 
ortamının çok hızlandığı günümüzde, yüksek vasıflı 
göçmenleri ülkeye çekme çabaları, ülkelerin göçmen 
politikalarının önemli bir bileşeni haline gelmiştir. 
Özellikle gelişmiş ülkeler iyi eğitimli en iyi beyinleri 
ülkelerine çekmek için özendirici teşvikler verme ko-
nusunda adeta yarış içindedirler. Bu yönüyle bakıl-
dığında, Nohl, Schittenhelm, Schmidtke ve Weiss’ın 
dikkat çektiği üzere, uluslararası rekabet alanında 
güçlü olabilmek için yürütülen göç politikasında yük-
sek vasıflı göçmenler çekici bir hedef kitledir, ancak 
zaman zaman bu kişiler bile göç ettikleri ülkelerde 
olumsuz sosyal koşullar altında yaşamakta, ırkçılığa 
ve ayrımcılığa maruz kalmakta ve mesleki kariyerleri-
ni sürdürme çabası içindeyken büyük engellerle karşı-
laşmaktadır. Yani, vasıflı bireyler de gittikleri ülkelerde 
sahip oldukları kökenden dolayı bir takım engellerle 
karşılaşabilmektedir. Bu durum bir bakıma vasıflı bi-
reylere yönelik ülkeyi cazip hale getirmeye çalışan 
göçmen politikaları ile toplumsal yaşam arasında belli 
düzeyde bir gerilimin ve mesafenin olduğuna da işaret 
etmektedir.

Küresel rekabetin, dijitalleşmenin üst düzeye çıktığı 
günümüz modern toplumlarında kalkınma ve geliş-
melerin sürdürülebilir olması farklı toplumlardan yük-
sek eğitimli ve vasıflı göçmenlerin kabulünü nerdey-
se zorunlu hale getirmiştir. Yüksek vasıflı göçmenler, 
ulus-devletleri çok-kültürlü toplum olmanın gereklili-
ği konusunda güçlü politikalar inşa etmelerine vesile 
olma potansiyeline sahip görünmektedir. 

Türkiye’de Göçün Genel Manzarası: Göçün Evrimi 
ve Göçmenlerin Geleceği

Türkiye’nin ağırlıklı olarak göç veren kaynak bir ülke 
konumundan aynı zamanda göç de alan hedef bir ülke 
konumuna geçişi, Türkiye’de göçü farklı perspektif-
lerden ele alan akademik yazını da zenginleştirmeye 
başlamıştır. Bu kapsamda, artık Türkiye’de göç çalış-
maları, Avrupa’daki Türklerin analizinden Türkiye’de-
ki göçmenlerin sorunlarına odaklanan bir değişim 
sürecinden geçmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de 
göç akademik yazını, Türkiye’ye yönelen değişik göç 
akınlarının da etkisiyle yoğun bir biçimde transit göç, 
mülteciler, düzensiz göç, göç endüstrisi ve kaçakçılık 
meselelerini ele almaya başlamıştır. 

2010’lu yıllara kadar Türkiye’de göç çalışmaları büyük 
ölçüde Türkiye’den Avrupa’ya giden Avrupa’daki göç-
menlerin sorunlarına odaklanan bir perspektife sahip 
iken; özellikle Suriyelilerin ülkelerinden iç savaş nede-
niyle 2011 yılından itibaren Türkiye’ye zorunlu göçün-
den sonar hacimli bir külliyat oluşturmaya başlamıştır

Türkiye’nin 2011 yılından itibaren yoğun olarak kar-
şılaştığı mülteci göçüne mülteci hukuku açısından 
bakıldığında bazı sorunlu alanların olduğu görülmek-
tedir. Türkiye, bugün 4 milyona yakın Suriyeli mülteci-
ye ev sahipliği yaparak önemli bir sorumluluğu sınırlı 
düzeyde kalan uluslararası işbirlikleriyle başarılı bir 
şekilde yönetme iradesini gösterebilmektedir. Kitlesel 
sığınma sürecinin başladığı yıllarda inşa edilen mülte-
ci kamplarının standartları ve sığınmacılara sağlanan 
olanaklar ve sorunun yönetilme biçimi uluslararası ka-
muoyundan da takdirle izlenmiştir. Bu yönüyle, Türki-
ye’nin göçmenlere yönelik kabullenici yaklaşımı, Tür-
kiye’nin göçmenler ve mülteciler konusunda önemli 
bir eşiği geçtiğine işaret etmektedir. Ancak, hukuksal 
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mevzuat ve mültecilerin statüsüyle ilgili belirsizlikler 
ve boşluklar söz konusudur. 

Türkiye’nin mülteci hukuku 1951 Cenevre Sözleşme-
si’ne dayanmasına rağmen uluslararası hukuk tanım-
larından farklı olarak mülteci ve sığınma kavramlarını 
coğrafi çekinceye göre belirlenmiştir. Türkiye 1994 İlti-
ca ve Sığınma Yönetmeliğine göre sadece Avrupa’dan 
gelecek sığınmacılara mülteci statüsü vermekte, Avru-
pa dışından sözgelimi İran, Pakistan, Afganistan, Irak, 
Suriye gibi ülkelerden gelmek zorunda kalan sığınma-
cılar için mülteci statüsü yerine, sığınmacılar üçüncü 
bir ülkeye tarafından mülteci olarak kabul edilene 
kadar ikamet izni vererek geçici koruma sağlayacağını 
taahhüt etmektedir. Bu coğrafi kısıtlama uygulaması 
nedeniyle, Avrupa dışındaki ülkelerden savaş vb. ne-
deniyle zorunlu olarak Türkiye’ye sığınmak zorunda 
kalan bireylerin haklara erişimleri ve güvenli bir ya-
şam inşa etmeleri olanaksız hale gelmektedir. 

Şimşek’in de işaret ettiği üzere, Türkiye, Avrupa Birliği 
üyelik müzakereleri çerçevesinde göç ve mülteci 
politikalarını yeniden düzenlemiş ve geliştirmiştir. 
2012 yılında Başbakanlığın yayınladığı Genelge ile 
özellikle Suriyeli sığınmacıların “geçici koruma” 
altında oldukları taahhüt edilerek, Suriyelilerin 
sınırdan giriş çıkışlarına izin verilerek her türlü 
insani ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim, sağlık 
ve barınma konularında güçlü bir destek zinciri 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonradan “geçici koruma” 
2014 Nisan ayında yürürlüğü giren, Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 91. 
maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, geçici koruma 
genelgesi, herhangi bir şekilde haklar konusunda 
güçlü düzenlemeler ve kalıcı çözümler içermediğin-
den “geçici korumanın” sınırları da belirsiz ve muğlak 
bir çerçeveye sahiptir. Bu kanunla özellikle yabancı-
lara yasal ve sosyal işlerini sorunsuz bir şekilde takip 
edebilmeleri için geçici koruma kimlik belgesi veril-
mesi ve bu kimlikle sağlık, eğitim ve iş piyasasına, sos-
yal yardım ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması he-
deflenmiştir.  Geçici koruma altındaki sığınmacılarına 
çalışma izni de bazı koşullara bağlanarak 2016 Şubat 
ayından itibaren sağlanmıştır. Düzenlemeye göre, ge-
çici kimlik düzenlendikten 6 ay sonra ikamet ettikleri 
illerde çalışma iznine başvurabilen sığınmacıların izin 
başvuruları işverenleri tarafından yapılmakta ve işye-

rindeki sayıları yüzde 10’u geçmeyecek şekilde izin 
verilmektedir. 2016 yılında 13.298 Suriyeli sığınmacı-
nın çalışma izni aldığı düşünüldüğünde, bu sayının is-
tihdam alanında da ciddi problemler olduğuna işaret 
etmektedir. Çalışma izninin vasıflı işleri kapsamaması 
meselesi de sorunun başka bir boyutunu oluşturmak-
tadır. 

Kamp dışında barınma güvencesi ve yardımının sağ-
lanmaması. Bu, okullarda eğitime erişimleri için de 
ikamet izni ve geçici koruma kimlik belgesi zorunlu 
tutulduğundan kayıtsız sığınmacılar için eğitime eri-
şimlerinin mümkün olmaması, üniversiteye girebil-
meleri için ise Yabancı Öğrenciler Sınavına girmele-
rinin gerekliliği ve son olarak, sığınmacıların sağlık 
hizmetlerine sınırlı bir erişim hakkının bulunması gibi 
sorunlar söz konusudur. Sorun olarak Kabul edilen bir 
diğer konu da bazı akut hastalıkların ve organ nakli ge-
rektiren veya uzun süreli tedavi gerektiren kronik has-
talıkların tedavisinde tedavi giderlerini sığınmacılar 
tarafından karşılanmasının beklenmesidir. 

Türkiye’de mülteciler de belirsiz yasal statüleri, üçün-
cü ülkelere yerleştirilme süreçlerinin uzaması, durdu-
rulması, çalışma izni başvurularındaki sınırlamalar 
nedeniyle sigortasız ve güvencesiz işlerde enformel 
sektörde kaçak ve sömürüye açık şekilde çalışmaları, 
sağlık ve eğitim hizmetlerine sınırlı erişim olanakları, 
gündelik yaşamda maruz kaldıkları ayrımcılık ve ırkçı-
lık nedeniyle zor bir yaşam geçirmektedirler. 

Sonuç olarak baktığımızda, Türkiye karşılaştığı kitle-
sel sığınma göçü karşısında yasal güvenceler konu-
sunda ve eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yardım 
alanlarında önemli ve güçlü ilerlemeler ve deneyimler 
biriktirmiştir. Bu bağlamda, göç alanına ilişkin poli-
tika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili ku-
rum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, 
Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslara-
rası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdur-
larının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 
üzere 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” ile İçişleri Bakanlığına 
bağlı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Bü-
tün bu önemli gelişmelerin kurumsal düzeyde işlerlik 
kazanabilmesi, sığınmacılara güvenceli ve istikrarlı bir 
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hayat yaşayabilecekleri yasal zemini ve koşulları inşa 
etme konusunda bazı belirsizlikleri ortadan kaldır-
makla mümkün olabilecektir. 

Sonuç Yerine: Göçmenliği Anlamak ve Türkiye’de 
Göçmenlerin Geleceği Üzerine

Göçmenlerin yeni geldikleri yerde maruz kaldığı kabul 
sorunlarının ve ayrımcılıkların gelinen toplumun bi-
reylerinin, siyasal, kültürel sosyal ilişki kurma biçimle-
rini değiştirmeden son bulmayacağını saptamak ola-
sıdır. Göçmenlere yönelik kültürel farkçı yaklaşımların 
göçmenlerin hayatını tümüyle zorlaştırdığını irdeleye-
rek, bu durumun üstesinden gelmenin formülünün ne 
olabileceği sorunun çözümünü oluşturabilir. Öncelikle 
göçmenlerin kültürel farklılıklarını ve başkalıklarını ta-
nımak ve kabul etmek entegrasyona ilişkin çok önemli 
bir tutum değişikliğine yol açacağı bir gerçektir. Ka-
ya’nın da işaret ettiği üzere, göçmenlerin kendilerini 
kendi kaynaklarıyla ve sermayesiyle temsil etmesine 
ilişkin olanakların yaratılması, demokratik temsil bi-
çimlerine olanak tanınması ve bu olanakların birleşti-
rilmiş olması gerekmektedir. Göçmenlerle eşitler ara-
sı bir ilişkinin zeminini yaratmak için, onların eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmetlerden demokratik prensipler 
çerçevesinde nitelikli bir şekilde yararlanmalarının 
olanak ve fırsatları yaratılmalıdır. 

Derrida  “koşulsuz konukseverlik” anlayışında, öte-
kine (göçmenlere) karşı duyulan ev sahipliği fikrinin 
radikal bir biçimde terk edilmesi gerekliliğinden söz 
etmektedir. Ev sahipliğinin terk edilmesi göçmenler 
üzerindeki mutlak egemenlik ve efendilik söylemlerin-
den de uzaklaşmak anlamına gelecektir. Ev sahipliği 
söyleminden ve pratiklerinden vazgeçmek, bireylerin 
göçmenler veya başka gruplar üzerindeki üstünlük ve 
kültürel başatlık iddiasının da kaybolması anlamına 
gelebilecek şekilde, göçmenlere veya ötekine sunulan 
(hoş) karşılama, “evsahibi” bireylerin hükümranlığının 
arka plana atılmasına veya sorgulanmasına yol 
açmalıdır. Göçmenlere ya da ötekine yönelik 
sorumluluk ve koşulsuz misafirperverlik anlayışı, ev 
sahipliği duygusuyla mutlak bir şekilde mücadele 
etmeye yol açacak şekilde yeniden düşünülmelidir. 

Özellikle, Türkiye’de göçmenlik ve mültecilik 
meselesine dair mevzuat ve uygulamaların 
iyileştirilmesi acil bir gündem oluşturmakla birlikte, 
bu yeni bilgilerin göçmen aileleriyle ve mültecilerle 
paylaşılmasının, enformasyon akışının ve iletişimin 
çok yönlü olarak sürdürülmesinin göçmenlerin yaşa-
mını kolaylaştıracağı kesindir. Ayrımcılık, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığına karşı okullarda çok-kültürlü 
yaşamın prensiplerinin eğitim müfredatına mutlaka 
dahil edilmesi eylem planının önemli bir maddesini 
oluşturmaktadır. Göçmenlerin veya mültecilerin insan 
olmaktan kaynaklı eğitim, sağlık, barınma gibi temel 
haklarının vazgeçilmezliği medya, ders kitapları, sivil 
toplum kuruluşları ve bürokratik kurumlar aracılı-
ğıyla tüm kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde 
aktarılmalıdır. Göçmenlerin insan olmaktan kaynaklı 
haklarının vazgeçilmezliği ve önemi ancak toplumun 
tüm bireyleri tarafından içselleştirildiğinde, göçmen-
lerin eşit koşullarda yaşama olanaklarının sınırları da 
genişleyecektir. 
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TANIMLAR 

Göç

Günümüzde dünya genelinde pek çok ülke göçten et-
kilenmektedir. Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası 
Göç Raporu küresel olarak göçmen sayılarında artan 
bir eğilim gözlendiğinden bahsedilmektedir.  Birleş-
miş Milletler’in verilerine göre 2017 yılı sonu itibariyle 
dünyadaki göçmen sayısı, 2000 yılı istatistiklerine kı-
yasla %49’luk bir artış göstermiş ve 258 milyon kişiye 
ulaşmıştır. 

Göç “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir 
sınırı geçerek veya bir devlet içinde bir yerden başka bir 
yere gitmesi” olarak tanımlanmaktadır. Süresi, yapısı 
ve sebebine bakılmaksızın insanların yer değiştirme-
si sonucunu doğuran nüfus hareketleri bu kapsama 
dâhil edilmektedir. Bahsedilen yer değiştirme hare-
ketleri gönüllü ya da zorunlu nedenlerle gerçekleşe-
bilmektedir. Ekonomik ve daha iyi koşullarda yaşama 
isteği sebebiyle kişinin kendi iradesi ile vereceği karar 
sonucu göç edilebileceği gibi silahlı çatışmalar, doğal 
afetler, siyasal veya ekonomik sebeplerle gibi zorunlu 
sebeplerle de kişiler evlerini ve ülkelerini terk etmekte 
ve başka ülkelere sığınabilmektedir. 

Çeşitli şekillerde sınıflandırılan göç kavramları 
arasında en sık rastlanılanı “düzenli göç”  ve “düzensiz 
göç” tanımlarıdır.

Düzenli Göç: Tanınan, yasal kanallar kullanılarak ger-
çekleşen göç hareketini ifade eder.
Düzensiz Göç: Gönderen, transit ve alıcı ülkelerin dü-
zenleyici kurallarının dışında gerçekleşen hareketlilik-
lerdir. 

1.2. GÖÇ VE ULUSLARARASI 
KORUMA 
Av. Neşe KILINÇOĞLU
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Politika Geliştirme Bölümü

Düzensiz göç konusunda açık veya genel kabul gören 
bir tanım yapmak oldukça zordur. Göçmenlerin var-
mak istedikleri hedef ülkeler açısından, göç düzenle-
meleri uyarınca gerekli olan izin veya belgelere sahip 
olmadan, bir ülkeye giriş yapmak veya bir ülkede bu-
lunmak anlamına gelmektedir. Gönderen ülke açısın-
dan ise, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat 
belgesi olmadan uluslararası bir sınırı geçmesi veya 
ülkeden ayrılmak için idari koşulları yerine getirme-
mesi gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur. 

Dünya nüfusunun %3,4’ü - doğduğu ülkeden başka bir 
yerde yaşamaktadır. Böylesine dinamik bir sürecin so-
nucu olarak uluslararası düzeyde evrensel kabul gör-
müş bir göçmen tanımı bulunmamaktadır. Göçmen 
teriminin, “kişisel rahatlık/uygunluk” amacıyla ve dı-
şarıdan herhangi bir zorlama unsuru olmaksızın ilgili 
kişinin hür iradesiyle göç etmeye karar verdiği durum-
ları kapsadığı kabul edilmektedir. 

Düzenli göçmen terimi, hem maddi ve sosyal durum-
larını iyileştirmek, hem de kendilerinin veya ailelerinin 
beklentilerini gerçekleştirmek amacıyla başka bir ül-
keye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kap-
samaktadır. Düzensiz göçmen terimi ise giriş koşulla-
rının ihlali veya vizenin geçerlilik tarihinin sona ermesi 
yüzünden transit veya ev sahibi ülkede, hukuksal sta-
tüden yoksun kişiyi ifade ettiği kabul edilmektedir.  
Aslında düzensiz göçmen terimi, bir geçiş ülkesi veya 
ev sahibi ülkeye meşru yollarla giriş yaptığı halde, izin 
verilen kalış süresini aşan veya ülkeye girişinin ar-
dından yasal düzenlemelere aykırı şekilde çalışmaya 
başlayan kişiler gibi grupları da içermektedir. Cezai bir 
anlam taşıması ve göçmenlerin “insan”lığını göz ardı 
etmesi bakımından “yasadışı” ifadesinden ziyade “dü-
zensiz” ifadesi tercih edilmektedir.
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Bu tanımlara ek olarak ülkemizde, 5543 sayılı İskân 
Kanunu’nun 3. Maddesinde göçmen tanımı yapılmak-
tadır.2 Buna göre, göçmen “Türk soyundan ve Türk kül-
türüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya 
toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul 
olunanlardır”. Ulusal düzeyde yapılan bu tanımda 
Türk soylu olma ve Türk kültürüne bağlı olma gibi ko-
şullara vurgu yapıldığı görülmektedir.

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfa-
at elde etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan bir 
yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına ya da 
Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına 
olanak sağlamak eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun3 
79. Maddesine göre göçmen kaçakçılığı suçunu oluş-
turmaktadır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa 
dahi tamamlanmış gibi ceza verilir ve göçmen kaçak-
çılığı suçu üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Göç-Uluslararası Koruma Bağlantısı

BM verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle, küresel 
olarak 70,8 milyon kişi zorunlu sebeplerle yerinden 
edilmiştir. Bunların 25,9 milyonu mülteci, 3,5 milyonu 
sığınmacı4 ve 41,3 milyonu ülkesi içerisinde yerinden 
edilmiş kişidir. 

Kalıcı nitelikteki devlet korumasının kişi yönünden 
sona ermesi halinde, uluslararası koruma gereksinimi 
doğar. Uluslararası koruma geçici nitelikte olup, esas 
olan kişinin tekrar kalıcı nitelikteki devlet korumasın-
dan faydalanmasıdır. 

Diğer yandan, günümüzde gerçekleşen karma göç 
hareketleri zaman zaman göçmen ile mülteci kav-
ramlarının karışmasına sebep olmaktadır. Bu iki 
kavramı netleştirmek göçün daha iyi anlaşılması-
na katkıda bulunacaktır. Benzer yollar ve araçlarla, 
benzer göç süreçlerini deneyimleseler ve benzer ki-
şilerin hizmetlerinden yararlansalar da, mülteciler 
ve göçmenler birbirlerinden farklı kategorilere işaret 
etmektedir. Göçmenler daha iyi bir gelecek kurmak 

2   26.9.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
3  12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır
4  “Sığınmacı” uluslararası koruma başvurunun sonucunu bekleyen kişileri ifade etmektedir.

amacıyla ülke değiştirirlerken; mülteciler zulüm, ça-
tışma, insan hakları ihlalleri gibi zorunlu sebepler 
ile ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. 1951 
tarihli “Mültecilerin Hukuksal Durumuna İlişkin Ce-
nevre Sözleşmesi” (1951 Cenevre Sözleşmesi), Mad-
de 1(A)(2)’de tanımlandığı üzere mülteciler ırkı, dini, 
tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi 
görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz 
konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından 
yararlanmak istemeyen kişilerdir. Kısaca mülteciler, 
hayatlarını ve özgürlüklerine tehdit teşkil eden du-
rumlardan kaçmaktadır. Göçmenler ise sözü edilen 
zorlayıcı dış faktörlerin müdahalesi olmaksızın, kendi 
özgür iradeleriyle ve daha iyi yaşam koşulları aramak 
için ülkelerinden ayrılmış ve ülkelerine istedikleri za-
man dönebilecek durumda olan  kişilerdir.

Ayrıca mülteciler ile göçmenler uluslararası hukuk 
çerçevesinde maruz kaldıkları davranışlar farklıdır 
Göçmenler, mülteci statüsü için gerekli olan koşul-
ları sağlamadıklarında, 1951 Cenevre Sözleşmesi ile 
tanınan haklardan ve uluslararası korumadan ya-
rarlanamamaktadırlar.  Göçmenlerden farklı olarak 
mülteciler, kendi ülkelerinin korumasından faydala-
namamaktadırlar. Bu nedenle mülteciler, uluslararası 
koruma talep ettikleri ülkelere kabul edilmeli, sığınma 
talepleri alınıp incelenerek uluslararası koruma süreç-
lerine erişimleri sağlanmalı ve zulüm görme riski altın-
da oldukları topraklara geri gönderilmemelidirler.  
  
Uluslararası koruma 

Uluslararası korumanın anahtarı olarak kabul edilen 
sığınma hakkı “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde 
geçmektedir. Bildirge’nin 14 üncü Maddesi  “Herke-
sin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma 
olanaklarından yararlanma hakkı vardır.” demektedir. 
Uluslararası korumaya gereksinim duyan kişilere ve 
bu kişilerin haklarına ilişkin temel hukuksal belge, 
1951 Cenevre Sözleşmesi ve Sözleşme’nin 1967 tarihli 
Protokolü’dür.
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Mülteci hukukunun temelini oluşturan 1951 Ce-
nevre Sözleşmesi 1(A)(2) Maddesinde mülteciyi ta-
nımlamıştır. Buna göre, mülteci kavramı “ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, 
yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa uygula-
nacaktır.”

Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne taraf5 ve hatta 
Sözleşmeyi hazırlayıcı devletlerden biridir. 1951 Söz-
leşmesi, yazıldığı döneminde koşulları göz önünde 
tutularak zaman ve coğrafi kısıtlama olarak da tanım-
lanan düzenlemeler içermekteydi.  

1951 Cenevre Sözleşmesi, Madde 1(B)(1)’e göre: “İşbu 
Sözleşme›nin amaçları bakımından kısım A, Madde 
1›deki «1 Ocak 1951›den önce meydana gelen olaylar» 
ifadesi, ya;

 (a) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana 
gelen olaylar” veya

 (b) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da veya baş-
ka bir yerde meydana gelen olaylar” anlamında 
anlaşılacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşmeyi 
imzaladığı, tasdik ettiği veya ona katıldığı sırada 
bu Sözleşmeye göre taahhüt ettiği yükümlülükler 
bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir 
beyanda bulunacaktır”.

1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1(B) Maddesi taraf dev-
letlere bu iki yorumdan birini uygulama konusunda 
seçim şansı tanımış olup, Türkiye, Sözleşmeyi imza-
larken mülteci tanımını “Avrupa’da meydana gelen 
olaylar sonucunda” şekliyle kabul etmiştir. 

Sonrasında kabul edilen 1967 New York Protokolü, 
Sözleşme’nin 1(A)(2) Maddesindeki zaman ve coğrafi 
sınırlamayı kaldırmış, ancak Türkiye gibi Sözleşmeye 

5   Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni 1961 yılında onaylamıştır. 
6   Avrupa Konseyi ülkeleri kast edilmektedir. 
7   4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 61 

1967 yılından önceden taraf olmuş devletlerin coğrafi 
sınırlamayı korumasına izin verilmiştir. Bunun sonucu 
olarak Türkiye sadece Avrupa’da meydana gelen olay-
lar sonucunda ülkelerinden6 gelen kişilere koşullarını 
sağlamaları halinde mülteci statüsü vermektedir. Bu 
sınırlamaya rağmen Avrupa ülkeleri dışında meyda-
na gelen olaylardan dolayı  gelenlere de uluslararası 
koruma sağlamaktadır. Bunun yansıması, Türkiye’nin 
ulusal mevzuatında “mülteci”7 ve “şartlı mülteci”7 
olarak iki kavramın benimsenmesidir. 

Uluslararası koruma talebi olan bir kişinin Türkiye’ye 
geldiğinde bu yöndeki talebini dile getirmesi, yani bi-
reysel olarak başvuruda bulunması gereklidir. Bu bağ-
lamda, bazı yarar vardır:

• Uluslararası koruma başvuru sahibi (Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Madde 
3/1-d): Uluslararası koruma talebinde bulunan ve 
henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş 
olan kişidir. Bu kavram uluslararası terminoloji de 
kullanılan “sığınmacı” terimi ile eş anlamlıdır.

• Mülteci (YUKK Madde 61): Avrupa ülkelerinde 
meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabi-
iyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı-
ya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya döne-
meyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemle-
ri sonrasında mülteci statüsü verilir.

• Şartlı mülteci (YUKK Madde 62):  Avrupa ülkele-
ri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensu-
biyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya 
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da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak is-
temeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulu-
nan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku ne-
deniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci sta-
tüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

• İkincil koruma (YUKK Madde 63): Mülteci veya 
şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönde-
rildiği takdirde;

 a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm ce-
zası infaz edilecek,

 b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 
veya muameleye maruz kalacak,

 c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatış-
ma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet ha-
reketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle 
karşılaşacak olması nedeniyle menşe ülkesinin 
veya ikamet ülkesinin korumasından yararlana-
mayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yarar-
lanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, 
statü belirleme işlemleri sonrasında “ikincil koru-
ma statüsü” verilir.

 Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri 
kişiye bireysel bir değerlendirmenin ardından ve-
rilir. 

• Geçici koruma (YUKK Madde 91 ve Geçici Koru-
ma Yönetmeliğ i Madde 3): Ülkesinden ayrılma-
ya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, 
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak de-
ğerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan 
korumadır.

 Geçici koruma, kitlesel akın halinde uygulanan 
ve devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri 
çerçevesinde kitleler halinde ülke sınırlarına ula-
şan kişilere belirli haklar sunmalarına odaklanan 
pratik bir çözüm yoludur. Burada öncelikle kişi-

lerin güvenli topraklara erişimine izin verilmesi, 
zulüm görecekleri yerlere geri gönderilmemeleri, 
temel ve acil insani gereksinimlerinin karşılanma-
sı amacı yerine getirilir. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK 
ALTINDA DÜZENLEMELER

İnsan hakları hukuku, mülteci hukuku ile birlikte 
uluslararası koruma arayışındaki kişilerin 
korunmasında yasal çerçeveyi oluşturur. Başka bir 
deyişle, mülteci hukuku insan hakları hukuku ile 
desteklenir. Bu açılardan, uluslararası ve bölgesel 
sözleşmeler mültecilerin korunmasında dikkate 
alınması gereken belgeler; 

• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
• Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Ko-

runmasına İlişkin Sözleşme (1950)
• Irkçılığa Dayalı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 

Sözleşmesi (1965)
• Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Söz-

leşme(1966) 
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi (1966) 
• Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Sözleşmesi (1979) 
• İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da 

Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme 
(1984) 

• Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989) 
• Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunması-

na Dair Uluslararası Sözleşme (2006)
• Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Söz-

leşme (2006) sayılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 12. Maddesi de 
“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” düzen-
lenmesine yer vererek herkesin temel hak ve özgür-
lüklerini güvence altına almıştır. Ayrıca, Anayasa’nın 
90. Maddesine göre usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konmuş uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir 
ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin konularda kanun-
lar ile uluslararası sözleşmelerde farklı hükümler bu-
lunması halinde uluslararası sözleşmelerin hükümleri 
esas alınır.
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Uluslararası mülteci hukuku kapsamında uluslararası 
korumanın temel ilkeleri vardır. Bu ilkeler;

• Güvenli topraklara erişim: geri göndermeme ilke-
siyle de bağlantılı olarak öncelikle uluslararası ko-
ruma ihtiyacındaki kişilerin zulüm veya çatışma 
ortamından güvenli ülke topraklarına erişimleri-
nin sağlanması gerekir. 

• Geri göndermeme ilkesi (1951 Sözleşmesi Mad-
de 33, YUKK Madde 4, Geçici Koruma Yönetme-
liği Madde 6): “Hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı 
ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutu-
lacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla 
hayatının veya hürriyetinin tehdit altında buluna-
cağı bir yere gönderilemez.” Geri göndermeme 
ülke topraklarına kabulü, kişinin zulüm riskinin 
olduğu menşe ülkesine gönderilmemesini, zulüm 
riski olan üçüncü bir ülkeye gönderilmemesini ve 
zulüm riski olan menşe ülkeye zincirleme olarak 
geri gönderilme riskinin olduğu üçüncü bir ülkeye 
gönderilmemesini içerir. Geri göndermeme ilkesi-
nin insan hakları belgelerindeki karşılığı ‘işkence 
ve kötü muamele yasağı’dır ve mutlak bir haktır.  

• İltica işlemlerine erişim: uluslararası koruma sağ-
lamak devletlerin sorumluluğu ve yükümlülüğü 
olduğundan her devletin iltica sisteminin ve usul-
lerinin bulunması gerekir. Bu kapsamda da, ulus-
lararası koruma ihtiyacındaki kişilerin ilgili işlem-
lere erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.

• Yasadışı giriş ya da bulunuş nedeniyle cezalandır-
mama (1951 Sözleşmesi Madde 31, YUKK Madde 
65): Göçmenlerden ve diğer yabancılardan farklı 
olarak uluslararası koruma gereksinimindeki kişi-
ler özel durumları gereği her zaman geçerli pasa-
port temin etmek, vize işlemlerini tamamlamak 
gibi yasal giriş koşullarını sağlayamayabilirler. 
Dolayısıyla, uluslararası koruma kapsamındaki 
kişilerin mümkün olan en kısa sürede yetkilile-
re başvurması durumunda idari gözetim, para 
cezası gibi idari veya adli herhangi bir yaptırım 
uygulanmaz 

• Haklara ve hizmetlere erişim: 1951 tarihli Mülte-
cilerin Hukuksal Statüsüne İlişkin Cenevre Söz-
leşmesi; aşağıdaki hakların uluslararası koruma 
kapsamındaki kişilere tanınacağını öngörmüştür: 

 ° İbadet ve din eğitimi hakkı (Madde 4)
 ° Menkul ve gayrimenkul mülkiyet edinme hakkı 

(Madde 13)
 ° Mahkemelere ve hukuksal yardıma erişim hak-

kı (Madde 16)
 ° Temel eğitim hakkı (Madde 22)
 ° Orta öğretim ve yükseköğretim hakkı (Madde 

22)
 ° Kimlik belgesi hakkı (Madde 27) 
 ° Ülke toprakları üzerinde ikamet edeceği yeri 

seçme ve özgürce seyahat etme hakkı (Madde 
26)

 ° Ücretli çalışma hakkı (Madde 17)
 ° Kendi işyerini açma/kendi işini kurma hakkı 

(Madde 18)
 ° Serbest meslek icra etme hakkı (Madde 19)
 ° Dernek kurma hakkı (Madde 15)
 ° Konut edinme hakkı (Madde 21)
 ° Sosyal yardım ve sosyal güvenlik hakkı (Madde 

23 ve 24)
 ° Seyahat belgesi hakkı (Madde 28) 

4 Nisan 2013 tarihinde 6458 sayılı “Yabancılar Ulus-
lararası Koruma Kanunu” (YUKK) Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. YUKK ilgili madde-
lerinde uluslararası koruma değerlendirme usullerini 
düzenlemektedir. Buna göre: 

• Başvuru (YUKK Madde 65): Kişi tarafından bireysel 
olarak Valilikler altında bulunan İl Göç İdaresi Mü-
dürlüklerine (İGİM) yapılır. 

• Kayıt (YUKK Madde 69): Kişinin kimlik ve iletişim 
bilgileri ile biyometrik verileri (parmak izi) İGİM 
tarafından kayıt altına alınır ve ‘Uluslararası Koru-
ma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi’ düzenlenir. Ka-
yıt esnasında kişi ayrıca başvurusuyla ilgili takip 
edilecek usuller, başvurusunun değerlendirilmesi 
sürecindeki hak ve yükümlülükleri, yükümlülük-
lerini nasıl yerine getireceği ve bu yükümlülüklere 
uymaması ya da yetkililerle iş birliğinde bulunma-
ması hâlinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuç-
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lar, itiraz usulleri ve süreleri konusunda anladığı 
dilde bilgilendirilir.

• Mülakat (YUKK Madde 75): Kural olarak, kayıt tari-
hinden itibaren 30 gün içerisinde İGİM’in uzman-
ları tarafından kişiyle uluslararası koruma ihtiyaç-
larına ilişkin detaylı bir görüşme yapılır. 

• Karar (YUKK Madde 78): Kural olarak, kayıt tarihin-
den itibaren 6 ay içinde kişinin uluslararası koru-
ma başvurusu hakkında olumlu veya olumsuz bir 
karar verilir ve bu karar kişiye tebliğ edilir. Olumlu 
karar verilmesi halinde kişiye ‘Uluslararası Koru-
ma Statü Sahibi Kimlik Belgesi’ düzenlenir. Olum-
suz karar halinde ise, kişinin itiraz hakkı doğar.

• Belgelendirme (YUKK Madde 76 ve 83): Uluslara-
rası koruma kapsamında başvuruculara ve statü 
sahiplerine verilen kimlik belgeleri ücretsizdir, 
ikamet izni yerine geçer ve üzerinde bulunan ‘99’ 
ile başlayan yabancı kimlik numarası ile hizmetle-
re erişim sağlar. Geçerlilik süresi dolan kimlik bel-
geleri süre bitiminde yine ücretsiz olarak uzatılır.

YUKK’un 91. Maddesi’ndeki düzenlemeye istinaden 
22 Ekim 2014 tarihinde “Geçici Koruma Yönetmeliği” 
(GKY) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giril-
miştir. GKY Geçici Madde 1 uyarınca, 28 Nisan 2011 ta-
rihinden itibaren, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden gelen 
Suriye vatandaşları, vatansızlar ve mülteciler geçici 
koruma altına alınır. Ayrıca, 20 Mart 2016 tarihinden 
itibaren düzensiz yollarla Yunanistan adalarına geçen 
ve Türkiye’ye geri kabul edilen Suriye vatandaşları ile 
Ekim 2016 tarihinden itibaren üçüncü ülkelerden ge-
len Suriye vatandaşları “geçici koruma” kapsamında-
dır. Geçici koruma kapsamına giren kişilerin kayıtları 
İGİM’ler tarafından gerçekleştirilir 

TANIMLANAN KATEGORİLERİN 
HAKLARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNE 
ERİŞİMİ İLE ULUSAL MEVZUATTA OLAN 
DÜZENLEMELER  

Haklar

Bir önceki kısımda yer verildiği üzere, 1951 tarihli Mül-
tecilerin Hukuksal Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleş-
mesi belirli hakların uluslararası koruma kapsamın-
daki kişilere tanınacağını öngörmüştür. Söz konusu 
Sözleşme’nin, temel insan hakları belgelerinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili Maddelerine 
uygun olarak uluslararası koruma başvuru ve statü sa-
hipleri ile geçici koruma altındaki kişilere temel hakla-
ra ve belirli hizmetlere erişim olanağı tanınmaktadır.
YUKK (Madde 67/1) ve GKY (Madde 48/1) uyarınca 
sağlanan hak ve hizmetlere erişimde özel ihtiyaç sa-
hiplerine öncelik tanınacağı belirtilmiştir. Özel ihtiyaç 
sahipleri tanımında (YUKK Madde 3/1/l) refakatsiz ço-
cuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan 
yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya 
da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete 
maruz kalmış kişi yer almaktadır.

Uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile ge-
çici koruma altındaki kişilerin hak ve hizmetlerden ya-
rarlanabilmelerinin ön koşulu kişilerin İGİM’lere kayıt-
lı olmaları ve 99’la başlayan yabancı kimlik numarası 
içeren bir kimlik belgesini haiz olmalarıdır.

• Gizlilik İlkesi ve Kişisel Dosyaya Erişim (YUKK 
Madde 94/1-2; GKY Madde 51/1): Uluslararası ko-
ruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma 
altındaki kişilerin tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik 
esas olup, kişinin rızası olmadan üçüncü şahıslar-
la paylaşılmaz. Kişi, yasal temsilcisi veya avukatı 
dosyada yer alan bilgi ve belgeleri inceleyebilir, 
belgelerden örnek alabilir. 

• Hukuksal Temsil ve Adli Yardım (YUKK Madde 81; 
GKY Madde 53): Uluslararası koruma başvuru ve 
statü sahipleri ile geçici koruma altındaki kişiler 
ücretlerini karşılamak kaydıyla bir avukat tarafın-
dan temsil edilebilir. Avukatlık ücretlerini karşıla-
ma olanağı bulunmayanların ise, Barolara başvu-
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rarak adli yardım altında avukat görevlendirmesi 
talep etme hakları bulunmaktadır. Benzer şekilde 
yargılama harç, avans ve giderlerini karşılama 
imkânları bulunmayanların, bu masraflardan 
muaf tutulma taleplerini mahkemelere ileterek, 
kabul edilmesi halinde, adli yardımdan 
faydalanma imkânları bulunmaktadır.

• Sağlık (YUKK Madde 89/3; GKY Madde 27)8: Ulus-
lararası koruma başvuru ve statü sahiplerinden 
herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve öde-
me gücü bulunmayanların Genel Sağlık Sigortası 
(GSS) altında sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakları bulunmaktadır. Bu kişilerin GSS aktivas-
yonu İGİM tarafından gerçekleştirilir ve GSS prim-
leri kısmen veya tamamen İGİM’in bütçesinden 
karşılanır. Söz konusu kişiler acil, birinci, ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından Sağlık 
Uygulama Tebliğ (SUT) kapsamında kalan sağlık 
hizmetlerini alabilirler. Devlet hastanelerine ve 
Aile Hekimlerine doğrudan başvurabilirler. Teda-
vi ve ilaç masraflarına ilişkin katkı payı ödemesini 
kendilerinin yapması gerekmektedir.

 Geçici koruma altındaki kişiler SUT kapsamında-
ki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlan-
maktadırlar. Sağlık hizmet bedelleri Sağlık Ba-
kanlığı, AFAD ve GİGM’in ortak protokolü altında 
karşılanmaktadır. Acil, birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti 
alabilirler. Devlet hastanelerine, Göçmen Sağ-
lığı Merkezlerine ve Aile Hekimlerine doğrudan 
başvurabilirler ancak üniversite ve özel sağlık 
hizmeti sunucularından faydalanabilmeleri için 
sevk edilmeleri gerekmektedir. Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nin 21. Maddesine göre kayıt işlemi 
tamamlanmayanlara yalnızca bulaşıcı ve salgın 
hastalıklardan korunma hizmetleri ile acil sağlık 
hizmetleri sunulur. Geçici koruma altındaki kişi-
lerin hak ve hizmetlerden ikamet illerinde yarar-
lanmaları esastır. 

8 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ ile Geçici Koruma Altındakilere Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Sağlık Bakanlığı Yönergesi (4.11.2015)

9   Yabancılara Yönelik. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi (2014/21 sayı, 23.9.2014 tarih  
10Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.

tr/eskiler/2016/04/20160426-1.htm ve Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr/Mev-
zuatMetin/3.5.20168375.pdf

• Eğitim (YUKK Madde 89/1;GKY Madde 28)9: Ulus-
lararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile 
geçici koruma altındaki kişilerin refakatlerindeki 
çocuklar devlet okullarında ücretsiz olarak ilköğ-
retim ve ortaöğretimden yararlanabilirler. Kayıt 
ve Türkiye’ye gelmeden önce eğitim almış olma-
ları halinde denklik işlemleri İl veya İlçe Milli Eği-
tim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Yükseköğretime devam edecek kişilerin ilgili 
üniversitelere başvurarak Yabancı Öğrenci Sınav-
larına girmeleri gerekmektedir.

 Ayrıca uluslararası koruma başvuru ve statü sa-
hipleri ile geçici koruma altındaki kişiler ikamet 
illerindeki Halk Eğitim Merkezleri’nin beceri geliş-
tirme ve Türkçe dil kurslarından, İŞKUR’un mes-
leki eğitim, işbaşı eğitim ve girişimcilik program-
larından ve Belediyelerin kurslarından ücretsiz 
olarak faydalanma hakları bulunmaktadır.

• Çalışma (YUKK Madde 89/4; GKY Madde 29)10: 
Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı 
mülteci statüsü altındaki kişiler uluslararası koru-
ma başvurusu yaptıkları tarihten, geçici koruma 
altındaki kişiler ise kayıt tarihlerinden itibaren altı 
ay sonra çalışma iznine başvurabilirler ve çalışma 
izni almaları durumunda çalışabilirler. Çalışma 
izni başvurusu, yabancı çalışanı işe almak iste-
yen işveren tarafından e-devlet sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmelidir. Çalışma izni başvurularının 
değerlendirilmesinde istihdam kotası uygulan-
maktadır. Bu bağlamda, geçici koruma sağlanan 
yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatanda-
şı sayısının yüzde onunu geçemez. Uluslararası 
koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler 
için istihdam kotası ise yüzde yirmidir; yani bir 
işyerindeki beş Türk vatandaşı çalışana karşılık 
bir yabancı istihdamı sağlanabilir. Kendi işyerini 
açmak isteyen başvuru sahipleri, şartlı mülteciler 
ve geçici koruma faydalanıcılarının Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bağımsız ça-
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lışma izni almaları ve Türk vatandaşları gibi resmi 
kurumlara kayıt olmaları gerekmektedir.

 Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak 
isteyenlerin ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlük-
lerine başvuruda bulunarak çalışma izni muafiyet 
belgesi temin etmeleri gerekir. Mülteci ve ikincil 
koruma statü sahiplerinin statülerini gösterir kim-
lik belgeleri çalışma izni yerine geçmektedir. Do-
layısıyla, ayrıca çalışma izni almadan bağımlı ya 
da bağımsız olarak çalışabilirler. Kanunlarda yer 
alan düzenlemeler nedeniyle yalnızca Türk vatan-
daşlarına hasredilmiş olan diş hekimliği, eczacı-
lık, veterinerlik, avukatlık, hakimlik, gibi meslek-
ler uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri 
ile geçici koruma altındaki kişiler için de yasaklı 
mesleklerdir.

• Sosyal yardımlar ve hizmetlere erişim (YUKK 
Madde 89/2; GKY Madde 30/1): Uluslararası ko-
ruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koru-
ma altındaki kişilerden ihtiyaç sahibi olanların 
sosyal yardım ve hizmetlere erişim hakları bu-
lunmaktadır. Sosyal yardım ve hizmetlere erişim 
YUKK Uygulama Yönetmeliği’nin 106. Maddesin-
de detaylandırılmış olan kriterlere göre valilikler 
tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda 
maddi ve ayni desteğe gereksinim duyan kişiler 
ikamet ettikleri illerdeki Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakıflarına, Belediyelere, Türk Kızı-
lay’ına ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağ-
lanan yardımlara başvurabilirler. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 
kriterleri sağlaması koşuluyla Sosyal ve Ekono-
mik Destek yardımından faydalanabilirler. Ayrıca 
psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerin-
den yararlanmak için Sosyal Hizmet Merkezlerin-
den destek isteyebilirler. 

Yükümlülükler

Uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile ge-
çici koruma altındaki kişiler için sağlanan haklar ve 
hizmetler olduğu gibi, bu kişilerin uymaları gereken 
yükümlülükleri de bulunmaktadır. Türk Ceza Kanu-
nu’nun 8. Maddesi uyarınca Türkiye’de işlenen suçlar 

hakkında Türk kanunları uygulanır. Dolayısıyla ulus-
lararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici 
koruma altındaki kişilerin de Türkiye’de bulundukları 
herkes gibi, Türkiye’deki kanunlara ve kurallara uyma 
yükümlülükleri bulunmaktadır.

Ayrıca uluslararası koruma başvuru ve statü sahiple-
ri ile geçici koruma altındaki kişilerin işbirliği yapma 
ve doğruyu söyleme yükümlülükleri bulunmaktadır. 
Bu kapsamda kayıt sırasında kimlik bilgilerini doğru 
bildirmekle, -varsa- kimliklerini ispata yarar belgeleri 
teslim etmekle, -uluslararası koruma başvuru sahip-
leri için- uluslararası koruma başvurularını destekle-
yecek tüm bilgi ve belgeleri sunmakla, kişisel verile-
rini yetkili makamlara vermekle ve yetkililerle işbirliği 
yapmakla yükümlüdürler (YUKK Madde 69, 75; GKY 
Madde 19, 33).

Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer ola-
naklardan haksız olarak yararlandıkları tespit edilen 
kişilerin bedelleri iade yükümlülükleri bulunmaktadır 
(YUKK Madde 90; GKY Madde 33).

Bunlara ek olarak uluslararası koruma başvuru ve 
statü sahipleri ile geçici koruma altındaki kişilerin 
kendilerinden istenen sıklıkta valiliklere bildirimde 
bulunma yükümlülükleri, ikamet ili dışında çıkarken 
İGİM’lerden yol izin belgesi alma zorunlulukları bulun-
maktadır.

Uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile ge-
çici koruma altındaki kişilerin, adres, medeni hâl ve 
ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi deği-
şikliklerini 20 iş günü içerisinde (YUKK Madde 90/1/c; 
GKY Madde 33/1/d), çalışma durumlarındaki güncel 
durumu ve gelir, menkul ve gayrimenkul durumları-
nı ise 30 gün içerisinde İGİM’lere bildirme yükümlü-
lükleri bulunmaktadır (YUKK Madde 90/1/a ve b; GKY 
Madde 33/1/c ve ç). Bununla birlikte, 5490 sayılı Nü-
fus Hizmetleri Kanunu altında Türkiye’de gerçekleşen 
doğum, ölüm, evlilik vb. nüfus olaylarının İlçe Nüfus 
Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.
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2.1. GÖÇE BAĞLI DEMOGRAFİK 
VE SOSYAL FARKLILIKLAR VE 
SORUNLAR 
Dr. Kanuni KEKLİK*, Prof.Dr. Melikşah ERTEM**
*T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı, **SIHHAT Projesi Saha Gözlemcisi

İnsanlık tarihi incelendiğinde göçlerin, farklı fiziksel 
yapıya, dine, kültüre ve dile sahip toplulukları karşı 
karşıya getirdiği, bir arada yaşayan ve etkileşim 
içerisine giren bu topluluklarından yeni ırklar, kültürler, 
idare ve yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasına yol 
açarak, günümüz toplumlarının oluşumlarına zemin 
hazırladığı görülmektedir. 

Günümüzde göçler, yaşanan küreselleşme hareketi-
yle birlikte dünyanın sosyokültürel ve etnik yapısını 
kökünden değiştirmeğe devam etmektedir.
Türkiye, hem bulunduğu jeopolitik konum hem de 
devlet ve toplum tarafından yabancıların benimsen-
mesini kolaylaştıran “kabul kültürü” nedeniyle asırlar 
boyunca birçok göç akınına sahne olmuştur. 

Bu günkü Türkiye, büyük ölçüde, 8-9. asırlar-
da başlayan Orta Asya göçleriyle şekillenmeye 
başlamıştır. 16. asra kadar devam eden bu göçlerin 
yanı sıra, 1492’den sonra Avrupa’dan ve Rusya’dan Os-
manlı topraklarına yaşanan Yahudi göçleri; 19. asırda 
kaybedilen Osmanlı topraklarından yaşanan zorunlu 
göçler; Cumhuriyet dönemindeki mübadeleler ve mu-
hacir göçleri gibi önemli nüfus hareketleri de bu şekil-
lenmede rol oynamıştır.  

Prof. Dr. Kemal Karpat’ın ifadesiyle “Türkiye, göçler 
sayesinde kurulmuş, değişmiş ve bugün milli bir dev-
let halini almıştır”.

2000’li yılların başlarında Türkiye daha çok göç 
veren ya da transit ülke olma özelliği ile anılırken, 
günümüzde, bölgesinde yaşanan krizler karşısında 
mağdur insanlara kucak açan politikalar benimseme-
si, sağladığı ekonomik ve siyasi istikrar neticesinde 
hedef ülke konumuna gelmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UN-
HCR) verilerine göre bugün Dünya’da 28,5 milyonu 
mülteci ya da sığınmacı olmak üzere 68,5 milyon kişi 
zorla yerinden edilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesindeki  
uluslararası göçmenlerin, toplam nüfusun %10’u 
olduğunu  belirtmektedir.  Yunanistan, Bulgaristan, 
İtalya ve İspanya’ya 2018 yılında, 2017 yılından 30 
bin çocuk göçmen geldiği  ve bunun   %10 daha fazla 
olduğu rapor edilmiştir.  

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre uluslar-
arası göçmenlerin %72’si 20-64 yaş arasında olup 
çalışma çağındadır. Erkek oranı biraz daha fazla olsa 
da bu farklılık çok belirgin değildir (Resim 1).
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Şekil 2.1: Uluslararası Göçmenlerin Nüfus Piramidi (IOM. World Migration Report 2018)

Dünyadaki çatışma ortamı ve savaşlar bu şekilde 
giderse göç edenlerin orijinlerinin 10 farklı ülkeden 
olması  ön görülebilir. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre tüm 
dünyadaki göçmenlerin %79’u Suriye, Afganistan, 
Güney Sudan, Somali, Sudan, Kongo, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Myanmar, Eritre ve Burundi’den köken 
almaktadır. En yüksek sayıda uluslararası göç veren 
ülke 5,5 milyon ile Suriye’dir. Bu ülkeyi 2,5 milyon 
göçmen ile 30 yıldır savaşın sürdüğü Afganistan izle-
mektedir. Suriye ve Afganistan tüm göçmenlerin 
%50’sini oluşturmaktadır. 

Türkiye şu an Dünyada en yüksek sayıda göçmen 
barındıran ülke konumundadır. Ülkemizde, yaklaşık 
3,7 milyonu “geçici koruma statüsü” verilen Suriyeli-
ler olmak üzere yaklaşık 5 milyon göçmen bulunmak-
tadır. 

Ülkemizdeki düzensiz göçmenler, yakından takip 
edilmesi gereken göçmen gruplardan biri olup 
istatistiksel verilere göre her yıl artış göstermektedir.  
2018 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 
268.003 iken bu sayı, 2019 yılının ilk on ayında 347.815 
olmuştur. Düzensiz göçmenlerin en fazla sayıda 
Afganistan (100bin), Pakistan (50 bin), Suriye (34bin), 
Irak (17bin), Filistin (10bin), Bangladeş (8bin), Cezayir 
(5bin), İran (4bin), Orta Afrika Cumhuriyeti (3bin) gibi 
ülkelerden geldikleri görülmektedir. 

Türkiye’deki göç hareketlerine ilişkin güncel verilere 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün web sayfasından 
(goc.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Resim 2’de gösterildiği 
gibi, Ekim 2019 itibariyle, ülkemizdeki kayıtlı Suri-
yeli sayısında artış devam etmekte olup 3.674.588’e 
ulaşmış durumdadır. 2019 yılının 10 ayında, bir önceki 
yıla göre 51bin Suriyeli artışı gözlenmektedir. Ülkem-
izdeki Suriyelilerin ülkemiz nüfusuna oranı %4,48’e 
ulaşmıştır. 

Şekil 2.2: Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli-

lerin Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı, 2019. (GİGM)
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Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin(GKAS) yaşadıkları illerin dağılımı ilk sırada İstanbul (549 bin) olmak üzere  
Gaziantep (451 bin), Hatay (440bin) ve Şanlıurfa (428bin) şeklindedir. Suriyeli nüfusunun İl nüfuslarına oranlarına 
bakıldığında ise  %81 ile Kilis ilinin başı çektiği; bu ili Hatay (%27), Gaziantep (%22), Şanlıurfa (%21), Mersin (%11), 
Adana (%10), Mardin( %10) ve Osmaniye (%10) illerinin takip ettiği görülmektedir (Resim 3a, Resim 3b)). Suriye-
liler, sınır illerinin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi iş olanaklarının olduğu illeri tercih etmektedirler.

Şekil 2.3: Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin(GKAS) İllere Göre Dağılımı, 2019. (Kaynak: GİGM)
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GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İL 
SIRA

ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA (10.10.2019 ALFABETİK)

İLLER KAYIT 
EDİLEN NÜFUS

İL NÜFUSU İLE 
KARŞILAŞTIRMA 

YÜZDESİ
İL 

SIRA
İLLER KAYIT 

EDİLEN NÜFUS
İL NÜFUSU İLE 

KARŞILAŞTIRMA 
YÜZDESİ

TOPLAM 3.674.588 82.003.882 4,48 TOPLAM 3.674.588 82.003.882 4,48 

1 ADANA 239.258 2.220.125 10,78 42 KAHRAMANMA-
RAŞ 92.946 1.144.851 8,12 

2 ADIYAMAN 26.013 624.513 4,17 43 KARABÜK 886 248.014 0,36 

3 AFYON 8.121 725.568 1,12 44 KARAMAN 812 251.913 0,32 

4 AĞRI 1.100 539.657 0,20 45 KARS 179 288.878 0,06 

5 AKSARAY 3.098 412.172 0,75 46 KASTAMONU 2.747 383.373 0,72 

6 AMASYA 762 337.508 0,23 47 KAYSERİ 80.193 1.389.680 5,77 

7 ANKARA 94.433 5.503.985 1,72 48 KIRIKKALE 1.679 286.602 0,59 

8 ANTALYA 1.833 2.426.356 0,08 49 KIRKLARELİ 2.698 360.860 0,75 

9 ARDAHAN 125 98.907 0,13 50 KIRŞEHİR 1.396 241.868 0,58 

10 ARTVİN 37 174.010 0,02 51 KİLİS 116.638 142.541 81,83 

11 AYDIN 8.012 1.097.746 0,73 52 KOCAELİ 56.839 1.906.391 2,98 

12 BALIKESİR 4.717 1.226.575 0,38 53 KONYA 109.488 2.205.609 4,96 

13 BARTIN 179 198.999 0,09 54 KÜTAHYA 914 577.841 0,16

14 BATMAN 22.372 599.103 3,73 55 MALATYA 28.123 797.036 3,53 

15 BAYBURT 22 82.274 0,03 56 MANİSA 16.633 1.429.643 1,02 

16 BİLECİK 608 223.448 0,27 57 MARDİN 87.752 829.195 10,58 

17 BİNGÖL 1.089 281.205 0,39 58 MERSİN 204.313 1.814.468 11,26 

18 BİTLİS 1.062 349.396 0,30 59 MUĞLA 15.508 967.487 1,60 

19 BOLU 2.734 311.810 0,88 60 MUŞ 1.504 407.992 0,37 

20 BURDUR 8.845 269.926 0,28 61 NEVŞEHİR 10.037 298.339 3,36 

21 BURSA 177.193 2.994.521 5,92 62 NİĞDE 4.864 364.707 1,33 

22 ÇANAKKALE 5.905 540.662 1,09 63 ORDU 780 771.932 0,10 

23 ÇANKIRI 561 216.362 0,26 64 OSMANİYE 51.123 534.415 9,57 

24 ÇORUM 2.658 536.483 0,50 65 RİZE 1.008 348.608 0,29 

25 DENİZLİ 12.685 1.027.782 1,23 66 SAKARYA 16.484 1.010.700 1,63 

26 DİYARBAKIR 32.984 1.732.336 1,90 67 SAMSUN 6.256 1.335.716 0,47 

27 DÜZCE 1.863 387.844 0,48 68 SİİRT 4.105 331.670 1,24 

28 EDİRNE 1.081 411.528 0,26 69 SİNOP 153 219.733 0,07 

29 ELAZIĞ 14.076 595.638 2,36 70 SİVAS 4.067 646.608 0,63 

30 ERZİNCAN 98 236.034 0,04 71 ŞANLIURFA 428.684 2.035.809 21,06 

31 ERZURUM 1.138 767.848 0,15 72 ŞIRNAK 15.038 524.190 2.87 

32 ESKİŞEHİR 5.016 871.187 0,58 73 TEKİRDAĞ 14.560 1.029.927 1,41 

33 GAZİANTEP 451.461 2.028.563 22,26 74 TOKAT 1.022 612.646 0,17 

34 GİRESUN 185 453.912 0,04 75 TRABZON 3.310 807.903 0,41 

35 GÜMÜŞHANE 111 162.748 0,07 76 TUNCELİ 57 88.198 0,06 

36 HAKKÂRİ 5.245 286.470 1,83 77 UŞAK 2.390 367.514 0,65 

37 HATAY 440.336 1.609.856 27,35 78 VAN 2.154 1.123.784 0,19 

38 IĞDIR 87 197.456 0,04 79 YALOVA 3.902 262.234 1,49 

39 ISPARTA 6.743 441.412 1,53 80 YOZGAT 4.607 424.981 1,08 

40 İSTANBUL 549.477 15.067.724 3,65 81 ZONGULDAK 610 599.698 1,10 

41 İZMİR 146.806 4.320.519 3,40 

Şekil 2.4: Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin(GKAS) İllere Göre Dağılımı, 2019. (Kaynak: GİGM) 
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Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin yaş ve cinsiyete göre 
dağılımı Resim 4’te verilmiştir. Buna göre 18 yaş altı 
1.719.533 çocuk yaşamaktadır. Suriyelilerin %46,8’i 18 
yaş altında olup, 5 yaş altı nüfusu 563.483 (%15,3)’tür. 
Her yaş grubunda eşit sayıda çocuk olacağı var-
sayılarak kaba doğum hızı binde 30 olarak hesaplan-
mıştır. 65 yaş üstü Suriyeli sayısı ise  69.939 dir ve bu 
%1,9’a denk gelmektedir .  

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN 
SURİYELİLERİN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM
TOPLAM 1.991.638 1.682.950 3.674.588

0-4 291.323 272.160 563.483

5-9 255.109 240.254 495.361

10-14 200.039 185.169 385.208

15-18 151.756 123.725 275.481

19-24 323.678 230.505 554.183

25-29 206.662 146.651 353.313

30-34 169.595 124.375 293.970

35-39 119.754 94.722 214.476

40-44 78.947 70.024 148.971

45-49 58.549 55.908 114.457

50-54 47.314 45.434 92.748

55-59 32.914 33.326 66.240

60-64 22.991 23.767 46.758

65-69 15.060 15.771 30.831

70-74 8.474 9.148 17.622

75-79 4.709 5.918 10.627

80-84 2.600 3.274 5.874

85-89 1.409 1.875 3.284

90+ 757 944 1.701

Şekil 2.5: Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriye-
lilerin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2019. (Kaynak: 

GİGM)

Göçmenlerin çoğunlukla genç nüfusta olması 
beklenen bir durum olup ülkemizdeki  kayıt altına 
alınan Suriyeli çocukların kendi içindeki demografik 
yapısı da dikkat çekicidir. 

Doğurganlık: 

Kültürel farklılıklar gösteren doğurganlığı etkileyen 
faktörler arasında; kadının statüsü, istihdamı, eğitim 
durumu, kültürel olarak kadına ve çocuğa verilen 

değer, ailelerin sosyoekonomik durumu, kız çocuk-
larının eğitimi, toplumsal cinsiyet, inanç sistemleri, 
evlilik, erken yaş evlilikleri sayılabilir. Bunların yanın-
da sağlık hizmetlerine erişimde doğurganlığa etki 
eden yönetsel ve politik nedenler bulunmaktadır. 
Tıbbi bakış açısıyla ilk adet yaşı, ilk cinsel ilişki yaşı, 
menarş yaşı, infertilite oranları doğurganlığı etkileyen 
diğer faktörlerdir.   

Deprem, sel, savaş gibi olağan dışı durumlarda doğur-
ganlık hızında artış beklenen bir durumdur. Ailelerin 
kayıplar karşısında davranışları, kaybedilen çocuk-
ların yerine konulması şeklinde olmaktadır. 

Ayrıca göçlerde erken yaş evliliklerinin olması doğur-
ganlığı artırmaktadır. Göç olgusuyla birlikte aileler, 
güvenilir olmayan bir ortamda yaşadıklarını hissetme-
kte,  kız çocukların korunması içgüdüsüyle erkenden 
evlendirmeye eğilim göstermektedir. Suriyeli kadın-
larda erken yaş gebelik riskinin 2 kat daha fazla bulun-
duğu gösterilmiştir. Göçmen kamplarında kız çocuk-
larının erken yaşta evlendirilmesinin Ürdün’de önemli 
bir sorun olduğu rapor edilmiş ve %25 olan erken yaş 
evliliğinin %31’e çıktığı belirtilmiştir.  Ürdün’de Suriye-
lilerin yaşadığı kamplarda saptanan 420 gebe kadının 
%6’sının 18 yaşından küçük olduğu saptanmıştır.  
Savaş öncesi dönemde (2010 yılında)  adölesan geb-
eliklerin Suriye’de binde 43 iken Türkiye’de binde 35 
olduğu belirtilmiştir.

Göç olgusuyla birlikte, zaten sınırlı olan kadınların 
eğitimi, cinsiyet ayrımcılığı, iş olanakları daha da 
sıkıntıya girmektedir. 

Doğurganlığın yüksek olmasını etkileyen önemli fak-
törlerden birisi sağlık hizmetlerinde kullanılan dilin 
bilinmeme, bir diğeri ise sağlık hizmetlerinin nasıl 
sunulduğu, sağlık sisteminin nerede, ne şekilde ver-
ildiğinin anlaşılamamasıdır. Kadınlar, ana ve çocuk 
sağlığı ile üreme sağlığı hizmetlerinin nasıl ve nerede 
sunulduğunu anlamayabilirler, sağlık çalışanlarının 
ayrımcı tutumları nedeniyle olumsuz bir deney-
im yaşamış olabilirler Ve tüm bunlar doğurganlık 
davranışlarına etki eden durumlardır. 
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perakende gıda sektörü olmak üzere, kahvehane, ber-
ber ve kuyumculuk alanlarında yoğunlaştığı gözlen-
mektedir. Bu işyerlerinin herhangi bir vergi muafiyeti 
olmamakla birlikte, yerel vergi daireleri ve denetim 
elemanlarının Suriyeli işverenlere karşı belirli bir 
hoşgörü ile davrandıkları anlaşılmaktadır.

Suriyeli göçmenlerin iş piyasasına katıldıkları muhte-
melen en geniş alan, bağımlı olarak çalışmalarıdır. Bu 
bağımlılık ilişkisi, ücret temeline dayalı olarak başta 
inşaat, tarım, ticaret ve sanayi sektörlerinde oluşmak-
tadır. Bu sektörler içinde, vasıf düzeyi yaptıkları işe 
uygun göçmenler olduğu gibi, yapılan işin çok üze-
rinde özellikleri olan çalışan Suriyeli göçmen işçiler 
bulunmaktadır. Şanlıurfa ilinde Suriyelilerin %32’si 
tarım sektöründe çalışırken, Kilis ilinde çocuk işçiliği, 
çöp toplayıcılık, seyyar satıcılık ön plana çıkmaktadır. 
Suriyelilerin iş yaşamındaki en büyük sorunları düşük 
ücrettir.

Suriye’den Türkiye’ye gelen çocukların büyük bölümü 
kırsalda tarla ve bahçelerde, kentlerde ise atölye ve 
sokakta çalıştırılmaktadır. Çalışma alanları tekstil, 
hizmetler, inşaat ile mevsimlik tarım işleri ve çoban-
lık olarak belirtilebilir. Çocuklar bu işlerde bazen aile 
bireyleri ile birlikte, bazen de tek başlarına çalışmak 
durumunda kalmaktadırlar.

Türkiye’deki Suriyelilerin sosyal ve ekonomik 
yapılarının farklılık göstermekte olduğunu ortaya ko-
yarak istihdam ve yaşam alanları açısından bir sınıfla-
ma yapılmıştır. İlk grup, doktor, avukat, mühendis gibi 
nitelikli işgücü olarak değerlendirilmektedir ve yüksek 
gelir düzeyine sahip bu grup genelde büyükşehirlerde 
yaşamaktadır. İkinci grup, vasıflı mavi yakalılar olarak 
değerlendirilirken bu bireyler genellikle büyükşehirle-
rde ve özellikle sanayi işletmelerinde çalışmaktadır. 
Üçüncü grup ise vasıflı olmayan, genelde kamplarda 
kalan ve ne iş verilirse yapan Suriyeliler olarak değer-
lendirilmekte, inşaat işçiliği gibi ikincil, iş güvenliği ol-
mayan işlerde, kayıt dışı olarak istihdam edilmektedir.

Eğitim Durumları:

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin eğitim durumunun 
ortaya konmasını amaçlayan bir çalışmada Suriye-
lilerin okulda geçirdikleri süre kadınlarda ortalama 

Suriyeli kadınların, geleneksel kültürleri gereği çocuk 
doğurma, erkek çocuk doğurmanın toplumsal konum-
larını yükselteceğini düşünme ve inançları gereği geb-
elikten korunmayı doğru bulmamaları, üreme sağlığı 
hizmetlerinden yararlanmalarını engellemektedir. 
Yapılan bir çalışmada Suriyeli kadınların %40’ından 
fazlasının 5 ve daha fazla çocuğu bulunduğu rapor 
edilmiştir. 

Çalışma Durumları:

Çoğunlukla yerel halkın tercih etmediği işleri üstlenen 
göçmenler genellikle düşük ücretli, sosyal güvencesiz, 
uzun çalışma saatleriyle, ağır ve daha çok kalifiye 
olmayan kirli, zor ve tehlikeli (3D; Dirty, Difficult, 
Dangerous) işlerde çalışmaktadırlar. 

Uluslararası Göç Örgütünün 2018 yılı göç raporunda 
göçmenlerin %71’inin hizmet sektöründe, %17,8’inin 
inşaat ve üretim sektörlerinde ve %11,1’inin de 
tarım alanında çalıştığı rapor edilmiştir. Hizmet sek-
töründe olanların %8’inin ev içi işlerde çalıştığı 
düşünülmektedir. 

Sanılanın aksine göçmenler, yerel halkın iş bulma ola-
naklarına engel olmamaktadır. Kanıta dayalı olarak 
yapılan analizde göçmenlerin yerel halk tarafından 
tercih edilmeyen işlerde ve yeni ortaya çıkan işlerde 
çalıştığı bu nedenle yerel halkın iş bulma durumuna 
etki etmediği gösterilmiştir.

Suriyeli göçmenler, geçici koruma statüsü sayesinde 
Türkiye’de çalışabilmektedirler.  Suriyelilerin,iş piya-
sasına dahil olmaları yoğun olarak yaşadıkları illerin  
ekonomik durumuna göre değişen üç farklı biçimde 
dâhil oldukları görülmektedir Örneğin; Mersin ve Ga-
ziantep illerinde, sadece Suriyelilerin kurdukları ticar-
et ve sanayi ile iştigal eden çok sayıda şirket bulun-
maktadır. Sadece Gaziantep için kurulan şirket sayısı 
17-18 civarındadır. Bu şirketlerde çalışan çok sayıda 
Suriyeli göçmen bulunmaktadır.

Suriyeli göçmenlerin getirdikleri sermayelerle şirket 
kurdukları, bazen de Türk ortak alarak çalıştıkları an-
laşılmaktadır. Kurulan yeni şirketlerin dışında Suriyeli 
göçmenlerin bağımsız işyerleri açtığı esnaf ve zanaat-
kârlık yaptığı görülmektedir. Bu tür işyerlerinin başta 
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8,1 iken, erkeklerde 9,3 bulunmuştur (Tablo 1). Aynı 
çalışmada Suriyeli 18-69 arası kadınların %18,4’ünün 
hiç; %16, 1’inin ilkokuldan az eğitimi olduğu belirlen-
miştir. Hiç eğitimi olmayan Suriyelilerin oranı 18-29 
yaş grubunda %5,8 iken; bu oran 30-44 yaşlarındaki 
bireyler için %10,7; 45-59 yaş grubundakilerde %28,3 
ve 60-69 yaş grubundakilerde %50,7 olarak saptan-
mıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da benzer eğitim 
düzeylerine ulaşılmıştır.

Tablo 2.1: Türkiye’de Yaşayan Suriyelilerin Örgün Eğitimde 
Geçirdikleri Süre Ortalamaları (Kaynak: Türkiye’deki Suriyeli 

Mültecilerin Sağlık Durumu Araştırması 2016)

Erkek Kadın Toplam

Yaş 
Grupları Sayı % Sayı % Sayı %

18-29 811 9,8 1.211 8,8 2.022 9,2
30-44 742 9,0 1.079 7,7 1.821 8,2
45-59 481 9,2 367 7,1 848 8,3
60-69 139 8,5 31 8,3 170 8,4

Toplam 2.173 9,3 2.688 8,1 4.861 8,7

Suriyelilerin eğitim durumu kadınlarda daha kötü 
olmakla birlikte oldukça düşük durumda oldukları 
görülmektedir.

Yaşam Alanları: 

Göçmenler özellikle kentlerin çöküntü bölgelerinde 
ve gecekonduların yaygın olduğu yoksul mahallele-
rde yoğunlaşmaktadır. Suriyeliler fiziksel koşulları pek 
de iyi olmayan binalarda yaşamakta, bu durum ciddi 
toplumsal ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 
Çoğunlukla apartmanların giriş ya da bodrum kat-
larında, kimi zaman konut bile sayılmayacak depo ya 
da benzeri yerlerde, küçük, loş, güneş almayan daire-
lerde yaşamaktadırlar. Kalabalık aile yapısına sahip 
Suriyeliler, 8-10 kişinin bir dairede ikamet ettiği konut-
larda yaşamak zorunda kalmaktadırlar.   

Suriyelilerin, çoğunlukla kötü mahalleleri tercih etme 
sebepleri incelendiğinde; çalışma olanaklarına yakın 
olması, düşük kiralı konutların bulunması ve diğer Su-
riyelilerle ilişkisel yakınlık (akraba, aile dostu, arkadaş 

vb.) dikkat çekmektedir. Katılımcıların %25’i apart-
man dairesinde, %75’i gecekonduda; %63’ü tek aile, 
%37’si ise birden fazla aile ile bir arada yaşadığını be-
lirtmektedir.

Suriyelilerin belli mahalle veya sokaklarda yoğun-
laşması gettolaşmaya neden olmaktadır. Gettolaşma, 
göçmenlerin kendilerini soyutlamalarına ve entegra-
syondan uzaklaşmalarına neden olurken, kaçakçılık 
gibi suç örgütlerinin yaygınlaşmasını da olanak sağla-
maktadır. 
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2.2. GÖÇ EDENLERİN SAĞLIK 
GEREKSİNİMLERİ VE SAĞLIK 
HİZMETLERİNE ERİŞİM
Prof.Dr. Melikşah ERTEM*,  Dr. Kanuni KEKLİK**        
* SIHHAT Projesi Saha Gözlemcisi

** T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç, insanların daha uygun koşullarda yaşama 
istekleriyle oluşan bir olgudur. İnsanlar, tarih boyunca 
daha verimli topraklara göç etmiştir. Savaşlar, afetler 
gibi mecburi-itici nedenlerle göç edilebileceği gibi iş 
bulma, eğitim, sağlık gibi gönüllü-çekici nedenlerle de 
göç edilebilmektedir. Zorunlu göçleri, gönüllü göçle-
rden ayıran en belirgin özellik, insanların göç etmeye 
hazırlık yapmaya fırsat bulamamalarıdır. Bu nedenle, 
zorunlu göçmenlerin hizmet gereksinimleri çok daha 
yoğun ve fazla olmaktadır. Savaş, doğal afet gibi ned-
enlerle ülkedeki sağlık hizmetleri durabilmekte,göç 
yolunda çok önemli sağlık risklerine maruz kalınmak-
ta,. göç ile gelinen noktada da sağlık hizmetlerine 
erişimde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, 
kırılgan bir nüfus olarak göçmenler, sağlık gereksin-
imleri üzerinde önemle durulması gereken bir grup 
olarak ele alınmaktadır.

Tüm Dünya nüfusunun %3’ünü göçmenler teşkil et-
mektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde Amsterdam, 
Brüksel, Frankfurt, Londra gibi şehirlerin göçmen nü-
fuslarının %25’lere ulaştığı; uluslararası göçmenlerin 
%20’sinin Dünyadaki 20 şehirde (Beijing, Berlin, Brük-
sel, Boines Aires, Chicago, Hong Kong SAR, China, Lon-
dra, Los Angeles, Madrid, Moskova, New York, Paris, Seul, 
Shanghai, Singapur, Sydney, Tokyo, Toronto, Viyana ve 
Washington DC) yaşadığı ve bunların 18’inde toplam 
nüfusun %20’sinin uluslararası göçmen olduğu; DSÖ 
Avrupa Bölgesinde 920 milyon insanın yaşadığı ve bun-
ların da %10’unun göçmen olduğu rapor edilmektedir. 

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimini En-
gelleyen Faktörler:

Göçmenler, hemen her zaman yasal, kültürel ve so-
syal engellerle karşılaşmaktadırlar. Çalışma hakları 
çoğunlukla yoktur ve bu durum oturma, eğitim, sağlık 
haklarına erişimi de engeller. Genellikle dışlanma, 
ayrımcılık ve kötü koşullarda yaşamak zorunda kalır-
lar. Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerine en 
fazla etki eden faktörler:

• Dil, İletişim Sorunu: Göçmenlerin dil bilmem-
eleri sağlık hizmetlerine erişimin önündeki en 
büyük engeldir. Ülkemizde, Suriyeli göçmenler, 
güney illerimizdeki halkın Arapça konuşabilme-
si nedeniyle bu sorunu belirgin olarak yaşama-
mıştır. Bununla beraber, Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana gibi büyük ve göç için cazip olan illerde dil 
sorunu önemli olmuştur.

• Sağlık Hizmetleriyle İlgili Bilgi Yetersizliği: 
Göçmenlerin sağlık okuryazarlığının yetersizliği-
nin yanı sıra hizmetlere nasıl, nereden ve hangi 
kurallar çerçevesinde erişebileceklerini bilmem-
eleri önemli bir engel teşkil etmektedir. Özellikle 
kronik hastalıklarda, uzun süren tedavi, hastanın 
tedaviye uyumunu gerektirmektedir. Tüberküloz 
hastalığı örneğinde olduğu gibi tedavinin tama-
mlanması uzun aylar almakta, hastaların dam-
galanma, tedaviden duyulan endişeler ve yeter-
siz bilgi nedeniyle tedavi yarıda kesilmekte, TB 
direnç sorunuyla karşılaşılmaktadır. 
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• Yasal ve Yönetsel Sorunlar: Ülkelerin, göçmen-
lere yönelik yasal düzenlemelerinin yetersiz ol-
masıyla birlikte yaşanan yönetsel sorunlar ned-
eniyle göçmenlerin temel hizmetlere erişimleri 
dahi olanaksız hale gelebilmektedir. Örneğin, 
ülkemizdeki Suriyelilerin geçici koruma statüsüne 
sahip olmaları çalışma, konut, sağlık bakım, eği-
tim, güvenlik gibi hizmetlere erişimlerini olası 
kılmaktadır. Buna mukabil, acil sağlık hizmetleri 
ile anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ücretsiz olarak 
verilse de düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetler-
ine erişimlerinde önemli sorunlar yaşanabilmek-
tedir. 

• Sosyal Güvenlik Şemsiyesi Altında Olmama: 
Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmama en 
önemli engellerden biridir. Geçici Koruma Altın-
daki Suriyelilerin Sosyal güvenlik şemsiyesi altın-
da olmaları garanti altına alınmıştır. Bununla bir-
likte düzensiz göçmenlerde bu durum söz konusu 
değildir. 

• Kurumların Göçmenlere Uygun Olmaması: Ku-
rumların kültürel uyumluluğunun yetersiz olması, 
kültürler arası iletişime değer verilmemesi, sağlık 
hizmetlerinin karmaşık yapısı göçmenlerin hiz-
metlere erişiminde problemlere yol açabilmek-
tedir. Hastane içi uygun dillerde hazırlanmış yol 
gösterici levhalar, hasta yönlendirme personelle-
rinin istihdamı, göçmen hastalara destek olabile-
cek büroların kurulması bu sorunu aşabilmek için 
yapılabilecek uygulamalardır. 

• Sosyal Destek Ağlarının Yetersizliği: Göçmen-
ler, yeni geldikleri ülkede sosyal yardımlara nasıl 
ulaşacaklarını, sağlık hizmetlerine nasıl erişe-
bileceklerini bilememektedirler. Bu nedenle 
göçmenler çoğunlukla aynı mahallede yaşamayı 
tercih etmektedirler. İstanbul’da Somali, Nijerya 
kökenli göçmenlerin yoğun yaşadığı sokakların 
varlığı gibi birbirlerinden destek alabilecekleri al-
anlarda yerleşmektedirler. 

• Yaşanılan Çevreyle İlgili Yetersiz Bilgi: Sağlık için 
ne gibi tehditlerin olduğu, hangi hastalıklarla yüz 
yüze kalınabileceği, korunma yolları konusunda 
bilgi yetersizliği önemli bir risk oluşturmaktadır.

• Ayrımcılık, Stigmatizasyon: Sağlık çalışanlarının 
göçmenlere yönelik olumsuz davranışları pek çok 
ülkede rapor edilmektedir. Ülkemizde, Suriyeli-
lere karşı ciddi bir ayrımcılık, düşmanca tutum 
olmamasına karşın bu risk her zaman bulunmak-
tadır. Münferit olaylar basına yansımakla beraber 
sağlık hizmetlerine erişimde bu durum ciddi bir 
engel teşkil etmemektedir.  

• Hizmetlerin Yetersiz Kalması: Özellikle kitle-
sel göçlerin, sağlık hizmet sunumunda kapasite 
sorunları yaşanmasına neden olduğu gözlenme-
ktedir. Ülkemize kısa bir zaman diliminde giriş 
yapan 3,7 milyon Suriyeli göçmenin yoğun olarak 
yaşadığı Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay gibi ille-
rde sağlık hizmetlerine erişilebilirliğinin sıkıntıya 
girdiği, tarafımızca tecrübe edilen hususlardandır. 

• Sağlık Personeline Güvensizlik: Yabancı hisset-
tiği sağlık personeline güvenmeme, dışlanma, 
ayırımcılığa uğrama endişesi sağlık hizmetlerine 
erişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı 
bir iletişim için güven duygusu önemli yer tut-
maktadır. Hasta hekim iletişiminin yetersiz ol-
ması tedaviye uyumu gerektiren hipertansiy-
on gibi hastalıkların morbidite ve mortalitesini 
artırabilmektedir. 

• Sağlıkla İlgili İnanışlar, Davranışlar: Geleneksel 
tedavi edicilerin kullanılması, örneğin yerli ebel-
erle doğumların yaptırılması, sağlıklı yaşam tarzı 
uygulamalarının gereksiz olduğunu düşünme, aşı 
reddi gibi durumlar da erişimi etkilemektedir. 

 Göçmenlerin hizmetlere erişimini engelleyen sis-
temsel ya da yönetsel sorunları, daha derinleme-
sine tanımlamak amacıyla aşağıdaki gibi sırala-
mak mümkündür:

• Ülkedeki yöneticiler göçmenlere sunulan sağlık 
hizmetlerinin insan hakları temelinde ele alınması 
gerektiğini benimsememiş olabilir 

• Ülkedeki yasal düzenlemeler göçmenlerin hak ve 
özgürlüklerini kısıtlıyor olabilir

• Yasal düzenlemeler nedeniyle sağlık örgütü kayıt 
dışı kişilere sağlık hizmeti sunmak için uygun ol-
mayabilir 
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• Ülkedeki yönetim kademelerinin düzensiz 
göçmenlere karşı tutum ve algıları uygun 
olmayabilir 

• Sağlık örgütü hekim, hemşire ve diğer personelce 
yetersiz sayıda olabilir

• Sağlık personelinin düzensiz göçmenlere karşı tu-
tum ve algıları uygun olmayabilir

• Tüm bu engellerden dolayı göçmenlerin sağlık 
riskleri toplumun geri kalanına göre daha fazla 
olmaktadır. Sağlık risklerine en fazla yoksul, çalış-
ma olanağına sahip olmayan ve kırılgan özellikle-
re sahip kadın, çocuk ve yaşlılar maruz kalmakta-
dır. 

Ülkemizde Geçici koruma altına alınan Suriyeliler için 
yukarıda sayılan pek çok konu uygun politik kararlılıkla 
aşılmıştır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun yayınlanmasını müteakiben Hizmetlere 
erişimini düzenleyen diğer mevzuat düzenlemeleri 
yapılmış ve sağlık merkezlerinde hizmet sunumuna 
uygun koşullar sağlanmaya gayret edilmiştir.  

Göçmenlerin sıklıkla maruz kaldığı sağlık sorunları

• Depresyon, anksiyete, Post Travmatik Stres Bozu-
kluğu (PTSB) gibi ruh sağlığı sorunları 

• İş ve meslek hastalıkları iş kazalarında artış 
• Bulaşıcı hastalıklar (TB, HIV/AIDS, Cinsel Yolla Bu-

laşan Hastalıklar, ishalli hastalıklar)
• Hipertansiyon, Diyabet, kalp hastalıkları, kanserl-

er, astım gibi kronik akciğer hastalıkları göçmen-
lerde yaygın olarak görülen beş temel kronik 
hastalıktır 

• İstemsiz gebelikler, erken yaş gebelikleri, 
karşılanamayan aile planlaması gereksinimi, 
istemsiz düşükler,  kadına yönelik şiddet gibi 
üreme sağlığına ilişkin sorunlar

• Bebek ölümlerinde artış, bağışıklamayla engel-
lenebilir hastalıklar,  malnütrisyon gibi çocukluk 
çağı hastalıkları 

• Madde, alkol bağımlılığı
• Cinsel şiddet de dahil şiddet olayları (iş yerinde, 

yaşam alanlarında, aile içinde)

Avrupa bölgesinde göçmenlerin mortalite hızları yerel 
toplumun mortalite hızından düşük çıkmamaktadır. 
Ancak özellikle bulaşıcı hastalıklar göçmenlerde daha 
yaygın görülmektedir. 

Yapılan bir çalışmada, Finlandiya’daki göçmenlerin 
yerel halktan farklı olan sağlık sorunları aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır:

• Göçmenler sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, 
sağlıksız beslenme, kötü konutlar vb. yüksek riskli 
davranışlar sergileyebilmektedir; 

• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, parazitik enfeksi-
yonlar ve diğer bulaşıcı hastalıklar göçmenlerde 
daha sıktır

• Koruyucu hekimlik hizmetlerinden daha az yarar-
lanırlar ve ağız diş sağlığı, ruh sağlığı sorunları 
daha fazladır

• Halk sağlığı hizmetlerinden habersizdirler ve 
çalışma şartları çok daha olumsuz olabilmektedir

• Tüm sosyal hizmetleri kullanırken iletişim sorun-
ları yaşarlar

Bu doğrultuda, göçmenlerin tüm sağlık hizmetlerine 
gereksinim duyduklarını söylemek mümkündür. Buna 
mukabil, göçmenlerin öncelikle gereksinim duyduğu 
sağlık hizmetleri temel olarak beş başlık altında topla-
nabilir. Göçmenlerin öncelikle gereksinim duyduğu 
sağlık hizmetleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Bulaşıcı hastalıklarla savaş: Bulaşıcı 
hastalıkların yaygın olması su ve sanitasyon 
hizmetlerinin yetersizliği, bağışıklama hizmetleri 
dahil tüm koruyucu hizmetlere erişimin yetersi-
zliği, kötü yaşam ve çalışma koşulları, konut gibi 
durumlara bağlanmaktadır. Örneğin TB hastalığı 
için göçmenlerin bir bulaş kaynağı oluşturduğuna 
dair kanıt bulunmazken, göçmenlerde TB yaygın-
lığı pek çok ülkede gösterilmiştir. Aynı şey HIV, HCV, 
HBV için geçerlidir. Tropikal hastalıklar Avrupa 
bölgesi için normalde görülmeyen hastalıklarken, 
göçmenlerde vaka tespitleri yapılmıştır.

• Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaş: Göçmen-
lerin sağlıklı davranış alışkanlıklarıyla ilişkili olan 
bulaşıcı olmayan hastalıklar, göç edilen yerde 
kalış süresi uzadıkça artmaktadır. Göçmenler ser-
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vikal kanser hariç tüm neoplaziler açısından daha 
düşük insidanslara sahiptir. Göçmenler diyabet 
açısından Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan yerel 
halka göre daha yüksek insidans, ve mortaliteye 
sahip çıkmaktadır.     

• Ruh Sağlığı Hizmetleri:  Göç süreci içinde 
yaşananlarla ilgili olarak ruh sağlığı sorunları 
sıklıkları farklılık göstermektedir. PTSB, duygu-
lanım bozuklukları ve depresyon olguları en sık 
karşılaşılan sorunlardır. Kötü sosyo ekonomik du-
rum, işsizlik, izolasyon gibi durumlar depresyon 
sıklığını artırmaktadır. Zorunlu göç olgusu çocuk-
ların da ruh sağlığını etkilemektedir. 

• Üreme Sağlığı Hizmetleri: Erken yaş evlilikleri, 
sık ve fazla sayıda gebelikler, istemsiz düşükler 
göçmen kadınlarda daha fazla olduğunu belirten 
yayınlar bulunmaktadır. Savaş gibi olağan dışı 
durumlarda üreme davranışlarındaki değişik-
lik doğurganlığı artırmaktadır. Kadınların gebe-
lik komplikasyonları ve doğumsal sorunlarının 
engellenmesi için özel çaba sarf edilmelidir. 
Cinsel şiddet olguları ve cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların kontrolü çalışmalarına gereksinim 
duyulmaktadır. 

• Çocuk Sağlığı Sorunları: Sağlıklı su, sanitasyon 
ve hijyen yetersizliği ishali hastalıkların çıkmasına 
neden olmaktadır. Göçlerin ileri dönemlerinde 
çocuklarda malnütrisyon sıklığında artış olmak-
tadır. 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği: Daha riskli iş kollarında, 
uzun çalışma saatleri ile güvensiz çalışma yön-
temleri göçmenlerin sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Göçmenler geçici, daha az ka-
lifikasyon gerektiren ve daha az tercih edilen 
kötü işlerde çalışmaktadır. Geçici oldukları için iş 
sağlığı güvenliği eğitimlerinden yararlanamazlar. 
Fransa ve Almanya’da iş kazalarının göçmenlerde 
daha sık olduğu rapor edilmiştir. Uzuv kaybı ya da 
ölümle sonuçlanan kazaların %30’u göçmenlerde 
görülmektedir.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünün daha başarılı ol-
ması için göçmenlere yönelik olarak uygulanması 
gereken stratejiler; 

• Göçmene duyarlı sağlık sistemi
• Sürveyans  Sistemi-Veri toplama-Analiz
• Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi
• Gerekirse karantina ve izolasyon
• Monitorizasyon
• Bağışıklama
• Erken Tanı ve Tedavi
• Eğitim
• Hijyenik koşullarının sağlanması
• Ülkeler arası-sektörler arası işbirliği şeklinde 

sıralanabilir. 

Göçmenlerde ruh sağlığının korunması ve geliştir-
ilmesi için stratejiler 

Göçmenlerin yeni duruma uyum sağlamaları çok 
kolay olmamaktadır. Bu nedenle ruh sağlığı sorun-
larında artış olabilmektedir. Sosyal statü kaybına 
uğrayan göçmenler yeni geldikleri yerleşim yerinde 
ayrımcılığa, aşağılanmaya, izole edilme, soyutlanma-
ya maruz kalabilirler. Tüm bunların yanında şiddet 
olgularına rastlanmaktadır. Sosyal ağların varlığı, cin-
siyet ayrımcılığının engellenmesine ilişkin program-
lar, dil öğrenme becerilerinin geliştirilmesi, dinsel 
inanç sistemleri, göç kabul eden toplumun olumlu 
davranışları ruh sağlığı sorunlarını azaltabilecek uygu-
lamalardır. 

Göçmenlerde ruh sağlığının korunması ve geliştirilme-
si için aşağıdaki stratejiler (10) sıralanmıştır: 

1. Psikolojik destek verme kapasitesinin belirlenme-
si

2. Temel psikiyatrik ilaçlar dahil gereksinimlerin te-
mini

3. Temel sağlık çalışanlarının en azından birini 
ruh sağlığı hizmeti verebilecek şekilde eğitil-
miş olması ya da ekibe psikologların dahil edil-
mesi

4. Temel sağlık hizmetleri çalışanlarının ciddi ruhsal 
sorunlar karşısında neler yapacağını bilmesi

5. Temel sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi ancak 
eğitimlerle bunaltmama
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6. Farklı düzeylerde ruh sağlığı hizmetlerine ula-
şım imkanın sağlanması

7. Hizmette duplikasyondan kaçınılması
8. Toplumu ruh sağlığı hizmetlerinden haberdar 

edilmesi
9. Ruh sağlığı sorunlarının tespitinde, ziyaretlerin-

de vb. toplumsal yapılardan yararlanılmasının 
sağlanması 

10. Ruh sağlığı hizmeti veren kurumların işbirliği ve 
koordinasyonu 

Psikososyal desteğin sağlanması ve buna ilişkin yönet-
sel stratejilerin geliştirilmesi de göçmen sağlığının 
korunmasında önemli yere sahiptir. Psikososyal 
destekte her zaman uzman desteği temin edilemeye-
bilir. Bu durumda psikososyal destek için önce aile içi 
destek mekanizmalarının çalışmasını sağlamak, son-
ra uzman olmayıp psikolojik destek konusunda eğitim 
almış sağlık çalışanlarının desteğini temin etmek ger-
ekir. Uzman olmayan psikososyal destekçiler travma 
yaşamış kişilerin ruh sağlığı konusunda duyarlı, bilgi 
sahibidir. Hastalıkların erken belirtilerini tanır ve sevk 
yolaklarını iyi bilir.  

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele

Kadına yönelik şiddet yine göçmen sağlığı konusun-
da önemli bir sorundur. Sağlık hizmetlerinin plan-
lanmasında kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik şiddet 
ile mücadele edilmelidir. Sağlık hizmetleri aşağıdaki 
stratejileri uygulamaya koymalıdır:

• Kadın ve çocuklar için güvenli alanların oluşturul-
ması

• Eğitim (şiddetin ne olduğu, nasıl engellenebileceği, 
bireysel olarak şiddete karşı gelebilme becerisinin 
geliştirilmesi; yasal haklarının öğretilmesi vb.)

• Kadın ve çocuklara şiddet olgularını tespit etme, 
yönetme, nasıl bir adli işlem yapacağını bilen hek-
im ve sağlık çalışanlarının sağlanması. 

• Suriyeli kadınlardan oluşan sosyal destek me-
kanizmalarının kurulması

• Sadece sağlık değil tüm sektörlerin işlerini doğru, 
zamanında yaptığının izlenmesi

• Erkeklerin eğitimi
• Şiddete sıfır tölerans programlarının 

yaygınlaştırılması

İş Sağlığı ve Güvenliği

Göçmenleri çalışma yerlerinde de çeşitli riskler bekle-
mektedir. İş sağlığı ve güvenliği konularında verilen 
eğitimleri anlamaları çoğu kez imkânsızdır. Riskleri 
bilmedikleri gibi en yüksek riskli işlerde çalışmak zo-
runda kalmaktadırlar. Göçmenlerin iş sağlığını tehdit 
eden durumlar:

• Uzun çalışma saatleri
 ° Uzun, ara vermeden

• Riskli iş kollarında çalışma
 ° Kimyasal, fiziksel, biyolojik, psikolojik risk fak-

törleri
• Düşük ücret

 ° Kötü yaşam koşulları, işyerini konaklama yeri 
olarak kullanma, yetersiz sanitasyon

• İşi kaybetme endişesi
 ° Patronun her dediğine boyun eğme, istismara 

uğrama
• Çocuk işçiler
• Eğitimsiz işçiler
• İhbar edilme endişesi (düzensiz göçmenler için)

 ° Güvensizlik duygusu

Tüm bunların yanında göçmenler kayıt dışı 
çalıştırıldıklarında tazminat, maluliyet, işsizlik maaşı 
gibi sosyal haklardan da mahrum kalmaktadırlar. 

Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Geliştir-
ilmesi

Göçmenlere sunulan sağlık hizmetleri aşağıdaki öğel-
eri içermelidir:

• Sağlık hizmetleri insan hakları temelinde değer-
lendirilmeli ve hakçalık/eşitlik ilkesine uyulmalı

• Ülkedeki yasal düzenlemeler göçmenlerin hak ve 
özgürlüklerini kısıtlamıyor olmalı

• Göçmenlere sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin 
sağlık sisteminde ve sağlıkla ilgili mevzuatta 
düzenlemeler yapılmalı

• Ülkedeki yönetim kademelerinin göçmenlerle 
ilgili algıları, düşünce yapıları iyileştirilmeli 

• Sağlık örgütü sayı ve nitelik açısından göçmen-
lere uygun hale getirilmeli

• Sağlık personelinin kültürler arası iletişim, 
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göçmenlerin sağlık gereksinimlerine duyarlı ol-
ması sağlanmalı

• Göçmenlerle ilgili sürveyans sistemi, bilgi sistem-
leri geliştirilmeli

• Göçmenlere sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabilece-
kleri anlatılmalı

• Göçmenlere duyarlı sağlık hizmetleri planlanmalı 
ve sunulmalı

Göçmen sağlığına bakışta paradigma değişikliği 
olmuştur. Göçmen sağlığı hizmetleri sunulurken ko-
runmacı bakış açısı terk edilmiş onun yerine göçmen-
leri toplumun bir parçası olarak görme ve toplumun 
bütününe hizmet edilirken göçmenleri gözeterek 
planlamalar yapma görüşü kabul edilmiştir. Örneğin; 
Göçmenlere aşı yapalım böylelikle kendi çocuklarımızı 
hastalıklardan koruruz görüşünün yanlış olduğu an-
laşılmıştır. Şöyle ki yapılan çalışmalar göçmenlerden 
kaynaklanan herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının 
olmadığı yolundadır. Doğru olan toplumun bir parçası 
olarak göçmenlere de aşı yapalım ve göçmenlere 
ulaşmanın daha zor olduğunu bilerek uygun plan-
lamalar yapalım olacaktır. 

Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek 
için yapılması gerekenler 4 başlık halinde toplanabilir:

 1. İletişimin geliştirilmesi: Kültürler arası ile-
tişim de dâhil olmak üzere sağlık personelinin, 
sağlık merkezlerinin, göçmenlere duyarlı iletişim 
geliştirmeleri uygun olacaktır. İletişim sorunu çö-
zülemediğinde; 

• Daha fazla tetkik istenmekte
• Tedavinin sürdürülebilirliği zayıflamakta
• İşlemler için daha çok zaman gerekmekte
• Daha çok ilaç tüketimi olmakta
• Ağrı kontrolünde başarısızlık yaşanmakta
• Randevulara zamanında gelememe sorunu 

yaşanmakta 
• Kanser taramalarına daha az katılım olmakta
• Ruh sağlığına ilişkin şikâyetlerin gizli kalabilmek-

te
• Sağlıkla ilgili verilen bilgiler anlaşılamamakta 
• Daha kötü hasta memnuniyeti gibi sorunlar oluş-

maktadır. 

İletişim problemlerini çözebilmek için yapılabilecekler:

• İlgili dili bilen sağlık çalışanlarının istihdamı
• Hastaların Türkçe öğrenmesinin sağlanması
• Kültürel kolaylaştırıcı/çevirmen kullanılması

 ° Sağlık alanında profesyonel çevirmenler
 ° Aileden birilerinin çevirmenliği
 ° Sadece çevirmenlik değil kültürel kolay-

laştırıcılık olarak özetlenebilir.

 2. Gereksinimlerin karşılanması: Gereksinim-
lerin karşılanmasının ilk aşaması gereksinimlerin 
saptanmasıdır. Göçmenlere yönelik yapılacak 
araştırmalar, göçmen topluluğu tanımaya yönelik 
çalışmalar, sürveyans sistemi verileri sorunların 
saptanmasında kullanılmalıdır. Gereksinimlerin 
karşılanması için kaynak ayrılması karar vericile-
rin sorumluğundadır. Göç nedeni, nasıl göç ettiği, 
ülkesindeki siyasi karışıklık vs. durumlar, şiddete 
maruz kalma durumu, okur yazar olmama, dinsel 
inanışlar, farklı yeme alışkanlıkları, geleneksel tıp 
yöntemleri, sağlık hizmetlerine bakışları hakkın-
da bilgi edinilmelidir. 

 3. Bireylerin güçlendirilmesi: Sağlığın sosyal 
belirleyicilerinden en önemlisi yoksulluktur. Göç-
menlerin çalışma olanaklarına erişimi, yoksulluk-
la mücadele sağlığa önemli katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığının 
geliştirilmesi çalışmaları göçmenleri de kapsama-
lı hatta göçmenlere yoğunlaşmalıdır. Bu şekilde 
kendi sorumluluklarını almaları sağlanacak, sağ-
lıklarını korumak için çaba içine gireceklerdir. 

Göçmenlere yönelik sağlık eğitimleri aşağıdaki ilkel-
ere göre yapılmalıdır: 

• Kültürel farklılıkları anlamlandırmış eğitim ma-
teryali ve yöntemlerinin seçilmesi

• Hastaların hangi toplumlardan geldiği ve ne gibi 
kültürel farklılıkların olduğunu saptama 

• Tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin uygulamaları 
farklı gruplara uygun hale getirilmesi

• Uygun dil ve kültürel yapıdaki hasta eğitim pro-
gramlarının geliştirilmesi

• Potansiyel travma sonrası ruhsal sorunlar hakkın-
da duyarlı olan eğitimlerin planlanması
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• Uygun dil ve kültürel yapıda eğitim materyalleri 
(broşür, ilan vb.) geliştirilmesi

• Göçmenlerle ilgili gönüllü kuruluşlarla işbirliği 
içinde olunması

 4. İzleme ve değerlendirme (monitörize 
etme): Göçmenleri sağlık durumunun belirlen-
mesinde, yapılan hizmetlerin etkinliğinin gös-
terilmesinde ve planlamada anahtar olacaktır. 
Ülkedeki rutin izleme değerlendirme sistemine 
göçmenler dâhil edilmeli, ancak, sistemde göç-
menler ayrıca görülebilmelidir. 

Göçmenlere hizmet erişimini güçlendiren önemli 
bir öğe, Gönüllü Kuruluşlar:

Gönüllü kuruluşlar (GK), doğası gereği dezavantajlı 
grupların sesi, savunucusu olma durumundadırlar. 
Resmi kurumların hizmet programları içinde dezavan-
tajlı grupların yer almaması yaygındır. Gönüllü kuru-
luşlarının bir baskı unsuru olarak farkındalık yarat-
ması, bu grupların savunucusu olması yararlı sonuçlar 
doğurur. 

Resmi kurumlarla toplumdaki sub-gruplar arasın-
da boşluk oluştuğunda, ki bu boşluk coğrafi ya da 
kültürel olabilir, gönüllü kuruluşlar fonksiyonel olur-

lar. Hangi hizmetin, kimlere, nerede, nasıl verileceğine 
karar vermede gönüllü kuruluşların katkısı olur. 

Ayrıca GK’lar tarafsız bir gözle hizmetlerin izleme 
değerlendirmesinde de rol alabilir. Toplum adına re-
smi kurumların savunuculuğunu üstlenir ve bunu yap-
arken resmi görevlendirme beklemezler. 

GK’lar için dikkat edilmezse oluşabilecek sorunlar; 
hizmetlerin duplikasyonu ve siyasi politik grupların 
aleti olma durumudur. Çevreci grupların çoğunlukla 
maniplasyona açık, kolayca yönlendirilebilir olduğu 
bilinmektedir. GK’ların amacı sistemi desteklemek, 
göçmenlere hizmetlerin uygun ve yeterli bir şekilde 
ulaştırılmasını sağlamak olmalıdır. 

Göçmen Sağlığına Müdahale Noktaları: 

Sağlığın sosyal belirleyicileri göz önüne alınacak olur-
sa göçmen sağlığının geliştirilmesi için yapılması gere-
kenler sıralanabilir. Göç sağlığın sosyal belirleyicilerini 
her alanda etkilemektedir. Göç, insanların gerek aile 
yapısını, gerekse eğitimlerini, yaşanılan sosyal çevreyi, 
çalışma, tarım, yaşanılan konutları, sağlık bakımına 
erişimi, su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi olum-
suz yönde etkilemektedir. Her bir sosyal belirleyici için 
yapılması gerekenler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
tarafından önerilmiştir (Şekil 1).

Şekil 2.6: Göçmenler için Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Yapılması Gerekenler. 
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2.3. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ 
SURİYELİLERE (GKAS) YÖNELİK 
SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM 
İLKELERİ  

Prof.Dr. Melikşah Ertem*,  Dr. Kanuni Keklik**        
* SIHHAT Projesi Saha Gözlemcisi

** T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Son 10 yılda göçmen sayılarında sorunun derinliği 
ile birlikte artış olmuştur. Tüm Dünyada 258 mily-
on uluslararası, 768 milyon ulusal düzeyde göçmen 
olduğu ve bunların 68,5 milyonunun zorla yerinden 
edilmiş toplumlar olduğu belirtilmektedir. Savaşlar, 
ekonomik krizler, afetler insanların göç etmesine 
neden olmakta, sağlık hizmetlerine erişimlerini de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, ülkelerin 
göçmenlere duyarlı, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine 
dayalı sağlık hizmet politikaları geliştirmesi gereklil-
iğini doğmuştur. Küresel olarak göçmenlerin sağlıkları 
hakkındaki endişe devam etmektedir. 

Ülkemizde göçmen sağlığına ilişkin sağlık politikaları 
eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine dayalı olarak 
geliştirilmektedir. Suriyelilere sağlanan geçici 
koruma statüsü ile sağlık hizmetleri ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. Anne çocuk sağlığı hizmetlerinin, 
Aile Sağlığı Merkezleri ve Göçmen Sağlığı Merkezleri 
gibi birinci basamakta, ulaşabildikleri her noktada 
ücretsiz, eşitlik ilkesiyle sunulması yasa ve 
yönetmeliklerle güvence altına alınmaktadır. Tüm 
bunların yanında kamu hastanelerinde de tüm 
hizmetler, ülke vatandaşlarına sunulanlar ölçüsünde 
ücretsiz verilmektedir.

Bir İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinin insan hakkı olduğu ve herkese 
eşit olarak ulaştırılması gerektiği 1948 yılında yayın-
lanan DSÖ çerçeve sözleşmesinde belirtilmiştir. Bu 
doğrultuda, göçmenlere sunulan sağlık hizmetleri de 

bir insan hakkı olarak ele alınmalı ve bu çerçevede 
planlanmalıdır. Sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkani-
yet doğrultusunda herkese sunulmalıdır. Hizmetler 
erişilebilir, ödenebilir, güvenli, sosyal ve kültürel 
olarak kabul edilebilir olmalıdır.

 1. Ayrımcılık olmadan eşitlik ilkesiyle hizmet 
sunumu: Herkes yeterli ve uygun sağlık hizmetler-
ine, bir insan hakkı olarak erişebilmelidir. 
Göçmenler, bulundukları toplumun bir parçası 
olarak kabul edilmeli ve sağlık hizmetleri, ülkede 
yaşayan diğer insanlara sunulduğu gibi sunul-
malıdır. Hizmetlerin sunuş yöntemi ve çeşitliliği, 
ücretlendirilmesi ve hizmetlere erişimin önünde-
ki engellerin kaldırılması çabaları eşitlik ilkesiyle 
sürdürülmelidir. Yerel toplumda uygulanan pro-
gramlar aynı stratejilerle göçmenlere de uygulan-
malıdır. 

 2. Katılım: Sağlık hizmetlerine erişim bağlamın-
da alınacak kararlara toplum katılımı sağlanma-
lıdır. Toplum katılımı, kendileri için alınacak karar-
larda toplumun söz sahibi olması bağlamında 
değerlendirilmektedir. Toplum katılımı 3 düzeyde 
olmaktadır:      

      
 1. Düzeyde; bireylerin sadece katkı vermesi bek-

lenmektedir. Toplumun sağlık hizmet sunumuna 
maddi destek olması, katkı payları bu düzeyde 
değerlendirilebilir.              

 2. Düzeyde; bireylerin yapılan uygulamalar içinde 
rol alması beklenmektedir. Yapılan aşı kampanya-
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sında göçmenleri iyi tanıyan, göçmen bireylerden 
oluşan gönüllülerin aşı ekiplerine dâhil olması 
buna örnek olarak verilebilir. 

 3. Düzeyde; toplumdan bireylerin sağlık politika-
larına ve uygulamalarına doğrudan bilişsel katı-
lımının sağlanması hedeflenmekte olup, sağlık 
kurullarında görev alma, inisiyatif oluşturma bu 
yer almaktadır. Göçmen nüfusun yoğun olduğu 
bölgelerde ilçe sağlık kurullarına göçmen tem-
silcilerinin alınması sağlık planlamalarının daha 
sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.  

 3. Bilgilenme Hakkı: Sunulan sağlık hizmetleri, 
uygulanan programlar, dikey ya da yatay hizmetle-
rden göçmenlerin haberdar olması sağlanmalıdır. 
Bilgilendirmede, yaşanan dil sorunlarının üstesin-
den gelinmesi için önlemler alınmalıdır. Ülkede 
yürütülen programlar yaygın göçmen dillerine 
çevrilmeli, programlara katılımlarını sağlamak 
için farkındalık eğitimleri yapılmalıdır. Ulusal ya 
da bölgesel medya aracılığıyla sağlık programları, 
sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabilecekleri hakkın-
da bilgilendirme sağlanmalıdır. 

 4. Ölçülebilirlik: Hizmetlerin izleme değer-
lendirmeleri yapılmalı, hizmetlere erişimi en-
gelleyen faktörler ortaya konulmalı ve müdahale 
çalışmaları bu saptamalara odaklanmalıdır. 

 5. Sürdürülebilirlik: Sağlık Hizmetlerine erişim 
uzun dönemde sürdürülebilir olmalıdır. Bunun 
için rutin sağlık hizmet sunum sistemi içine en-
tegre etme gerekliliği çıkmaktadır. Ayrı bir sağlık 
sistemi kurmanın sakıncalarından biri sürdürüle-
bilirliğin riske girmesidir. Bu nedenle göçmenlere 
yönelik yapılacak hizmetler ülkedeki sisteme en-
tegre edilmesi gerekmektedir. 

 Bir defalık ya da kısa vadeli projeler yerine, göç-
menlere duyarlı hizmetler için tutarlı programlar 
yapılmalı ve düzenli hizmet sunum sistemlerine 
dahil edilmelidir. Bu sistemlere erişimi engelle-
yen yasal ve mali engeller ortadan kaldırılmalıdır. 
Göçmenlere yönelik hizmet sunumunda ek mad-
di kaynak ve programlar gerekebilir. Ruh sağlığı 
hizmetleri buna en iyi örnektir. Yaşadıkları trav-
matik olaylar nedeniyle göçmenlerin psikosos-

yal desteğe gereksinimlerinin daha fazla olduğu 
bilinmektedir. Psikososyal destek hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ek maliyet ve çaba gerektire-
cektir. 

Sağlık Hizmetleri İçin Temel İlkeler: 

• Uygulanabilirlik (Availability): Bireylerin sağlık 
hizmet gereksinimlerinin karşılanması için yeterli 
sayıda ve kalitede hizmetin varlığı sağlanmalıdır. 

• Erişilebilirlik (Accessibility): Sağlık hizmetlerine 
ev içinde, okulda, toplumsal alanlarda, işyerinde 
insan yaşam alanlarının tümünde erişilebilir 
olması sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerine erişim 
sırasında herhangi bir güvenlik sorunuyla 
karşılaşmayacağı, ayrımcılığa uğramayacağı 
garanti altına alınmalıdır.

• Kaliteli Hizmet (Quality): Sağlık hizmetlerinin 
teknik ve sunum açısından kaliteli, güvenli ve ko-
lay ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

• Ödenebilirlik (Affordability): Göçmenler 
çoğunlukla yoksul, dezavantajlı konumda 
bireyler olup, sağlık hizmet bedelini ödemede 
zorluk çekebilirler. Bunun için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Özellikle analık hizmetler, çocukların 
büyüme gelişimlerinin izlenmesi, bağışıklama gibi 
hizmetlerin ücretsiz olması önemli gerekliliktir. 

• Kabul edilebilirlik (Acceptability): Sağlık 
hizmetleri kültürel olarak kabul edilebilir ol-
malıdır. Özellikle cinsiyet temelli bazı hizmetlerde 
kabul edilebilirlik ayrı bir önem arz etmektedir. 

 Bu bağlamda, ülkemizde geçici koruma altına alı-
nan Suriyeliler için oluşturulan sağlık hizmeti su-
num ilkeleri örnek bir uygulama olarak değerlen-
dirilebilir. Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü’nde 
olanlar, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarına doğ-
rudan başvurabilir; ikamet illerinde, ülke vatan-
daşları ile aynı şekilde tüm sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz olarak faydalanabilirler. Gerektiğinde 
üniversite ya da özel hastanelere sevk edilirler; bu 
durumda da sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanırlar. Usulüne uygun olarak reçete edilen 
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ilaçları da, eczanelerden, ücretsiz olarak alabilir-
ler. Ayrıca Henüz Geçici Koruma Statüsü kazan-
mamış olanlara dahi bağışıklama ve acil sağlık 
hizmetleri gibi temel hizmetler ücretsiz olarak 
verilmektedir.

Göçmenlere uygun bir sağlık sistemi için;

• Göçmen duyarlı sağlık politikaları geliştirilmeli
• Sisteme, göçmenlere yönelik hizmetler adapte 

edilmeli
 ° Göçmenlerin; sağlığı geliştirme, koruyucu 

sağlık hizmetleri, sağlık bakım hizmetlerine 
eşitlik ilkesiyle erişimi için uygun yasaların 
çıkarılması 

 ° Göçmenlerin ayrımcılığa maruz kalmadan eşit 
hizmet alabilmesi için sağlık programlarının 
geliştirilmesi

 ° İyi hekimlik uygulamalarının göçmenlere 
uyarlanması

 ° Göçmen dostu hastanelerin geliştirilmesi
 ° Aile hekimlerinin göçmenlere yönelik hizmet 

sunmasının sağlanması
 ° Kültürel duyarlı sağlık merkezlerinin geliştir-

ilmesi
• Sağlık çalışanlarına konuyla ilintili eğitimler ver-

ilmeli
 ° Sağlık çalışanlarının, kültürel uyumluluklarının 

geliştirilmesi için eğitimleri 
 ° Sosyal çalışmacıların kültürel uyumluluk 

eğitimleri
 ° Kültürel arabuluculuk sistemi için eleman ye-

tiştirme 
• İşbirlikleri ve ortaklıklar kurulmalı

 ° Gönüllü kuruluşlarla iletişim ve işbirliği 
çalışmalarının yapılması

 ° Ulusal ve Uluslararası kuruluşların desteğinin 
alınması

• İletişim geliştirilmeli
 ° Kültürel arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi
 ° Tercüman, hasta yönlendirme personeli ye-

tiştirilmesi ve istihdamı
• Düzenli ve sürekli bilgilendirmeler yapılmalı 

 ° Göçmenlerin hizmetlere nereden ve nasıl 
ulaşabilecekleri konusunda eğitilmesi

 ° Sağlık merkezlerinde kullanılan sağlık eğitim 
materyalinin uygun dillere çevrilmesi

 ° Göçmenlere hakları, yükümlülükleri, sağlık 
hizmetleri konularında eğitim verilmesi

 ° Sağlık okuryazarlığı programlarının göçmen-
lere adapte edilmesi

• Göçmenlerin katılımı sağlanmalı 
 ° Sağlık politikalarının oluşturulmasında 

göçmenlerin katılımının sağlanması (participa-
tion)

 ° Hizmetlerin uygulanmasında göçmenlerin ya 
da göçmen temsilcilerinin hizmet uygulaması 
çalışmaları içinde rol almasının sağlanması (İn-
volvement) 

 ° Sağlık hizmetlerine entegrasyonunun sağlan-
ması kapsamında sağlık maliyetine katkı 
sağlamalarının sağlanması (contribute)

 ° Sağlık personeli arasına göçmenlerden kişile-
rin alınması 

• Yönetsel prosedürler geliştirilmeli
 ° Yöneticilerin eğitimi
 ° Uygun yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması

• Sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 
sağlık bilgi sistemlerinin oluşturulmalı
 ° Göçmenlerin sağlık durumlarını ortaya koyabi-

lecek araştırmaların yapılması
 ° Sağlık bilgi sisteminde göçmenlere özel takip 

sistemlerinin geliştirilmesi
 ° Hastalık sürveyans sistemlerinin göçmenlere 

adapte edilmesi 
 ° Göçmenlere özel hastalık belirleyicilerinin be-

lirlenmesi

Göçmen Sağlığı Denildiğinde Üzerine Odaklanıl-
ması Gereken Halk Sağlığı Konuları:

• Üreme Sağlığı Hizmetleri 
 ° Kadın sağlığı
 ° Aile Planlaması hizmetleri
 ° Güvenli annelik çalışmaları
 ° Adölesan sağlığı
 ° Üreme sistemi kanserleri taramaları
 ° Cinsel sağlık 

• Çocuk Sağlığı Hizmetleri
• Ruh Sağlığı Hizmetleri

 ° Depresyon 
 ° Post travmatik stres bozukluğu
 ° Kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik şiddet

• Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
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 ° HIV/AIDS dahil tüm kan/cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların kontrolü

 ° Tüberküloz (göçmenlerde önemli bir sorun 
olma potansiyeline sahiptir) kontrol çalışma-
larının yoğunlaştırılması

 ° Su ile bulaşan hastalıkların kontrolü: sağlık ve 
güvenli su temini, sanitasyon ve hijyen çalışma-
larının yoğunlaştırılması

 ° Hepatit-B, C, E gibi hastalıkların kontrolü
 ° Bağışıklamayla engellenebilir hastalıkların 

kontrolü 
• Alkol, Madde ve ilaç bağımlılığı ile mücadele: 

travma yaşamış, tolumda dışlanmış, uyumsuz 
davranışlara sahip olma potansiyeli olan göçmen-
lerin alkol, madde bağımlığı açısından risk altın-
da unutulmamalıdır. Alkol, Madde bağımlılığı 
konusunda ülkede yürütülen programlarda 
göçmenlere özel yer verilmelidir. 

• Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü çalışma-
ları: Sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kronik 
hastalıklı göçmenler tıbbi bakım ve ilaca erişim 
konusunda sürekli izlenmelidir. Sağlıklı yaşam 
alışkanlıklarının kazandırılması göçmen gru-
plarda daha zordur. Bulaşıcı hastalıkların teşhis 
edilmesi, uygun tedavi edilmesi ve hastaların 
sürekli izlenmesi göçmenler için daha yoğun çaba 
gerektirmektedir.  

• İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları: Göçmenlerin 
daha riskli işlerde çalışabileceği, risklere yönelik 
eğitimlerden yararlanamayacağı, riskleri tam 
olarak kavrayamayacağı göz önüne alınarak 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine özel önem 
verilmelidir. Çalışma ortamında cinsiyet 
ayrımcılığı ve her çeşit şiddete maruz kalmamaları 
için önlemler alınmalıdır. 

Sağlık Örgütlenmesinin Güçlendirilmesi:

Göçmenlerin karmaşık gereksinimleri ile  başa 
çıkabilmek, kendilerine yakın hissettikleri sağlık 
çalışanlarınca hizmet sunulmasını sağlamak 
uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak genel sağlık 
yapısı içinde böyle bir yapıya ulaşmak çoğunlukla 
olanaklı değildir. 

Ülkemizde Suriyelilere hizmet sunması amacıyla 
oluşturulan Göçmen Sağlığı Merkezleri (GSM) rutin 
sağlık yapısını güçlendirmede etkili olmuştur. 
Merkezlerde çalışan hekim ve hemşirelerin Suriyeli 
olması kültürel ve iletişim bariyerlerinin aşılmasında 
yararlı olmuştur. Merkezlerde çalışan hekim ve 
diğer sağlık çalışanları, ülkemizde uygulanan sağlık 
programları hakkında bilgilendirilmiş ve hizmet 
sunmak üzere istihdam edilmiştir. GSM’ler göçmen 
duyarlı merkezlere önemli bir örnek olmuştur. 

Ülke imkanlarına ilave olarak SIHHAT Projesi 
kapsamında hastanelerimizin tıbbi cihaz 
gereksinimleri karşılanmıştır. Bunun yanı sıra 
hastanelerde iki dili de iyi bilen hasta yönlendirme 
personelleri (HYP) istihdamı sağlanmıştır. HYP’ler 
sağlık okuryazarlığı, hastane yönetimi, hasta iletişimi 
konularında eğitime alınmıştır. 

Göçmen Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merke-
zlerine bağlı olarak kurulmuştur. Yönetimi İl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı, Halk Sağlığı Başkanlığın-
ca yürütülmektedir. Merkezler (GSM), Aile Sağlığı 
Merkezleri (ASM) minimum standartları gözetilerek 
yapılandırılmıştır. Birinci Basamakta gereken tüm 
hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

Sağlık Hizmetlerinin entegrasyonu farklı zaman ve 
gruplardaki bireylerin kesintisiz olarak sağlığı geliş-
tirici, koruyucu ve tedavi edici hizmetlere erişiminin 
sağlanması olarak tanımlanmıştır. Göçmen sağlığı 
hizmetlerinin rutin hizmetlere entegre edilmesi strate-
jisi Avrupa’da pek çok ülkede benimsenmiş bir politika 
olduğu belirtilmektedir.  

Göçmenlere Hizmet Sunumunda Personel Yapısı:

Sağlık personelinin göçmene duyarlı olabilmesi için 
eğitim çalışmaları yürütülmelidir. Sağlık personelinin 
ayrımcı, dışlayıcı davranışlardan kaçınması gerekme-
ktedir. Göçmenlerin sorunlarını bilen, göçmenlerle 
nasıl iletişim kuracağı konusunda yetenekli olması 
sağlanmalıdır. Göçmenlerin ruh sağlığı sorunları 
konusunda haberdar olan, sürekli yardımcı olma isteği 
içinde olan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları-
na gereksinim duyulmaktadır. 
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Kültürel arabulucular: Avrupa ülkelerinin pek çoğun-
da sağlık hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağla-
mak, veri toplanmasını iyileştirmek, sağlık çalışan-
larıyla göçmen hastalar arasında iletişimi geliştirmek 
ve kültürel farklılıkları engellemek amacıyla kültürel 
arabulucuların istihdam edildiği belirtilmiştir. Kültürel 
arabulucular göçmenlere yardımcı olmak, karmaşık 
hastane ortamında rehberlik yapmak, bürokratik işleri 
kolaylaştırmak, göçmenlerin anlaşılmasını sağlamak 
amacıyla kültürel arabulucular sağlık hizmetlerinde 
kullanılmaktadır. Kültürel arabulucuların eğitimlerinin 
nasıl, ne kadar ve ne tür olacağı sorusu cevap arayan 
konulardandır. Kültürel arabuluculuk ile tercümanlık 
birbirinden farklıdır. Tercümanlıkta sağlık çalışan-
larının söyledikleri birebir çevrilerek hastaya yardım 
etmeye çalışılır. Kültürel arabulucular konuşmalarda-
ki farklı kültürel öğeleri aktarmakla görevlidir. Örneğin 
tedaviye uyumu engelleyen kültürel farklılıkların 
sağlık çalışanlarına iletilmesi ve çözümlerin geliştir-
ilmesi sağlanmaktadır.

Ülkemizde, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Suriyeli 
sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi yoluyla bu 
alanda iyi bir uygulama örneği ortaya koyulmuştur. 
İlave olarak, Göçmen Sağlığı Merkezleri içinde 
UNFPA desteğiyle sunulan “Kadın Sağlığı ve Danışma 
Hizmetlerinde” GSM’ye gelmeyen kadın, çocuk, 
gebe ve lohusaların sağlık eğitimlerini yapmak, 
hizmetlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak için 
Suriyeli “sağlık aracıları” istihdam edilmiştir. Sağlık 
aracıları mahallelerde ev ev dolaşarak gereksinimi 
olan anne ve çocukları tespit etmiş, GSM’lerine gelm-
elerini sağlamıştır.  

Kapsayıcılık, Göçmenlerde Bağlam Değişikliği:

Bu konuyu, ülkemizdeki uygulamalardan örnek vere-
rek anlatmak uygun olacaktır. Ülkemizde uygulanan 
Aile Hekimliği Sisteminde hizmetler talep temelli uygu-
lanmaktadır. Aile hekimleri birimlerine kayıt yaptıran 
ve müracaat eden kişilere hizmet sunmaktadır. Bu 
doğrultuda; birimine kayıtlı olan bebeğin topuk kanını 
alır, onun için aşı programı planlar. Bununla beraber 
kendisine kayıt olmayan ailelerin bebeklerine yönelik 
çok sınırlı iş ve işlemler yapar. Bu durum aile hekimliği 
sistemini benimsemiş toplumlarda sorun yaratmaz. 
Ancak Suriyeliler ya da diğer göçmenler aile hekim-

liği sisteminden haberdar olmayabilir, hizmetlerin 
nereden temin edileceğini bilmeyebilir. Bu durum-
da göçmenler arasında aile hekimine ya da Göçmen 
Sağlığı Merkezlerine kayıt olmayan aileler olabilecek-
tir. Bu durumda bağışıklama oranları düşecek çocuk-
lar aşıyla önlenebilir hastalıklar için daha fazla risk 
altında kalacaktır. Bu nedenle göçmenlere sunulan 
sağlık hizmetlerinin bağlamı değiştirilmelidir. Talep 
bazlı değil “arz edilen hizmet” temelinde planlamalar 
yapılmalıdır. Yani göçmenlerin kayıt olması, bebekler-
ini aşılatmaya getirmeleri beklenmemelidir. Hizmet 
almaya gelmeyen kişilerin olabileceği akıldan çıkarıl-
mamalıdır. 

Kültürler Arası İletişim:

Farklı kültürlere hizmet verecek olanların kültürler 
arası iletişime önem vermesi ve buna uygun yapıda 
olması gerekmektedir. Kültürler arası iletişime önem 
veren kişi ve kurumlar;

• Farklılıkların güçlerine güç kattığını düşünür
• Kültürler arası iletişimi önemser ve bu konuda ku-

rum içi değerlendirme yapar
• Farklı kültürden insanlarla temasta kültürel fak-

törlerden kaynaklanan dinamikleri bilir 
• Kültürel farklılıklar çatışma doğurabileceğini bilir 

ve bu çatışmanın işleri engellememesi için gerekli 
tedbirleri alır 

• Kurum içinde, kültürün sağlık hizmetlerine etkis-
ine yönelik eğitimler yapar, kurumsallaşır (kurum 
politikalarında ve stratejilerinde kültürler arası 
iletişim yerini almıştır).

• Sağlık hizmetlerinin organizasyonu kültürel 
farklılıklara göre yapar. 

• Göçmenlere hizmet sunan personel; 
• Kültürler arası iletişim konusunda eğitimlere 

katılır
• Kişilerin etnik, cinsiyet, yaş, din, millet, cin-

sel yönelim ya da yeteneklerine saygılı 
davranabilmeyi öğrenir

• Kişilerin gelenek, görenek, inanışlarını sağlık 
hizmetlerine entegre etmeye gayret eder 

• Kültürel arabuluculardan yararlanır
• Etik değerleri öncelik verir
• Farklı kültürleri öğrenmek için çaba harcar
• Toplumda risk altındaki grupları tanır
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Ülkemizdeki uygulamada, SIHHAT Projesi 
kapsamında, göçmenlere sağlık hizmetlerinin 
sunulmasında rol oynayan Sağlık Bakanlığı çalışanları 
için düzenlenen eğitimlerin içeriğine iletişim ve 
kültürlerarası iletişimin başlıkları eklenerek bu konuya 
dair kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Göçmenlerin Sağlık Durumunun İzlenmesi:

Göçmenlere duyarlı sağlık sistemlerinin ihtiyaç 
duyduğu önemli öğelerden biri de göçmenlerin 
sağlıklarının izlenmesidir. Bilgi sisteminin neleri içer-
mesi gerektiği tartışmalıdır. Menşe ülke, ne kadar önce 
göç ettiği, tercih edilen dil gibi bilgiler toplanabilir. 
Ancak rutin bilgi toplama sisteminde bu tip veriler 
toplanmamaktadır. Her bir etnik grup için analiz yap-
abilecek bir veri toplama söz konusu değildir. Bu du-
rumda yoğun olarak göçmenlere hizmet sunan sağlık 
merkezlerinde bu tip veriler toplanabilir ve analizler 
yapılabilir. Farklı nüfus gruplarının sağlık hizmet ger-
eksinimleri, hastalık profilleri, nüfus yapıları hakkında 
bilgi edinilmiş olacaktır. 

Bizim ülkemiz gibi göçmenlerin çok yoğun olduğu 
ülkelerde “Göç Enstitülerinin” kurulması elzemdir. Bu 
enstitülerde göçmenlere özel araştırmalar yanı sıra 
sağlık verileri toplanıp, analiz edilmelidir. 

Bu kapsamda özel araştırmalara da yer verilmelidir. 
SIHHAT projesinde göçmenlerin sağlık profillerinin 
ortaya konması amacıyla 6500 göçmene anket uygu-
lanmış ve sonuçları sağlık yöneticilerine sunulmuştur. 
Göçmenlerin sağlık durumunun izlenmesi için kul-
lanılabilecek göstergeler 

• Ölüm hızları: 
• Bebek ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı, nedene 

özel ölüm hızları
• Hastalık hızları, 

 ° diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi 
kronik hastalık sıklıkları

 ° kanser sıklıkları
• Engellilik sıklıkları, 
• Beslenme durumlarına ilişkin veriler, 

 ° malnütrisyon sıklığı
 ° besin tüketim araştırmaları

• Sağlığın belirleyicilerine ilişkin sıklıklar
 ° yoksulluk oranı
 ° eğitimsizlik oranı
 ° sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili oranlar
 ° tütün kullanım sıklıkları
 ° bağışıklama oranları

Göçmenlerin sağlık verilerini izlemek için kullanılacak 
veri kaynakları: 

• Rutin bilgi sistemleri verileri
• Ev ziyaretleri ile yapılan surveyler
• Hastalık programları verileri (TB, AIDS gibi)
• Göçmen idari büroları verileri
• Sağlık merkezleri verileri 
• Üniversitelerin yaptığı ilgili araştırmalar

Bu kapsamda göçmenlere ilişkin Tüberküloz 
hastalığının izlemi özel önem taşımaktadır. Göçmen-
lerin yaşam koşulları TB için özel risk oluşturmaktadır. 
Ülkemizde TB kontrolü özel bir program çerçevesinde 
sürdürülmektedir. Bu nedenle TB vakalarının göçmen-
lere özel takip edilmesi gerekmektedir. Göçmen-
lere özel olarak izlenmesi gereken diğer bulaşıcı 
hastalıklar:

• TB
• HIV/AIDS
• Sıtma, şark çıbanı ve diğer vektörle bulaşan 

hastalıklar
• Hepatit-B
• Kolera, tifo, dizanteri ve diğer su, sanitasyon ve 

hijyen ile ilgili hastalıklar
• Menenjit

Bununla birlikte göçmenlerde Diyabet, Hipertansiyon, 
Koroner Arter Hastalıkları, Kronik Böbrek Yetmezliği 
gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların da izlenmesi gerek-
mektedir.

Ülkemizdeki uygulamada, Göçmen Sağlığı Merkezleri 
için oluşturulan Muayene Bilgi Yönetim Sistemi, 
göçmen verilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için 
uygun bir kaynaktır. Ancak, kullanıcılardan alınacak 
geri bildirimler, geliştirilmeye ihtiyaç olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilir Olma İlkesi:

Göçmenlere yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğinin 
yegane koşulu göçmenlere yönelik sunulan hizmetler-
in sisteme entegre edilmesidir. Geliştirilen mod-
ellerin rutin sağlık hizmet akışlarına dâhil edilmesi, 
belirlenmiş yolaklarda yer bulması gerekmektedir. 
Göçmenler, ülkede uygulanan tüm sağlık program-
larına dâhil edilmelidir (10) Örneğin, ülkede güvenli 
annelik programı uygulanıyorsa programa göçmen-
lere yönelik yapılacak iş ve işlemler eklemlenmelidir. 
Ayrıca göçmenlerin güvenli annelik uygulamalarına 
katılmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Güvenli 
annelik çalışmaları kapsamında “Hastanelerde Geb-
elik Sınıfları” oluşturulmaktadır. Gebelik sınıflarına 
Suriyeli gebeler de alınmalıdır. Gebe takipleri, gebelik 
dönemi tetanos aşı programlarına Suriyeli annelerin 
de dâhil olması sağlanmalıdır. 

Sağlığın en önemli belirleyici yoksulluktur. Göçmen-
lerin yoksulluğunun engellenmesi bağlamında en 
azından çalışma hakları verilmesi yararlı bir uygu-
lama olmuştur. Çalışan göçmenler ekonomiye katkı 
sağlarken SGK primleri de ödeneceğinden sisteme 
dâhil olmaları sağlanmış olacaktır. 

Göçmenlerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alın-
ması sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine en çok 
katkı sağlayacak uygulamalardan biridir. 

Sağlığın önemli belirleyicilerinden biri de eğitimdir. 
Göçmen çocukların eğitimlerinin sağlanması sağlık 
hizmet kullanımı, sağlık davranışlarına olumlu etki 
yaratır.

Sağlık okuryazarlığı sağlık davranışlarına olumlu etkisi 
olan bir diğer programdır. Göçmenlerin sağlık okury-
azarlığının artırılması sağlık hizmetlerinde sürdürüle-
bilirliğine olumlu katkılar sağlar.
 
Uygun yasalarla göçmenlerin haklarının, sağlık 
hizmetlerine erişimi üzerindeki engellerin ortadan 
kaldırılması. Gerek sağlık hizmetlerinin sunulmasına 
ilişkin gerekse bu hizmetlerin nasıl finanse edileceğine 
ilişkin kanunlar çıkarılmalıdır. Göçmenlerin özellikle 
analık, çocukluk, yaşlılık hizmetlerine ücretsiz erişim-
leri yasalarla güvence altına alınmalıdır.

Kadın, çocuk, yaşlı ve erişkinlerin ekonomik kay-
nakları kullanımda sınırlılıklarının kaldırılması yanı 
sıra ekonomik faaliyetlere katılımının sağlanması 
ekonomiye katkı sağlayacaktır. Özellikle yoksul, de-
zavantajlı sub-grupların istihdama katılımlarının, iş 
kurma, mal sahibi olmalarının önündeki engellerin 
kaldırılması gerekmektedir. 

Göçmenlere yönelik sunulacak hizmetlerde hede-
fler belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşılması amacıyla 
planlamalar yapılmalıdır. DSÖ göçmen sağlığına il-
işkin hedeflerini aşağıdaki belirlemiş ve hizmetlerin 
sürdürülebilirliğine önem vermiştir: 

• Kısa ve uzun vadede toplum sağlığı çalışmalarıyla 
göçmenlerin sağlığının desteklenmesi

• Çalışma koşullarını iyileştirirken temel sağlık 
hizmetleri yaklaşımının tesis edilmesi

• Göçmenlere duyarlı sağlık hizmetlerinin ülke 
geneline yaygınlaştırılması. Kadın, çocuk, ergen, 
yaşlıların sağlık düzeyinin (cinsiyet ayrımcılığını 
engelleyici ve kadınların statüsünü güçlendirici 
uygulamalarla) iyileştirilmesi 

• Sağlığın sosyal belirleyicileriyle mücadele edilme-
si

• Göçmenlerin sosyal ve sağlık sigortası güvencesi 
altına alınması

• Sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi
• Kanıta dayalı sağlık bilgileri ile göçmen sağlığını 

yanlış algılara karşı korunması ve alınacak önlem-
lerle desteklenmesi.

 
Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği: 

Göçmenlere hizmet sunan, özellikle birinci basa-
mak hizmetlerde gönüllü kuruluşların desteği de 
hizmetlerin güçlendirilmesinde önemli yere sahiptir. 
Gönüllü kuruluşlar, toplum ile resmi kuruluşlar arasın-
daki gediği kapatmada önemli etkiye sahiptir. Gönüllü 
kuruluşların bazı avantajları aşağıda sıralanmıştır:

• Toplumun gerçek gereksinimini saptamada daha 
başarılıdırlar.

• Resmi kurumlarca henüz fark edilmemiş sorun-
ların savunuculuğunu yaparak rutin hizmetler 
içinde yer almasını sağlayabilirler. Örneğin HIV/
AIDS henüz tüm resmi kurumlarca belirlenmem-
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iş, kontrol çalışmaları başlatılmamış iken gönüllü 
kuruluşlar bu konuda çalışma başlatmıştır. 

• Prosedürler çoğunlukla engelleyici, hizmeti gecik-
tirici değildir.

• Labil bir bütçeye sahip olmaları sayesinde hizmet 
gereksinimlerindeki ani değişimlere çabucak 
reaksiyon gösterebilirler.

• Çoğunlukla toplumla aralarında kültürel boşluk 
yoktur.

• Resmi olmayan kaynaklara ulaşma ve bunların 
mobilize edilmesinde başarılıdırlar. 

Bu olumlu özelliklerin yanı sıra hizmetlerde dup-
likasyon yaratma riskleri mevcuttur. Kimi zaman dev-
lete ait sağlık hizmetleriyle rekabete girmeleri olum-
suz etkiye neden olabilir. 

Ülkemizde, gönüllü kuruluşların sağlık hizmetlerine 
olumlu katkıları nedeniyle GSM’lerde işbirliği 
çalışmaları yapılmıştır. Örneğin, İzmir ilinde mevsimlik 
tarım işçileri arasında Suriyeliler yoğunlukta olup 
yerleşkelerine erişimde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
İzmir Halk Sağlığı Başkanlığı Göç Sağlığı Birimi, Dünya 
Doktorları Derneği ile işbirliği içinde yerleşkelere 
ulaşma, hizmet sunma olanağı bulmuştur. Resmi 
prosedürlere takılmadan anında reaksiyon verilmiş, 
aşı kampanyaları yanı sıra gebe ve lohusa izlem-
leri, mevsimsel tarım işçilerinin yerleşkelerinde, 
yapılmıştır. 

Ülkemiz içindeki bir başka örnek, Bakanlığın 
koordinasyonunda ve gözetiminde, eksik olduğu 
veya desteklenmesi gerektiği düşünülen hizmet 
alanlarında, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla 
“Gönüllü Sağlık Tesisleri” açılmasıdır. Bu uygulama 
ile bir taraftan fiziksel ve ruhsal rehabilitasyon gibi 
göçmenler için önem arz eden alanlar desteklenirken 
diğer taraftan hizmetlerdeki duplikasyonun önüne 
geçilerek sınırlı olan kaynakların etkin kullanılması 
sağlanmıştır. 

Sağlık Çalışanlarının Eğitimi:

Sağlık hizmetlerini sunmakla yükümlü sağlık çalışan-
larının göçmenlerin sağlık gereksinimlerini, önemli 
dezavantajlarını, hizmet sunum yöntemlerini ve ilkel-
erini anlamadıkları ve kabul etmediklerinde sağlık 

hizmetlerinde başarı elde etmek çok kolay olmayacak-
tır. Gerek klinisyenlerin gerekse toplum sağlığı çalışan-
larının kültürel duyarlılıkları geliştirilmeli, göçmenlere 
duyarlı sağlık hizmeti sunmaları için gerekli eğitimleri 
verilmelidir. Göçmenlerin hastalıklarının epidemiyo-
lojik profilleri, üreme sağlığı davranışları, ruh sağlığı 
sorunları, göçmen çocukları bekleyen sağlık riskleri, 
göçmenlerin çalışma koşulları ve maruz kaldıkları risk-
ler, göçmenlerin kronik hastalık profilleri ve epidemi-
yolojisi gibi konularda sağlık çalışanlarının eğitimleri 
sağlanmalıdır. Eğitimler bizim gibi göçmenlerin yoğun 
yaşadığı ülkelerde lisans düzeyinde ders programları-
na eklenmelidir. Bunun yanında hizmet içi eğitim pro-
gramında yer alması gerekmektedir.    

Sağlık çalışanlarının eğitimi kapsamında SIHHATP-
projesi kapsamında hizmet içi eğitim planlanmış 
2500’den fazla sağlık çalışanına aşağıdaki konularda 
eğitim yapılmıştır. Bu eğitimlere SIHHAT-2 kapsamın-
da devam edilmesi düşünülmektedir. 

Eğitim konuları: 

• Göç ve halk sağlığı yaklaşımı
• Göç ve mevzuat
• Göç ve çevre sağlığı
• Göç ve bulaşıcı hastalıklar
• Göç ve bulaşıcı olmayan hastalıklar
• Göç ve üreme sağlığı hizmetleri
• Göç ve çocuk ve adölesan sağlığı
• Kültürler arası iletişim 
• Göç ve kişiler arası iletişim 

Eğitim konuları belirlenirken bu konuda yapılmış eği-
tim çalışmaları literatür taraması yapılmıştır. Bunun 
yanı sıra ihtiyaç belirleme çalışması bulgularına göre 
eğitim programı oluşturulmuştur. Uzmanlarla yapılan 
3 farklı çalıştay sonucunda eğitim programı son şeklini 
almıştır. Eğitimler erişkin eğitim ilkelerine uygun yön-
temlerle sürdürülmüştür. Eğitim etkinliği kurs öncesi 
ve sonrası sınavlar yanı sıra hizmet başında odak grup 
görüşmeleri ile çalışmalarıyla test edilmiştir. 
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Sonuç:

Göçmenler önemli bir dezavantajlı grubu oluşturmak-
tadır. Sağlık hizmetleri bir insan hakkı olarak değer-
lendirilmeli ve göçmenlere sağlık hizmetleri eşitlik ve 
hakkaniyet ilkesiyle sunulmalıdır. Göçmenlerin sağlık 
hizmetlerine erişimini engelleyecek faktörleri fark 
edip sağlık sistemi içinde bunlara cevap verebilecek 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Göçmen duyarlı bir sağlık sistemi hemen tüm Avru-
pa’da kabul görmüş bir politika olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ülkemizde de sağlık politikaları 
göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini 
kolaylaştırma üzerine kurgulanmıştır. Bunun için 
göçmenlere sağlık hizmeti sunan merkezler açılmış, 
hastane hizmetleri ücretsiz yapılmıştır.
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2.4. GÖÇMENLER VE HASTA 
HAKLARI  
Doç. Dr. Sedat BOSTAN*, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ**
* Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

İnsanlık tarihi boyuncu insanlar değişik nedenlerle 
bulundukları yerlerden geçici veya sürekli farklı 
yerlere göç etmiştir. İnsanların, kendilerini ifade 
etmede yaşadıkları ülke, bölge ve yerin büyük önemi 
vardır. Fakat yine de, can güvenliği veya ekonomik 
nedenlerin zorlanmasıyla insanlık tarihi boyuncu 
göçler devam etmiştir. 

Günümüzde insanlar daha iyi yaşamak veya savaşlar-
dan kaçmak amacıyla yaşadıkları ülke ve bölgelerden 
daha gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Dünyada göç-
men sayısının 250-300 milyon kişiye ulaştığı, 70 mil-
yon civarında insanın zorunlu göçe tabi tutulduğu ve 
25 milyon civarında mülteci bulunduğu ifade edilmek-
tedir. Son dönemde, en çok zorunlu göç veren ülkele-
rin başında Suriye gelmektedir. 

Ülkemizde göç olgusu çevre ülkelerde meydana gelen 
çalkantılar ve akraba ülkelerdeki sorunlardan dolayı 
sürekli gündemdeki yerini korumuştur. Afrika’dan 
Asya’ya, birçok ülkeden ülkemize göçmenler 
gelmektedir. Suriye’deki iç savaş sonrasında ortaya 
çıkan göç dalgası, göçmen ve mülteci sorununun 
ülkemiz gündeminde kalıcı yer almasına neden 
olmuştur. 

Göçmenler geldikleri ülkelerin vatandaşı olmamaları, 
statülerinin belirsiz olması, ekonomik yetersizlikler 
ve farklı dil konuşuyor olmalarından dolayı birçok 
zorlukla karşılaşırlar. Bu zorluklar, aciliyeti ve ikame-
sizliği nedeniyle sağlık alanında daha fazla hissedilir. 
Sağlık hizmetine ulaşım, iletişim, hizmetten faydalan-
ma güçleşir. Göçmen veya mültecilerin sağlık hizmet-
lerinden tam kapsamlı olarak yaralanabilmeleri belirli 
bir statüyü kazanmalarıyla mümkün olmakta, aksi 
durumda, sadece acil hallerde acil sağlık hizmetlerini 
kullanabilme olanakları söz konusu olmaktadır. 

Bu bölümde göçmenler özellikle GKAS’lar açısından 
hasta hakları konusu irdelenecektir. 
 
Suriyeli Mültecilerin Sağlık Durumu

Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrasında geçici 
olarak ülkemize gelen mülteciler, kalıcı olmuş ve sayı-
ları yaklaşık 3,7 milyona ulaşmıştır. Geçici koruma sta-
tüsü kazanmış olanlar, bu statü, ile sağlık hizmetleri 
de dâhil birçok konuda hak sahibi olmuşlardır.  

AFAD’ın 2017 yılında Suriyeli mültecilerin yaşam ko-
şullarıyla ilgili yayınladığı saha araştırması raporunda: 
kişilerin Suriye’den ayrılma temel nedeninin savaş ve 
can güvenliği olduğu; sadece %2,2’sinin sağlık nede-
niyle ülkemize geldiği belirtilmektedir. Rapor, mülte-
cilerin içinde %0,2’sinin sağlık çalışanı olduğu, sağlık 
ve ilaç harcamaları için borç alanların oranının %6,6 
olduğunu ifade etmektedir. Genel toplamda Suriyeli 
misafirlerin %66’sı sağlık hizmetlerinden yararlan-
dığını ifade ederken, kamplardaki Suriyeli misafirler 
arasında sağlık hizmetlerinin kullanım oranı % 97,2’ye 
ulaşmaktadır. Doktor ve hasta bakıcı sağlık personeli 
bulunduran sahra hastanelerinin kamplar içerisinde 
yer alması bu oranların yüksek olmasında etkendir. 
Kamp dışında yaşayan GKAS’ların sağlık hizmetlerini 
kullanma oranları % 62,9 ile kamplarda yaşayanlara 
göre oldukça düşüktür. Sağlık hizmetinden yararlan-
mamanın gerekçeleri olarak %42’si ihtiyaç duymadığı, 
%13,6’sı maddi durumu yetmediği, %29.4’ü nereye gi-
deceğini bilmediği ve %15 yararlanma hakkı olmadığı 
rapor edilmiştir. Ayrıca GKAS’ların %58,3’ü ilaca zor-
lukla ulaşabildiği belirtilmiştir. Sağlık hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyleri ise %83,2 şeklinde yüksektir. 
Memnuniyetsizliğini ifade etmiş mülteci oranı sadece 
%7,9’da kalmıştır.  
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GKAS’lar, Türkiye’ye geldikleri ilk dönemlerde belirli 
bir aile hekimi tarafından takip edilmeme, sağlık hiz-
metlerine erişememe ve aşılama hizmetlerini alama-
ma, toplu yaşamın getirdiği hijyen ve enfeksiyon risk-
leri gibi nedenlerden dolayı yoğun bir şekilde sağlık 
sorunları yaşama olasılıkları söz konusudur. Bu sağlık 
sorunları zaman zaman yerel toplumu da etkilemiştir. 
Göç sonucunda hem göç edenler, hem de yerel top-
lum sağlık sorunları açısından birbirlerini etkileyebil-
mektedirler.   

Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; GKAS’ların fi-
ziksel sağlık sorunları, anemi, ishal, kızamık, sıtma, 
solunum yolu enfeksiyonları, AIDS ve cinsel yolla 
bulaşan diğer hastalıklar, kronik hastalıklar, doğum 
komplikasyonları, beslenme ve çocuk gelişimi ile ilgili 
ve benzeri sağlık sorunları olarak saptanmıştır. 

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Durumu Araştırması so-
nuçlarına göre, Türkiye’deki Suriyeliler arasında hiper-
tansiyon prevalansı %25,6, tütün kullananların oranı 
üçte bir, son bir yılda yüksek kan şekeri tanısı almış 
olanların oranı %4,1, kardiyovasküler hastalık öyküsü 
bulunanların oranı %6,4 ve beden kitle endeksi doğ-
rultusunda fazla kilolu veya obez olarak değerlendiri-
lenlerin oranı ise %60,3 olarak bulunmuştur.

Hasta Haklarının Gelişimi

İnsanlar alış-verişlerinde, komşuluklarında veya başka 
gerekçelerle birbiriyle ilişkilerinde adaletten uzak 
davranabilmekte ve birbirine haksızlık yapabilmekte, 
bu haksızlıklar ülkesinden sürülme veya cana kıymaya 
kadar gidebilmektedir. Bu durum karşısında insanların 
adaleti ve haklarını arama arzuları, son yüzyılda insan 
hakları ifadesiyle kavramsallaşmıştır. İnsan haklarının 
farklı alanlara ve kesimlere yansıması sonucunda, 
işçi hakları, çocuk hakları, sağlık hakkı gibi alanlar 
açılmıştır. Hasta hakları da bunlardan biridir.

Hak; kişiye ait olan, kişiye doğru olan, verilmesi ve sa-
vunulması zorunlu kazanımlar olarak tanımlanabilir. 
Hak tanımının özelliğinde alt – üst ilişkisi söz konu-
sudur. Örneğin; hayvan hakkının yönü insana, çocuk 
hakkı erişkine; kadın hakkı erkeğe, çalışan / işçinin 
hakkı işverene / otoriteye, insan hakkı güçsüzden güç-
lüye doğrudur. 

Sağlıklı yaşamak ve sağlığını geliştirmek, temel bir 
insan hakkıdır. Kişilerin sağlıklarını koruma ve geliş-
tirme, hasta olduklarında tedavi olma, tam mümkün 
olamadığında rehabilite olma ve şifa aramaları sağlık 
hakkının gereğidir. Sağlık hakkı daha geniş bir kavram 
olup, hasta hakları kişinin sağlık hizmetine her hangi 
bir sebeple gereksinim duymasıyla ortaya çıkmak-
tadır. “Hasta hakları, hastanın, kaybettiği sağlığını 
en kısa zamanda, olabildiğince en yüksek seviyede, 
en konforlu ve saygın bir biçimde geri alabilmesi; bu 
mümkün olamadığında ise, hastalığına karşın yaşam 
kalitesini koruyabilmesi; bu da elde edilemezse insan 
onuruna yakışır biçimde ölebilmesi için gereksinim 
duyacağı her türlü destek ve hizmete kolayca ulaşa-
bilmesini amaçlar”. Hasta haklarının tek gerekçesi ise 
insan olmaktır.

Karşılıklı taraflarca hak ve sorumlulukların farkın-
dalığı, hasta ve sağlık çalışanları arasındaki ilişkinin 
verimliliğini ve dolayısıyla hizmetin niteliğini arttır-
maktadır. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi, sunucu ve 
hizmeti alanların memnuniyetini olumlu yönde etki-
lemektedir. Böylece hasta hakları, sağlık çalışanları ve 
hastalar açısından olumlu neticeler vermektedir.

Tıbbi etik ve deontoloji kavramı varken hasta hakları 
kavramının gelişmesi, etik ile hukuk arasındaki fark-
tan kaynaklanmaktadır. Etik kavramı daha çok sağlık 
çalışanlarından hizmet alıcılara yansımaktadır. Uygu-
lanması tıp ve sağlık meslekleri açısından zorunlu, an-
cak hukuksal bağlayıcılığı sınırlıdır. Merkezinde sağlık 
çalışanları vardır. Hasta hakları yaklaşımında ise mer-
kezde hasta olup, hastadan sağlık çalışanına ve kuru-
ma yansımaktadır. Etik uygulamalarla tanımlanmışsa 
da, bağlayıcılığı hukuksal düzenleme ve güvence al-
tındadır. Hasta hakları kavramını ortaya atan ve ge-
liştirenlerin başında Dünya Tabipler Birliğinin olması; 
etik yaklaşımların birçok ülkede mevzuata dönüştürü-
lerek hukuksal boyuta taşınmasına neden olmasında 
ciddi bir güç olmuştur.

Hasta hakları kavramı ilk olarak, özel sağlık hizmetle-
rinin yaygın olduğu ABD’de 1970’li yıllarda gündeme 
gelmiştir. İlk hasta hakları bildirisini Amerikan Hasta-
neler birliği 1972 yılında yayınlamıştır. 1981 yılında, 
Dünya Tabipler Birliğinin “Lizbon Hasta Hakları” bil-
dirgesiyle hasta hakları, uluslararası boyut kazanmıştır.
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Sonraki dönemlerde, Avrupa Birliği ve Dünya Tabip-
ler birliğinin konuyla ilgili çalışmaları devam etmiştir. 
Uluslararası kuruluşların çalışmaları zamanla ülke 
sağlık otoritelerinde yankı bulmuş ve ülkelerin, hasta 
haklarıyla ilgili değişik düzeylerde yasal düzenlemeler 
yapmalarını sağlamıştır. 

Ülkemizde 1998 yılında Avrupa Birliği uyum çalışmaları 
kapsamında “Hasta Hakları Yönetmeliği” yayınlan-
mıştır. Sağlık Bakanlığının 2002-2012 yılları arasında 
uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 
“hasta odaklılık” anlayışı ön plana çıkarılmaya çalışıl-
mıştır. Bu kapsamda 2003 yılında “Hasta Hakları Uy-
gulama Yönergesi” yayınlanmış ve yönerge 2005 yılın-
da güncellenmiştir. Bu yönerge ile sağlık kuruluşları ve 
hastanelerde hasta hakları birimleri ve hasta hakları 
kurulları oluşturulmuştur. Hasta hakları yönetmeliğiy-
le, hasta haklarının somut bir şekilde sağlık tesislerin-
de uygulamasına yönelik adımlar atılmıştır.

2011 yılında Sağlık Bakanlığının teşkilat yapılanma-
sıyla ilgili çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile, Sağlık Bakanlığı’nın ve taşra birim-
lerinin hasta haklarına ve hasta güvenliğine uygun 
davranmaları konusunda bağlayıcı yasal ifadelere yer 
verilmiştir. Böylece hasta hakları kavramı yönetmelik 
düzeyinden yasa düzeyine yükseltilmiştir. 2014, 2016 
ve 2019 yıllarında “Hasta Hakları Yönetmeliği”nde de-
ğişiklikler yapılmıştır.  Bu değişikliklerle hasta hakları-
nın neler olduğunun yanında ülkedeki sağlık kurum ve 
kuruluşlarında nasıl uygulanacağı ile ilgili hükümler 
yar almaktadır.

Bu gelişmeler sonucunda, ülkemizde Sağlık Bakanlığı 
ve bağlı tüm birimler ile diğer tüm sağlık kuruluşları 
ve hastanelerde sağlık hizmetlerinin hasta haklarına 
uygun olarak sunulması, yasal zorunluluk haline gel-
miştir. 

Hasta Hakları 

Dünya Tabipler Birliğinin altı maddelik Lizbon bildiri-
siyle uluslararası boyut kazanmış olan hasta hakları, 
sonraki dönemlerde, Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa 
Birliğinin çalışmalarıyla altı maddelik ana maddeler 
geliştirilerek yeni maddeler eklenmiş ve içerik zengin-
leştirilmiştir.  Bu uluslararası düzenlemelerin ışığında 

her ülke kendi ulusal hasta haklarını düzenlemiş ve 
içeriklerini şekillendirmiştir. Ülkemizde son haliyle 
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde aşağıdaki hasta hakla-
rına yer verilmektedir.

• Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hiz-
metlerinden Faydalanma 

• Bilgi İsteme 
• Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme 
• Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme 
• Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme 
• Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım 
• Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı 
• Ötenazi Yasağı 
• Tıbbi Özen Gösterilmesi 
• Mahremiyetin Korunması
• Aydınlatılmış Onam
• Güvenlik Hakkı
• İnanç ve İbadet Hakkı
• Saygı Görme Hakkı
• Ziyaretçi ve Refakatçi Hakkı
• Şikâyet ve Dava Açma Hakkı

Göçmenler ve Hasta Hakları

Bulundukları ülke ve statülerine göre genel olarak 
göçmenler; düzensiz (kaçak) göçmenler, geçici koru-
ma statüsündeki göçmenler, mülteciler, sığınmacılar 
ve vatansızlar olarak sınıflandırılan göçmenlerin sağ-
lık hizmetlerinden yararlanma hakları farklılık göster-
mektedir. Türkiye’de göçmenlerin yararlanacağı hiz-
metleri “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 
belirlemektedir. Kanunun uygulanmasında yetkili ku-
ruluş AFAD olup, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
T.C. Sağlık Bakanlığı AFAD ile işbirliği içerisinde görev-
lerini yapar. Kanunun 59. maddesi “Yabancı tarafından 
bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri 
ücretsiz verilir” hükmü bulunmaktadır. 

Kanun kapsamında çıkartılan “Geçici Koruma Yönet-
meliği” kanunun uygulanışıyla birlikte yabancıların 
yararlanacağı sağlık hizmetlerini 27. Maddede ayrıntılı 
bir şekilde tanımlamıştır: Bu maddede;
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 “(1) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri geçici 
barınma merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık 
Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yapılır 
veya yaptırılır. 

 a) Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faa-
liyet gösterecek sağlık merkezleri kurulabilir. Sağ-
lık merkezinin bulunması halinde, yeterli sayıda 
ambulans ve sağlık personeli bulundurulur. 

 b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsam-
daki tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alın-
maz. 

 c) İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık 
hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizme-
ti bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlen-
miş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli ge-
çemez. ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık 
Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için 
belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki be-
deli geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafın-
dan ödenir.

 d) Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, 
özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramaz-
lar. 

 e) Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve 
aşılar yapılarak her türlü önlem ve tedbir alınır. 

 f) Üreme sağlığıyla ilgili olarak yetkili personel ta-
rafından bilgilendirme yapılır ve destek faaliyetle-
ri yürütülür. 

 g) Kişisel veya toplu kullanım alanlarının sağlığa 
uygunluğu kontrol edilerek, tespit edilen aksak-
lıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezleri-
nin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından 
uygun hale getirilmesi sağlanır. 

 ğ) Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı 
veya ağır psikolojik ya da psikiyatrik sorunları 
olduğu tespit edilenler hakkında sağlık kurumuna 
nakli de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler 
alınır. 

 h) Çocuklara yönelik gerekli aşıların yapılması 
amacıyla gerekli tedbirler alınır.

 ı) Barınma merkezleri oluşturulurken gerekli olan 
uygun fiziki donanım kurulur ve Sağlık Bakanlığı-
na teslim edilir. 

 (2) Geçici korunanlara sağlık hizmetlerine ilişkin 
olarak yapılan yardımlar Sağlık Bakanlığı koordi-
nasyonunda yürütülür. 

 (3) Aşı ile koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun 
gecikmeksizin ve sürekli uygulanabilmesi için geçi-
ci korunanların kimlik beyanı ve tespiti yapılarak, 
adres değişiklikleri ivedilikle Sağlık Bakanlığına 
bildirilir. 

 (4) Sınırı ilk geçişlerinde ve acil durumlarda, henüz 
kayıt işlemlerini tamamlamamış olan bu Yönetme-
lik kapsamındaki yabancılara, sağlık hizmetlerin-
den yararlanabilmeleri için kimlik bilgilerine göre 
işlem yapılır. 

 (6) Bu madde kapsamında sağlanacak temel ve 
acil sağlık hizmetlerine karşılık olarak sağlık hiz-
met sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu 
olması halinde; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlı-
ğı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlen-
miş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük 
iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapıla-
maz. Aşılar hariç olmak kaydıyla bu madde kapsa-
mına girenlere Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli 
karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağ-
lık hizmeti verilemez” denilmektedir.

Düzensiz göçmenler, ülkelerin yasal düzenlemeleri 
kapsamı dışında bir ülkeden başka bir ülkeye gitmeye 
çalışan kişilerdir. Bu kişilerin her yönüyle suiistimale 
uğramaları, can ve mal güvenliklerinin olmaması en 
büyük sorunu oluşturmaktadır.  Büyük risk almış bu 
kişiler ne yazık ki haber bültenlerinin dramatik gün-
demlerini oluşturur. Tekneyle giderken, teknenin aşırı 
yüklemeden dolayı batması veya araç içinde havasız-
lıktan boğulmalar sonucu, insanların hatta bebeklerin 
ölmesi söz konusudur. Düzensiz göçmenler açısından 
en büyük sorun: sağlık hizmetlerinden yararlanma 
haklarının olmaması veya sınırlı olmasıdır. Tamamen 
ülkenin veya yetkililerin tasarrufuna kalmışlardır. Acil 
hallerde sınırlı olarak elde ettikleri sağlık hizmetlerin-
den yararlanma haklarını kullanabilmenin önüne de 
dil veya ekonomik engeller çıkmaktadır. Ayrıca, do-
laşım hakları olmadıkları için acil sağlık hizmetlerine 
ulaşmada sorunlar yaşanmaktadır. Acil sağlık hizmet-
leri ambulans gibi araçlarla bu tür göçmenlere ula-
şabilirse sağlık hizmetlerinden yaralanabilmeleri söz 
konusudur.
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GKAS, mülteciler, sığınmacılar ve vatansızlar kayıt 
altına alınmış olanlardır ve sağlık hizmetlerinden yu-
karıda ifade edilen kurallar içerisinde yararlanabil-
mektedirler. Tanımlanan sağlık hizmetlerin oldukça 
ayrıntılı olduğu ve Türk vatandaşlarının yararlandığı 
hizmetlerin tamamına yakınını kapsadığı görülmek-
tedir. Kayıtlı göçmenlerin, özellikle Suriyelilerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için özel-
likle kamplarda sahra hastanelerinin ve onlara özel 
sağlık birimlerinin kurulması, sağlık hizmetlerinden 
yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu durum Su-
riyeli göçmenlerin %83,2’lik sağlık hizmetlerinden 
memnuniyetini açıklamaktadır. 

Bununla birlikte özellikle kamp dışındaki GKAS ve 
diğer kayıtlı göçmenlerin sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanmalarında hasta hakları açısından olumsuzluk 
içeren etmenlerin varlığından söz edilebilir. Özellikle 
kültürel farklılık, dil sorunu ve ekonomik nedenler, 
bazı sorunların oluşmasına neden olabilir.

Dini ve kültürel değerler, örf ve gelenekler, toplum-
dan topluma değişmektedir. Kültürel farklılık, kişilerin 
sağlık okuryazarlığı düzeyi, mahremiyet algısı, kendini 
ifade biçimi, insani değerleri, hasta hakları açısından 
potansiyel sorun kaynaklarıdır. Türk toplumu, Suri-
yelilerle temel dini inançları paylaşsa da, farklı kül-
türel kodlara sahiptir. Sağlık hizmeti sunan kişilerin 
göçmenlerin bu kültürel farklılıkları göz önüne alarak 
davranması, hasta hakları açısından önemlidir.

Göçmenler açısından en önemli sorunlardan biri de 
konuşulan dilin farklı olmasıdır. Her toplum, önce-
likle kendi ana dilini konuşmaktadır. Bir başka dili iyi 
düzeyde konuşabilen kişi sayısı fazla değildir. Suriye-
lilerin ana dili Arapça olup, eğitimli kesimin İngilizce 
bilmesi beklenir. Türkiye’de sağlık hizmeti sunucuları 
Türkçe konuşmaktadır ve İngilizce konuşabilen perso-
nel sayısı sınırlıdır. Kamplarda ve Suriyelilerin yoğun 
olduğu Güney Doğu illerinde sunulan sağlık hizmetle-
rinde Arapça ve İngilizce bilen veya Arapça ve Türkçeyi 
bilen tercümanların görevlendirilmesi ile dil sorunu 
önemli ölçüde aşılmıştır. Fakat diğer illerde göçmen-
ler ve özelde Suriyeli göçmenler açısından dil önem-
li bir sorundur. Dil farklılığı hekim ve sağlık çalışanın 
hastadan bilgi almasını ve hastaya bilgi vermesini 

güçleştirdiği için, hastanın “bilgilendirme hakkının” 
ihlalini artırması beklenir. Diğer taraftan, hekim ve 
sağlık çalışanı hastadan alacağı bilgiye bağlı olarak 
muayene, tetkik, tanı ve tedavi hizmetlerini yürüte-
ceği için dil yetersizliği, “tıbbi gereklere uygun sağlık 
hizmeti alma, tıbbi özen görme” gibi hasta haklarının 
kullanılmasını da riske etmektedir. Sağlık Bakanlığı bu 
soruna da çözüm olabilecek telefonla tercümanlık hiz-
meti vermektedir. Asıl olarak sağlık turizmi ve turistin 
sağlığı kapsamında gelen hastaların sağlık hizmetine 
kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan 
“Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağ-
rı Merkezi’nde Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça, Fars-
ça, Fransızca  olmak üzere 6 dilde hizmet verilmekte-
dir. “Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve 
Çağrı Merkezi’nin”  çağrı numarası +90 850 288 38 38 
olarak belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, Türkiye’deki göçmenler ve özelde GKAS 
kayıt altında olması koşulu ile eşitlik ve hakkaniyete 
uygun olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hak-
ları yasal güvence altındadır ve fiilen sağlanmaktadır. 
Fakat göçmenlerin hareketliliği; kültür, dil farklılığı ve 
ekonomik nedenlerle sağlığa ulaşım; saygı görme ve 
bilgilendirme gibi hasta haklarının uygulanması açı-
sından riskler söz konusudur. 

Göçmenler ve özellikle GKAS’ın uğradıkları hasta hak-
ları ihlalleri konusunda literatürde bir çalışma buluna-
mamıştır. Sağlık Bakanlığı veya AFAD’ın göçmenlerle 
ilgili yaptığı araştırmalarda bu konuyu da gündemle-
rine alması önemli bir konu olarak değerlendirilebilir.
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3.1. GÖÇ, BULAŞICI HASTALIKLAR 
VE SÜRVEYANSI
Prof. Dr. Necla TÜLEK
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Göçler insanlık tarihini oluşturmuştur. Günümüzde 
de sosyoekonomik, politik ve çevresel faktörler ne-
deni ile göçler devam etmektedir ve geçmiş yıllara 
göre 2000 yılından bu yana göçmen sayısının arttığı 
görülmektedir. Ülkemiz de içinde bulunduğu coğrafi 
bölge nedeni ile tarih boyunca hep göç hareketleri ile 
karşılaşmıştır.  Daha önceleri ülkemize daha çok soy-
daş olarak nitelendirilen, Balkanlar gibi ülkelerde ya-
şayan Türkler göç etmişlerdir.  Diğer göçmenler içinse 
transit bir ülke konumunda iken, son yıllarda hedef 
ülke haline gelmiştir ve günümüzde ülkemizde çok sa-
yıda farklı statüde göçmen bulunmaktadır. T.C. İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 
ülkemiz geçici koruma altındaki 3,6 milyon Suriyeliye 
ev sahipliği yapmaktadır. 

Bulaşıcı hastalıklar; enfekte olmuş bir kişi ve vücut çı-
kartıları ile doğrudan temas yoluyla, bir vektör, hay-
van, ürün veya çevreye maruz kalma gibi dolaylı yol-
lardan insana bulaşan bir mikroorganizma ve/veya 
onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan has-
talıklardır. Günümüzde ortaya çıkan birçok enfeksiyon 
hastalığı küresel halk sağlığını tehdit etmektedir. Yeni 
ortaya çıkan veya sıklığı, coğrafik dağılımı son zaman-
larda artan enfeksiyon hastalıkları için “yeni sorun 
oluşturan enfeksiyon hastalıkları” kavramı kullanıl-
maktadır. Bu enfeksiyonlar: 

 (i) Daha önce bilinmeyen mikroorganizmalar 
(Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVi-
rus-SARS-CoV), 

 (ii) Coğrafik dağılımı artan mikroorganizmalar 
(Batı Nil virüsü, Çikungunya, Deng, Zika virüsü), 

 (iii) İnsidansı artan mikroorganizmalar (İnsan 
immün yetmezlik virüsü: HIV), 

 (iv) Virülansı değişen mikroorganizmalar (Myco-
bacterium spp. Neisseria meningitidis ve Salmo-
nella spp.).

Bunlara ek olarak genişlemiş-spektrum beta-lakta-
maz (GSBL) veya karbapenemaz üreten enterobacte-
riaceae ve çoklu dirençli (MDR) tüberkülozda olduğu 
antimikrobiyal dirençte artış olmuştur.  Ebola virüs 
hastalığı, kızamık, polio da yeniden sorun oluşturan 
hastalıklar arasında yer almıştır.  Bulaşıcı hastalıkla-
rın yayılımı toplumun alt yapısı, aşılama, güvenli su 
sistemi, güvenli gıda kullanımı, yaşam koşulları, sağ-
lık hizmetlerine erişim, kişisel özellikler gibi pek çok 
faktörden etkilenir.  Küresel ticaret, seyahatler, hay-
van hareketleri, gıda, vektörlerin transportu, ekolojik 
sistemlerin bozulması, şehirleşmenin artışı gibi pek 
çok faktör bulaşıcı hastalıkları tehdidinin sürmesine 
ve mikroorganizmaların uluslararası yayılımına yol aç-
maktadır. Son yıllarda dünyada yaşanan SARS, H1N1, 
Ebola virüsü hastalığı, MERS-CoV salgınlarında ve has-
talıkların yayılımında seyahat ve iş gezileri gibi insan 
hareketleri rol oynamıştır. Gezginler yeni ortaya çıkan 
enfeksiyonların taşınmasında rol alabilir ve majör 
epideminin başlamasına neden olabilirler.  Avrupa’da 
gezginler aracılığı ile taşınan, Fransa ve İtalya’da çikun-
gunya ve deng, Yunanistan’da sıtma olguları gibi yeni-
den sorun oluşturan enfeksiyonların örnekleri vardır. 
Bu örnekler dışında pek çok kişi hastalıkla karşılaşmış 
olsa da salgın gelişmemiştir. Yeni ortaya çıkan enfeksi-
yonlar için daha çok bölgesel riskler beklenmektedir. 
Tüm dünyada göç denilince akla ilk gelen bulaşıcı has-
talıkların da göçü korkusudur. Orta Çağda veba-‘’Kara 
Ölüm’’ ve ardından uygulanan karantina stratejileri 
enfeksiyon hastalıklarının dışarıdan geleceği korkusu-
nun oluşmasının tipik örnekleridir. Toplumda çok yay-
gın olan algıların tersine göçlerle bulaşıcı hastalıkların 
taşınması arasında sistemik bir ilişki yoktur. Deneyim-
ler Ebola, Marburg ve Lassa virüsü gibi nadir egzotik 
enfeksiyonların importasyonunun çok düşük olasılık-
ta olduğunu ve olsa bile göçmenlerden çok gezginler 
ve sağlık çalışanlarını etkilediğini göstermiştir. Göç-
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menlerin konak ülkedeki toplumda enfeksiyon-salgın 
riski yaratacağı konusundaki varsayımları destekleye-
cek bir veri bulunmamaktadır.  Düzensiz ve fazla anti-
biyotik kullanımına bağlı olarak çoklu dirençli bakteri 
enfeksiyonlarının sorun olacağı konusunda ise endişe 
vardır. Antibiyotik direnci göçmenler ve yakınları için 
risk olabilir ama göçmenlerle yeniden sorun olabile-
cek bakteriyel veya fungal pandemik yayılım olasılığı 
pek de beklenmemektedir. Bu gözlemlere rağmen top-
lumda farklı algılamaya bağlı olarak göç ve enfeksiyon 
hastalıkları konusu sürekli gündemde kalmaktadır.

Göç küresel bir fenomen olup bireylerin ve toplumun 
sağlık durumunu etkiler. Göçlerin önemli bir bölümü 
istenilerek olmamakta, savaş, açlık, işsizlik, çatışmalar 
gibi pek çok faktör insanları göçe zorlamaktadır. Yir-
minci yüzyılın son birkaç dekadına kadar göçmen ve 
sığınmacılara yönelik  sağlık politikaları dışarıdan has-
talık gelmesini önleme üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat 
çalışmalar göçmenlerin yer değişimin ilk aşamaların-
da konak popülasyonuna göre daha sağlıklı olduğunu 
göstermiştir ve ‘’sağlıklı göçmen etkisi’’ olarak ad-
landırılmıştır. Zaman geçtikçe göç edilen ülkedeki 
sağlık koşullarından başlayarak hedef ülkedeki yaşam 
sürecine dek yaşanan sorunlar nedeni ile sağlıklı bir 
göçmen sağlıksız bireye dönüşebilmektedir. Mevcut 
veriler göçmenlerde ilk geliş sürecinde enfeksiyon 
hastalıklarının öncelikli olmadığını travmatik, obs-
tetrik ve psikolojik bozuklukların daha öne çıkmakta 
olduğunu göstermektedir. Göçmenlerin hem bulaşıcı 
hem de bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından yerli 
topluma göre daha duyarlı oldukları bilinmektedir. 

Göç ve Enfeksiyon Riskleri 

Göçmenler arasında enfeksiyon hastalığı geçirme riski 
ve mortalite durumları göçmen gruplarına göre deği-
şiklik göstermekle birlikte enfeksiyon görülme sıklığı 
ve enfeksiyona bağlı ölümler yerli toplumdan daha 
fazla görülmektedir. Bu da göç deneyimi boyunca kişi-
nin yaşamını etkileyen pek çok faktöre bağlıdır.  Özel-
likle ilk süreçlerde ve kabulde görev yapan sağlık çalı-
şanlarının, göçmenlerde risk oluşturabilecek koşulları 
anlaması ve koruma sağlaması gerekmektedir.

Göç öncesine ait faktörler: Göçmenlerde enfeksiyon 
riskleri bireysel faktörler ve geldikleri ülkeye göre de-
ğişiklik gösterebilir. Göçe iten nedenler, genetik özel-
likler, fiziki çevre, kişisel sağlığı etkileyebilecek inanç 
ve davranışlar, okur-yazarlık, ek hastalık varlığı, ailede 
hastalık öyküsü, sağlık hizmetine ulaşım, aşı öyküsü, 
sosyoekonomik düzey enfeksiyon gelişimini etkileyen 
bireysel faktörlerdir. Orijin ülkeye ait bulaşıcı hastalık 
prevalansı, vektörlerin bulunması, sanitasyon, su-gı-
da güvenliği ve sağlık alt yapısı sorunları enfeksiyon 
riskini etkilemektedir. HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma, 
kronik parazit hastalıkları, meningokok taşıyıcılığı bu 
durumlar için örnek verilebilir.. Orijin ülke ve hedef 
ülke arasında hastalık prevalansının farklı olması, bu-
laşıcı hastalıkları farklı yönde etkileyebilir. Prevalansı 
düşük olan bir ülkeden yüksek olan bir ülkeye geliş-
te, gelen kişinin hastalanma riski artar. Tersi durumda 
ise gelen nüfusun hastalığı yayma riski yükselir. Pre-
valansların benzer olması durumunda hastalık yükü 
artar. Orijin ülkedeki hastalıkların kapsamlı bir şekilde 
epidemiyolojik özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu 
açıdan bakıldığında Suriye’de savaş öncesi şark çıba-
nı hariç özel bir risk oluşturabilecek endemik hastalık 
bildirilmemiştir. 

Göç aşamasına ait risk faktörleri: Birçok göçmen 
hedef ülkeye ulaşmadan önce pek çok bölgede uzun 
bir süre geçirmektedir. Kötü beslenme, güvensiz su 
ve gıda kullanımı, hijyen yetersizliği, sağlık hizmetine 
erişimin ve aşılamanın kesintiye uğraması, kalabalık 
olumsuz koşullar, çeşitli fiziksel ve psikolojik stre-
sörler,  mevcut sağlık durumu, ekonomik kaynaklar, 
göçün süresi ve popülasyonun büyüklüğü, transport 
şekli ve geçilen ülkelerdeki sağlık koşulları enfeksi-
yon hastalıkları riskini etkiler.  Özellikle de kalabalık 
koşullarda, yeni ulaşan göçmenlerin konakladığı sıcak 
noktalarda kişiden kişiye geçebilecek hastalıkların 
tespiti önemlidir.  Ektoparazitler (uyuz gibi) gerek göç 
yolu gerek geliş esnasında kalabalık koşullara bağlı 
olarak hızla yayılabilir ve daha fazla yayılmasını ön-
lemek için hemen tanı ve tedavisi gerekir. Tek başına 
ciddi bir sağlık sorunu değildir ama oluşan deri lez-
yonları bakteriyel süper enfeksiyonlara ve komplikas-
yonlara yol açabilir. Su ve besinle bulaşan tifo, akut 
viral hepatit A ve E gibi hastalıklar da bu aşamada göz 
önünde tutulmalıdır. Genellikle erişkinler hepatit A ve 
E’ye karşı immündür.  Genel ulaşım yollarını kullanan-
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larda ve düzenli göçmenlerde enfeksiyon riski daha 
azdır. Tersine düzensiz göçmenlerde ve insan kaçakçı-
lığa maruz kalanlarda risk daha fazladır. 

Göç sonrasına ait faktörler: Göç öncesi ve göç 
yolundaki risklere ek olarak hedef ülkedeki hastalık 
prevalansları, kalış süresi, yaşam koşulları, kamp 
koşulları, barınma, iş edinme, sosyal ve ekonomik 
faktörler,  beslenme bozuklukları, sağlık hizmetine 
ulaşabilme, aşılanma, kültürel ve hijyenik farklılıklar, 
hastalığı gizleme eğilimi-korku ve eğitim durumu bu-
laşıcı hastalık riskini etkiler. İlk gelişte genellikle kamp-
larda ve geçici barınma merkezlerinde toplanılmakta-
dır. Kamplar kalabalık olması nedeni ile, solunum yolu 
enfeksiyonlarının ve gastrointestinal enfeksiyonların 
yayılımı için elverişli olabilir, salgınlar görülebilir. Aşıy-
la önlenebilir hastalıklarla ilgili tamamlanmamış ya 
da düşük aşı kapsayıcılığı nedeni ile salgın riski oluşa-
bilir.  Yerleştirmeden sonra da özellikle kötü sosyoe-
konomik koşullar ve bazı ülkelerde sağlık hizmetinin 
kapsayıcılığının yetersiz olması enfeksiyon hastalıkla-
rı riskini artırmaktadır.  Göçmenlerin ülkelerine gidip 
gelmeleri söz konusudur ve bu durum ayrıca seyahat 
ilişkili enfeksiyonlar için de risk oluşturabilir.

Göçmenlerde Risk Oluşturabilecek Enfeksiyonlar

Göçmenler arasında genel olarak sorun oluşturabile-
cek hastalıklar arasında; tüberküloz, aşıyla önlenebilir 
hastalıklar, HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 
hepatit B, hepatit C, kronik paraziter hastalıklar, su 
ve besinle bulaşabilen enfeksiyonlar görülmektedir. 
Geliş ülkesine göre başka enfeksiyonlar da olabilir. 
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar enfeksiyonlara daha du-
yarlıdır. Aşısız çocuk veya adölesanlar ve kayıt dışı ya-
şayanlar da risk grubu olarak kabul edilir. 

Tüberküloz: Göçmen popülasyonunda tüberküloz 
ile enfekte olma ya da tüberküloz gelişmesi; orijin 
ülkelerindeki prevalansa,  göç yolundaki sağlıksız 
koşullara, bulunduğu ülkedeki çalışma ve yaşam 
koşullarına,  tüberkülozlu enfeksiyöz hasta ile te-
mas, sağlık bakımına erişim, sosyal güvence ve ko-
runmaya bağlıdır. Göçmen popülasyonunun bir kısmı 
tüberküloz prevalansının yüksek olduğu ülkelerden 
gelmektedir. Tüberküloz prevalansının daha yüksek 
olduğu ülkelerden gelen göçmenlerde benzer preva-

lansta hastalık olma olasılığı vardır. Gelişmiş ülkeler-
de tüberküloz, orijin ülkeye göre değişmekle birlikte 
göçmen toplulukları arasında daha fazla görülmek-
tedir.  Ör. Fransa’da tüberküloz göçmenler arasında 
10 kat fazladır. Etkin tüberküloz kontrol programları 
olmazsa ulusal hastalık kontrol ve eliminasyon prog-
ramlarına olumsuz etkisi olabilir.    Pulmoner tüberkü-
loz üzerinde daha çok durulmaktadır.  Tüberkülozun 
göçmenlerden toplumdaki diğer kişilere geçişi ile il-
gili veri yoktur ve sınırlı temas nedeni ile beklenmez. 
Ağır tüberküloz hastaları genellikle seyahat etmeye 
uygun olmayacaktır. Diğer taraftan tüberküloz kolay 
hastalık oluşturmaz. HIV pozitif bireyler hariç enfekte 
kişilerde aktif hastalık yaşam boyu %10 oranındadır. 
Suriye’nin tüberküloz prevalansı ülkemize çok yakın-
dır.  Yıllık insidans 100.000’de 17 civarındadır ve savaş 
sırasında bile 2014’te 100.000’de 19 olarak bildirilmiş-
tir. Avrupa’ya giden Suriyelilerde de prevalans düşük 
saptanmış, aktif tüberküloz olguları az bulunmuştur. 
Ülkemizde yapılan taramalarda da benzer sonuç elde 
edilmiştir. Bununla birlikte kalabalık yaşam, sosyal çö-
küntüler ve standart altı yaşam koşulları, sağlık hizme-
tine erişimin bilinmemesi gibi pek çok faktör insidansı 
etkileyebilir. Olumsuz koşullarda tüberkülozun reak-
tivasyon ya da enfeksiyonun kazanımı ve hızla aktif 
hastalığa dönüşümü artar. İyi bir öykü, risk gruplarının 
belirlenmesi, erken tanı-tedavi önem kazanmaktadır.  
Hızlı klinik değerlendirme dört anahtar semptomun 
varlığına dayanır; ateş, en az iki hafta süren öksürük, 
kilo kaybı ve gece terlemeleri. Bu şekilde potansiyel 
enfeksiyöz vakaların büyük bir bölümü tespit edi-
lebilir. Tanı ve tedavide gecikme göçmen topluluğu 
içinde yayılmaya yol açabilir, yerli popülasyona ge-
çiş için risk ise göz ardı edilebilecek kadar düşüktür. 
Tedaviye uyum ve çoklu dirençli tüberküloz da sorun 
oluşturabilmektedir.  Örneğin Avrupa’da göçmenler 
arasında çoklu dirençli tüberküloz olguları yerli popü-
lasyona göre daha yüksektir. Ülkemizde Suriyelilerde 
dirençli tüberküloz oranı %2 olarak bulunmuştur.  
Latent tüberküloz tespitinde gecikme, tedaviye geç 
başlama ve tedavinin yarım kalması da direnci artırır. 
Aktif tüberküloz olguları doğrudan gözetim altında 
tedavi almalı ve tedavinin tamamlandığından emin 
olunmalıdır. Çoğunluk lenf nodu, kemik tutulumu 
şeklinde olan akciğer dışı tüberküloz olguları da göç-
menler arasında sıklıkla görülmektedir.  Tüberkü-
loz kontrol ve eliminasyonu için göçmenlerin sağlık 
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kapsayıcılığı olmalıdır. Tüberküloz olgularının düşük 
prevalansta olduğu yerlerde risk gruplarında latent 
tüberküloz olgularının da sistematik tanı ve tedavisi 
önerilmektedir. Latent tüberküloz enfeksiyonlarını 
tespit için uzlaşılmış standardize bir tarama yöntemi 
yoktur ve sadece seçilmiş yerlerde mevcut kaynaklara 
göre yapılmalıdır 

HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar: HIV enfeksi-
yonlarını önlemek için kazanılma yollarını anlamak 
gerekir. Göçmenlerde, orijin ülke ve hedef ülkedeki 
sosyal, ekonomik faktörler ve prevalans HIV ve hepa-
tit enfeksiyonları riskini etkiler. Göçmenlerin bir kısmı 
hedef ülkeye ulaştıktan sonra HIV pozitif olmaktadır. 
Yoksulluk, eşten ayrılma, sosyal-kültürel normlar, dil 
bariyerleri, standart altı yaşam ve zor çalışma koşul-
ları, cinsel şiddet de risk oluşturur. İzolasyon ve stres 
enfeksiyon riskini artıracak riskli davranışlara yol aça-
bilir. Ayrımcılık, dışlanma korkusu ve HIV servislerine 
erişebilmede yetersizlik de bu durumu alevlendirir. 
Avrupa’da 2015 yılında yeni tanı konulan HIV/AIDS 
olgularının % 27’sini göçmenler oluşturmuştur. HIV 
pozitifliği tanısı daha geç konmakta, prognoz da kötü 
olmaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelenlerde 
HIV enfeksiyon prevalansı daha düşük bulunmuştur. 
Yapılan çalışmalar Suriye’den göç edenler arasın-
da HIV enfeksiyonu prevalansının düşük olduğunu 
göstermektedir. Göçmenler HIV enfeksiyonu kaza-
nım açısından hassas gruplar arasında yer almakta-
dır. İyi bir öykü alınması ona göre test ve yaklaşımın 
planlanması gerekmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde 
zorunlu HIV testi uygulansa da Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(ECDC) zorunlu HIV testine karşı çıkmakta ve rutin test 
önerilmesi, gönüllü test yapılması ve HIV tedavi bakı-
mın sağlanmasını desteklemektedir. 

Benzer riskler diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
için de söylenebilir. Bu hastalıklar göç öncesi, göç 
yolu (özellikle kadınlarda taciz) veya hedef ülkede ka-
zanılabilir. Sürveyans çoğu ülkede yapılmamaktadır. 
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların farkındalığın azlığı, 
korunma ve bakıma erişim yetersizliği nedeni ile pek 
çoğunda tanı konulmadığı tahmin edilmektedir. Özel-
likle kadınlarda tarama yaklaşımları üreme sağlığı ve 
gebelikte olası komplikasyonları önlemek için önemlidir.  

Hepatit B ve hepatit C: Mevcut veriler göçmenlerde-
ki hepatit B ve hepatit C prevalansının orijin ülkedeki 
prevalans hızlarını yansıttığını göstermektedir.  Yük-
sek endemik ülkelerden gelen göçmenlerde hepatit 
B virüsü ve hepatit C virüsü daha yaygındır. Suriyeli-
lerde hepatit B ve hepatit C prevalansının düşük ol-
duğu rapor edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalar 
da Suriyelilerde hepatit C ve hepatit B prevalansının 
düşük olduğunu göstermektedir. Damar içi ilaç kul-
lananlarda olduğu gibi bazı gruplarda daha yüksek 
olabilir. Suriyelilerde en yaygın hepatit C genotipi, 
genotip 4 olarak bulunmuştur. Kronik hepatitler Su-
riyeliler için öncelikli hastalıklar arasında görülme-
mektedir. Tarama stratejilerinin risk grubuna göre 
oluşturulması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü, yük-
sek prevalanslı ülkelerden gelen göçmenlere girişte 
erken tanı ve tedavi için serolojik tarama önerilmesini 
tavsiye etmektedir. Gönüllü taramanın maliyet etkin 
olduğu gösterilmiştir.  Hepatit B için primer korunma 
yolu aşılamadır, yeni doğanlara ve mevcut kaynaklara 
göre risk gruplarına aşı uygulanmalıdır.  Göçmenler 
birçok ülkede sağlık kuruluşlarına erişememektedir 
ve çoğunlukla mevcut tedavi seçeneklerinin farkında 
değildir, bu nedenle siroz ve fatal komplikasyonlarla 
daha fazla karşılaşılmaktadır. Ayrıca konjenital hepatit 
B enfeksiyonu riski artmakta ve daha genç grupta da 
ilerlemiş hastalık görülebilmektedir. Sağlık hizmetinin 
viral hepatit önleme ve bakım programlarını da kapsa-
yacak şekilde genişletilmesine gerek vardır.

Aşıyla önlenebilir hastalıklar: Hepatit A, hepatit B, 
kızamık, suçiçeği, kabakulak, kızamıkçık, difteri, te-
tanos, boğmaca, poliomyelit gibi aşıyla önlenebilir 
hastalıklar, aşılanma oranı düşük toplumlarda ve 
bağışıklanmamış bireylerde risk oluştururlar. Sa-
vaş, kargaşa ve benzer durumlarda aşılanma oranı 
düşmektedir. Göçmen popülasyonu bu hastalıklar 
açısından risk altındadır. Özellikle çocuklarda rutin 
aşılama yapılmamış olabilir. Avrupa’da erişkinlerde 
yüksek oranda bağışıklık saptandığı halde göçmen 
çocukların çoğunun majör aşı ile önlenebilir 
hastalıklara karşı immün olmadığı saptanmıştır. 
Bunun bir örneği Suriye’de yaşanmıştır.  Daha önceleri 
oldukça iyi bir aşı kapsayıcılığı var iken Dünya Sağlık 
Örgütü, UNICEF ve Dünya Bankası verileri Suriye’de 
2011’den sonra çocuklarda rutin aşılama oranlarının 
(Polio ve kızamık için aşılama oranları %54-49) 
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düştüğünü göstermektedir. Bunun sonucunda da 
Suriyeli çocuklarda çok sayıda kızamık vakaları tespit 
edilmiştir.  Son polio vakası 1999’da iken, 2013-2014 
yılları arasında Suriye’de 30’dan fazla polio olgusu 
bildirilmiştir.  Bunların sonucunda kitlesel aşı kam-
panyaları başlatılmıştır.  Ülkemizde Suriyelilerde polio 
vakası saptanmamıştır. Avrupa’da polio vahşi virüsü 
tespit edilmemiş ama oral polio aşısı ile ilgili tipler 
saptanmıştır.   

Parazitik, vektör kaynaklı enfeksiyonlar: Parazitik 
enfeksiyonlar yüksek endemik ülkelerden gelen sı-
ğınmacı, göçmen ve gezginler aracılığı ile konak top-
luma giriş yapabilir. Vektör kaynaklı enfeksiyonların 
da kitlesel göç hareketleri giriş ve lokalize salgınlara 
yol açma potansiyeli vardır. Tropikal ve subtropikal 
ülkelerden gelenlerde kronik helmint enfeksiyonları 
olabilir ve uzun süre tanı konmayabilir. Şistozomiyaz 
gibi parazitik hastalıklarda hipereozinofili tek bulgu 
olabilir. Sistemik tarama yapılmadığı için Avrupa’da 
da bu hastalıklarla ilgili prevalans bilinmemektedir. 
Strongyloidiasis immunokompromize bireylerde fa-
tal seyredebileceği için üzerinde durulması gereken 
bir parazittir. Sıtma geliş ülkesine göre değerlen-
dirilmelidir. Daha çok Afrika’dan gelenler arasında 
beklenir ama onlarda da uzun göç süreci nedeni ile 
rastlanma olasılığı azdır, çoğu yarı-immündür ve 
yaşamı tehdit edici enfeksiyon beklenmez. Persis-
tan Plasmodium vivax veya Plasmodium ovale form-
ları nedeni ile relapslara rastlanabilir. Göçmenlerin 
ülkelerine gidiş-gelişleri seyahat öncesi yeterli da-
nışmanlık almamaları nedeni ile sıtma endemik böl-
gelere gidenlere risk oluşmaktadır. Geçici koruma 
altındaki Suriyelilerde en sık karşılaşılan paraziter 
hastalıklar arasında giardiyaz, deri layişmanyazı (şark 
çıbanı) ve ekinokokkoz (kist hidatik) bulunmaktadır. 
Hastalık yükü açısından incelendiğinde giardiyaz 
gibi fekal-oral yolla bulaşan paraziter hastalıklarda 
ve kist hidatik vakalarında ülkemize benzer bir 
dağılım izlenmektedir. Sanıldığının aksine sıtma sık 
karşılaşılan hastalıklardan birisi değildir. 2012-16 
yılları arasında 170.000’e yakın Suriyeli  periferik yay-
ma ile taranmasına karşın herhangi bir sıtmalı hasta 
saptanamamıştır. Kamp ve benzeri toplu koşullarda 
yaşayan göçmenlerde bit ve uyuz salgınlarıyla karşı-
laşılabilir. 

Layişmanyaz: Suriyelilerde hastalık yükü açısından 
sorun yaratan en önemli paraziter vektörel hastalık 
Şark Çıbanıdır. Etken Leishmania spp.dir ve  dağılı-
mı tatarcık dağılımı ile örtüşür. Türkiye’de Güney ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Şark Çıbanı halen 
görülmektedir. Suriye’de ve Irak’ta Phlebotomus kum 
sineği popülasyonu çok fazla bulunmaktadır. Suriye 
deri layişmanyazının, Irak da visseral layişmanyaz va-
kalarının sık görüldüğü ülkelerdendir. Savaş koşulları-
na bağlı olarak da vakalarda artış saptanmıştır. Etkin 
bir aşısının ya da önleyici ilacın olmaması kontrolünü 
zorlaştırmaktadır.  Nadir görülen Leishmania tipleri de 
saptanmıştır.  Suriye’li göçmenlere ev sahipliği yapan 
ülkelerde Suriyeliler arasında deri layişmanyazı çok 
sık tespit edilmektedir.  Ülkemizde 2012-17 yılları ara-
sında 8640 civarında Suriyeli vaka bildirilmiştir. Şark 
çıbanı kişiden kişiye bulaşmaz ve tedavisi mümkün-
dür. Ülkemizdeki deneyim göstermiştir ki, iyi hazırlan-
mış bir sağlık sistemi vektör aracılı hastalıkların giri-
şini engelleyebilir. Sıtma ve şark çıbanı salgınları bu 
nedenle ülkemizde saptanmamıştır. 

Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar: Göç koşulla-
rı ve göç yollarında güvenli su ve gıda kullanımı zor-
laşmaktadır. Yaşam koşulları gıda temini, hazırlama 
ve pişirme, saklama süreçlerini de etkiler. Bu süreç 
özellikle kalabalık koşullarda  salmonelloz, şigelloz, 
kolera, Campylobacter, norovirus ve hepatit A virüs 
enfeksiyonları gibi su-gıda ile bulaşan hastalıklar ve 
salgınları açısından risk oluşturmaktadır. Bebekler, 
küçük çocuklar, gebeler, yaşlı, immunokompromize 
bireyler özellikle duyarlıdır. İçme suyu, gıda güvenliği 
ve sanitasyon sağlanırsa hastalık yayılmaz.  Göçmen-
ler geldikleri ortamda da çevreyi ve yiyecekleri bilme-
yebilirler, toksik bitkiler ve mantar zehirlenmeleri ile 
karşılaşabilirler. 

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar: Özellikle çocuklarda 
solunum yolu ve gastrointestinal sistem enfeksiyon-
larına yatkınlık vardır.  Göçmenler, grip, adenovirüs, 
RSV gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasında 
tehdit oluşturmaz. Bu gruplar arasında özellikle has-
sas grup olarak kabul edilen gebeler, 5 yaş altı çocuk-
lar, altta yatan kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarda  
daha ağır hastalık olabilir. DSÖ, risk gruplarına göç-



3. Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetleri

| 75

men yasal statüsüne bakmadan mevsimsel grip aşısı 
önermektedir. Özellikle geri gönderme merkezlerin-
de meningokok taşıyıcılığının artabileceği göz önüne 
alınmalıdır.

Ülkemizde Suriyelilerin bulunduğu kamplarda yapılan 
çalışmalarda en çok tespit edilen hastalıklar solunum 
yolu enfeksiyonları ve ishal olmuştur. Hepatit A olgu-
ları yıllar içinde belirgin azalmıştır. Mevcut durumda 
enfeksiyon hastalıkları açısından stabil bir durum göz-
lenmektedir. Tüberküloz, diğer vektör aracılı enfeksi-
yonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından bir 
artış tespit edilmemiştir. Benzer şekilde Avrupa’da da 
en çok solunum yolu enfeksiyonları, deri parazitleri, 
intestinal parazitler, daha az olarak da gastrointesti-
nal enfeksiyonlar tespit edilmiştir. Majör bir salgın tes-
pit edilmemiştir. 

Antimikrobiyal direnç: Antimikrobiyal direnç tek ba-
şına bir hastalık değildir ama tedavide çok ağır sonuç-
lara yol açabilir. Kalabalık koşullarda, kötü hijyenik 
ortamlarda enfeksiyon hastalıkları daha kolay gelişir. 
Çevresel, gıda, hayvan ve insan kaynaklı olabilecek  
antimikrobik direnç de bu ortamlarda daha kolay ya-
yılır ve sorun oluşturur.  Çoklu dirençli Gram negatif  
bakteriler ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus 
göçmenlerde daha fazla bulunmuştur. Suriyelilerde 
rektal, nazal ve faringeyal sürüntüler kullanılarak 
mikroorganizmalarla kolonizasyon araştırılmıştır.  En 
sık Gram negatif bakteriler;  Pseudomonas sp., Ae-
romonas sp., Pantoea sp. ve Acinetobacter sp. tespit 
edilmiştir. Göçmenlerde ülkesinde yaygın olan ya da 
geldiği ülkedeki antimikrobiyal direnç paternlerini bil-
mek, tedavi yaklaşımları için önemlidir. Göçmenlerin 
tek başına antibiyotik direncinin topluma yayılmasına 
katkısı konusunda veri çok azdır ama göçmen yoğun 
toplumlarda antimikrobiyal direncin direnci tespit, 
tedavi ve önleme konusunda stratejilere gerek vardır. 
Antibiyotik yönetimi, akılcı antibiyotik kullanımı bu 
stratejilerden sayılabilir. 

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Stratejileri

Göçmenlerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok çalış-
ma yapılmıştır ve diğer sağlık alanlarına göre daha 
fazla kanıt bulunmaktadır. Göçmenlerin geldiklerin-
de bulaşıcı hastalıklar için sorun oluşturmadıkları 

ama enfeksiyonlara yatkın oldukları görülmüştür.  Bu 
nedenle ülkeye ulaşan göçmenlerin sağlık durumu-
nu belirlemek, koruyucu önlemleri almak önemlidir. 
Göçmenlere özel, koruyucu, önleyici sağlık program-
larının gecikmesi, sağlık bakımının organize edilme-
mesi, kalabalık kabul merkezleri aşı ile önlenebilir 
hastalıkların artışı ve diğer salgınlara yol açabilir.  Ko-
runmada ilk adım güvenli barınma ve göçmenlerin 
risk farkındalığını geliştirme yaklaşımlarıdır. Kültürel 
farklılıklar nedeni ile önleyici yaklaşımlar farklı anla-
şılabilir, kabullenme az olabilir.  Aşılama, tarama ve 
diğer önlemlerin önemi anlatılır ve orijin ya da transit 
ülkedeki enfeksiyon hastalıklarının durumuna göre 
tarama stratejileri belirlenir. Sendromik yaklaşım te-
melli genel tarama çoğu bulaşıcı hastalıkların erken 
tanımlanması için hızla uygulamaya konulmalıdır. 
Göçmenlerde antimikrobiyal direncin önlenmesi, tes-
piti ve tedavisi için de iyileşme yapılması gerekmek-
tedir.

• Genel Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
 Her tür bulaşıcı hastalıklardan korunmada el hij-

yeni çok önemlidir. Bu nedenle el hijyeni konu-
sunda eğitim vermek gerekir. El yıkama için uygun 
araç gereç ve yeterli miktarda sabun tuvaletlerin 
yanında bulundurulmalıdır. Su ve sabunla, görü-
nür kir olmadığı zaman gerekirse alkol bazlı el de-
zenfektanları ile eller 20-30 sn. ovuşturulmalıdır. 
Özellikle hastalarla temas öncesi ve sonrası, gıda-
ları hazırlamadan önce ve sonra, tuvalet sonrası 
kullanım konusunda eğitim verilmelidir. Öksür-
me-hapşırma sırasında tek kullanımlı bez ya da 
kâğıt mendil ile ağız ve burun kapatılmalı sonra 
eller yıkanmalı, kapatma materyali uygun şekilde 
atılmalıdır. Odalar ve diğer alanlar iyi havalan-
dırılmalı, temiz havanın girmesi sağlanmalıdır ( 
WHO Euro).

• Su ve Gıda ile Bulaşan Hastalıkları Önleme Yak-
laşımları

 Su kaynaklı ve gıda kaynaklı enfeksiyonların geli-
şimi ve yayılımının önlenmesi önemlidir. Özellikle 
kamplarda ve spontan yerleşim yerlerinde kolay-
ca epidemiler oluşabilir. Güvenli gıda işlenmesi 
örneğin DSÖ’nün güvenli gıda için beş anahta-
rı göçmenlere ve gıda sağlayıcılara anlatılmalı, 
yaygınlaştırılmalı, dağıtılmalıdır (WHO poster) El 
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yıkama, yeterli miktarda içme suyu gibi temizlik 
işlemlerine ulaşım sağlanmalıdır. Sınırlarda ve 
kabul merkezlerinde içme suyunun mikrobiyolo-
jik ve kimyasal analiz yapılmalıdır. Uygun sayıda 
tuvalet yapılandırılmalıdır.  Atıkların düzgün top-
lanması, sinek, kemirgen gibi vektör kontrolü için 
önem taşır. 

• Bulaşıcı Hastalıklar İçin Tarama Yaklaşımı
 Yararı ve maliyet etkinliği ile ilgili belirgin bir veri 

olmadığından Dünya Sağlı Örgütü, göçmenlerin 
rutin olarak zorunlu taranmalarını önermemekte-
dir. Ayrıca göçmenlerde ve toplumda anksiyeteye 
yol açabilir. Onun yerine korunma gereksinimi 
olanlara bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan 
hastalıklar için sağlık kontrolü önerilmeli, sağlık 
hizmetine erişimleri sağlanmalıdır. Zorunlu tara-
malar sağlık bozulmalarından uzaklaştırır ve yük-
sek riskli hasta grubunun tanımlanmasını zorlaş-
tırır.  Sistematik bir yaklaşım olmadan ve göçmen 
dostu sağlık servislerini geliştirmeden yapılacak 
her yaklaşım yararsız ve kısa süreli olacaktır. He-
defe yönelik bulaşıcı hastalık kontrol ve tarama 
programları oluşturulmalı, taramalar insan hak-
larına ve onuruna saygılı olarak yapılmalıdır. En-
feksiyon hastalıklarının toplumda epidemiyolojik 
etkisi göz ardı edilecek düzeyde de olsa eğilimleri 
tespit ve eylemleri belirlemek için tarama prog-
ramları farklı aşamalara adapte edilmelidir. 

• Triyaj ve Sağlık Hizmeti Sunumu 
 Giriş noktalarında göçmenlerin sağlık sorunlarını 

ayırt edebilmek için triyaj önerilir. Gerekenlere 
sağlık bakımı verilir ve korunma (aşı) önerilir.  DSÖ 
yasal statüye bakılmadan tüm göçmenlere nite-
likli sağlık hizmeti verilmesini önermektedir. Bu 
yöntem yerli popülasyonun importe enfeksiyöz 
ajanlarla karşılaşmaması, erken tanı ve tedavinin 
sağlanması ve sekonder olguların önlenmesi için 
en etkili yöntemdir. Sınırlarda fazla hareketlilik, 
toplumları birbirine bağlayan seyahat ve ticaret 
yanında göçmenlerin sağlık sistemine erişimin-
de güçlükler yeni ortaya çıkan ve yeniden sorun 
olan enfeksiyon hastalıkları ve antimikrobiyal 
direncin yayılımı için tehdit oluşturabilir.  Göç-
menleri kabul eden tüm ülkelerin sağlık sistemi 
iyi donanımlı olmalı ve kanıta dayalı uygulamalar 

yapılmalıdır. Laboratuvar olanakları artırılmalıdır. 
Ayrıca ülkelerine gidip gelen göçmenlere de önle-
yici yaklaşımlar gerekmektedir. Hassas gruplara 
öncelendirme yapılıp, toplumdaki diğer risk grup-
ları belirlenebilir. Sağlık sistemi göçmene duyarlı 
ve göçmen dostu olacak şekilde geliştirilmelidir. 
Göçmen popülasyonunda uzun erimli sağlık poli-
tikalarına ve konak ülkenin sağlık sistemin enteg-
rasyonuna gerek vardır. Göçmenler için nitelikli 
sağlık hizmeti sadece sağlık sistemi ile sağlana-
maz. Eğitim, iş, sosyal güvenlik, barınma her biri-
nin göçmen sağlığı üzerinde etkisi vardır.

• Bağışıklama
 Etkin immünizasyon oranları aşı ile önlenebil-

ir hastalıkların yeniden dirilmesini önleyecek-
tir. Yeni gelen göçmenlerin aşılama durumunu 
genellikle dokümantasyon olmadığı için sapta-
mak ve aşı belgelerine erişmek çok zordur. Ek 
olarak hedefe yönelik sürveyans programlarının 
olmayışı nedeni ile göçmenlerin immünizasyon 
statüleri bilinmemektedir. Göçmenlerin aşıla-
ma durumu, kayıtları incelenmeli ama mevcut 
değilse ya da yetersizse konak ülkenin aşı çizelge-
sine göre gecikme olmaksızın mümkünse kabul 
bölgelerinde aşılama yapılmalıdır.  Kızamık-ka-
bakulak-kızamıkçık, difteri-tetanos, polio ve 
olabilirse Haemophilus influenzae tip b aşıları 
bulaşıcı potansiyel bulaşıcılığı sınırlandırmak ve 
özellikle duyarlı-kırılgan grupta komplikasyon-
lardan kaçınmak için önceliklendirilmelidir. 
Aşılama programı yapar iken kamptaki koşullar, 
mevcut salgın riskleri de göz önüne alınmalıdır. 
Çocuk yaş grubu ve gebelere öncelik verilmelidir, 
mümkünse erişkinler de aşılanmalıdır. Gerekirse 
kitlesel aşı kampanyaları yapılabilir. Ülkemiz de 
dahil çok sayıda göçmen hareketiyle karşı karşıya 
kalan birçok ülke göçmen aşılamasını rutin 
aşılama programı içine dahil etmiştir.

• Sağlık Çalışanlarının Eğitimi 
 Ön safhadaki sağlık personeli hem koruyucu 

önlemleri almalı hem de bu popülasyon için 
sağlık risklerini bilmelidir. Sağlık çalışanları 
yaygın bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların 
tanı ve tedavi konusunda yeterli donanımda ol-
malıdır. Ayrıca iletişim becerilerini uygulayabil-
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melidir.  Bildirim sistemi, sürveyans konusunda 
gerekli duyarlılık gösterilmelidir, kayıtlar iyi alın-
malıdır. Hastalarda ülkede bulunma süresi, daha 
önce bulunduğu ülke-bölgeler, aşılanma öyküsü, 
daha önceki enfeksiyon hastalığı öyküsü, birlikte 
yaşadığı kişilerde hastalık ve semptomlar, hayvan 
temas öyküsü, sinek-böcek ısırığı, su kullanımı, 
güvenli gıda öyküsü, yaşam koşulları, riskli cinsel 
temas, kan transfüzyonu, antibiyotik kullanımı, 
diğer ilaçlar sorgulanmalı ve toplumda mevcut 
enfeksiyon hastalıkları gözden geçirilmelidir. Ge-
nel kural müdahale edilecek her hastanın enfek-
te olduğu kabul edilmeli ve bu nedenle her türlü 
müdahale sırasında standart önlemlere mutlaka 
uyulmalıdır.  Sağlık çalışanı için standart önlem-
ler, müdahale edilecek her hastada alınması ge-
reken önlemlerdir. Kan, tüm vücut sıvıları(semen, 
vajinal sekresyonlar, beyin-omurilik sıvısı, sinovi-
yal, plevral, peritoneal, perikardiyal ve amniyotik 
sıvılar), bütünlüğü bozulmuş deri, müköz memb-
ran temasları için uygulanır. Personel için standart 
önlemler el hijyen uygulamalarını ve ilave olarak 
eldiven kullanımını içerir. Hastaya yapılacak iş-
lemin özelliğine göre cerrahi maske ve koruyucu 
gözlük kullanılmalıdır. Cerrahi maske ve gözlük, 
sürekli olarak personelin yanında bulunmalıdır. 

Bulaşıcı Hastalıklar ve Sürveyans 

Göçmenlerin sağlık gereksinimlerini karşılama ya-
nında halk sağlığı çalışmalarının güçlendirilmesi, risk 
durumunda sağlık sisteminin ve laboratuvarların hızla 
yanıt verebilmesi, etik ve etkin tarama stratejilerinin 
geliştirilmesi, etkin sağlık bilgi yönetimi ve iletişi-
mi gerekir. Her ne kadar göç ve bulaşıcı hastalıkların 
yayılması arasında bir ilişki tespit edilmemişse de 
dikkatli bir sürveyans gerekir. Sürveyans, herhangi 
bir hastalık, durum veya olay ile ilgili olarak, sağlık 
uygulamalarını planlama,  koruyucu ve önleyici ön-
lemlerin belirlenmesi ve uygulanması, sonuçların 
paydaşlarla paylaşımı amacıyla; gerekli sağlık verile-
rinin devamlı ve sistematik toplanması, analizi ve yo-
rumudur.  Başlangıçta bulaşıcı hastalıkların kontrolü 
için bir araç olarak kullanılan sürveyans daha sonra 
pek çok durum için uygulanmaya başlanmıştır. Bir ül-
kede hem var olan durumun saptanması hem de olası 
yeni sorunlara hazırlıklı olmanın en önemli yolu güçlü 

sürveyans sisteminin olması ve sistemin uygulanma-
sıdır. Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne (2005) göre tüm 
ülkelerin etkin hastalık sürveyans ve bildirim sistemi 
olmalıdır. Göçmen sağlığı ile ilgili sistematik rutin veri 
toplanmalıdır, veri toplama sistemi geliştirilmelidir.
Tüm sürveyans sistemlerinin temel öğeleri: 

 (i) Sağlık olayının tespiti ve bildirimi, 
 (ii) Araştırma ve doğrulama (epidemiyolojik, kli-

nik, laboratuvar), 
 (iii) Veri toplama, 
 (iv) Veri analizi ve yorumu,
 (v) Sonuçların geri bildirimi ve yayılması,

Sürveyansın göstergeye dayalı,  olaya dayalı, sendro-
mik sürveyans gibi birçok uygulama şekli vardır. Gös-
tergeye dayalı sürveyansta; hastalıklarla ilgili önceden 
belirlenmiş veriler rutin bir şekilde toplanır, analiz 
edilir, yorumlanır ve geri bildirimi yapılır. Bu amaçla 
bildirim sisteminden yararlanılır. Olaya dayalı sürve-
yans: hastalık kümelenmeleri, açıklanamayan ölümler 
gibi akut halk sağlığı olaylarının erken tespiti, bildiri-
mi, doğrulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması 
amacıyla ilgili verilerin hızlı bir şekilde toplanması, 
analiz edilmesi, yorumlanması ve geri bildiriminin 
yapıldığı sürveyans yöntemini ifade eder.  Sendromik 
sürveyans; Belirli bir hastalığa özgü olmayan tanı veya 
semptomlardan oluşan sağlık ile ilgili verilerin toplan-
dığı, analiz edildiği, yorumlandığı ve geri bildiriminin 
yapıldığı sürveyans yöntemini tanımlar.

 Sendromik sürveyans

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü, Avru-
pa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Uluslararası 
Göç Örgütü göçmen kabul merkezleri, kamplarda ve 
mülteci yerleşim yerlerinde sendromik sürveyans ya-
pılmasını ve sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesini 
önermektedir. Sendromik sürveyans sağlık ilişkili veri-
leri kullanarak laboratuvar doğrulamasından ve etiyo-
lojik tanıdan daha önce halk sağlığı yanıtı gerektiren 
durumlar salgın ve olgular için olası sinyalleri mümkün 
olduğunca erken ve hızlı olarak tanımlamayı sağlar. 
Daha erken basamakta bilgi sağlandığı için erken dö-
nemde gerekli eylemleri başlatarak hastalığın toplum 
üzerindeki etkisini azalma potansiyeli vardır.  Tarama 
programlarının ve göçmen sağlığını izlem program-
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larının yerini alması hedeflenmez. Ayrıca sendromik 
sürveyans mevcut sürveyans sisteminin yerini almaz 
ama onu tamamlar. Sınırda ya da diğer uluslararası 
tehdit oluşturan durumlarda, erken uyarı sistemi ku-
rallarına göre raporlama yapılır. Sendromik sürveyan-
sın uygulanması için üç evre gerektirir; hazırlık, test 
etme ve uygulama. Hazırlık dönemi sürveyansın ama-
cı ve hedef sendromların risk değerlendirilerek belir-
lenmesi, sürveyans altındaki popülasyonun tanımı ve 
veri toplama –analiz için gerekli araç ve prosedürlerin 
hazırlanmasını kapsar.  Göçmenler için sayılar, bulun-
dukları yerler, orijin ülke, demografik özellikleri, risk 
belirleme, sürveyans protokollerin oluşturulması, sür-
veyansın amaçları, sendromların belirlenmesi, eylem 
için indikatörlerin tanımı, uyarı için eşik düzeyler, bil-
dirim kalıpları olarak tanımlanabilir. Değerlendirme-
de epidemik özellikli enfeksiyon hastalıklarının göz 
önüne alınması gerekir:  Lokal, bölgesel ve ülke sağ-
lık otoriteleri sendromik sürveyansın hedeflerini ve 
hangi sistemlerin kurulacağını belirler.  Pilot aşaması 
hazırlık aşamasında geliştirilen prosedür ve araçların 
kurulmasıdır. Uygulama aşması veri toplama ve analiz 
için protokollerin aktivasyonu, sinyallere göre hareket 
ve gerekirse sistemin ayarlanması aşamasıdır.

Sendromik sürveyans birçok halk sağlığı sorunu için 
uyarlanmıştır. Sadece ateşli solunum yolu hastalığı, 
uzamış öksürük, kanlı ishal, kansız ishaller, ateş-dö-
küntü, menenjit, ensefalit, ateş-lenfadenopati, akut 
flask paralizi, sepsis veya açıklanmayan şok, ateş-ka-
nama, akut sarılık, deri parazitleri gibi bulaşıcı hasta-
lıklar için değil; açıklanmayan ölümler, ruh sağlığı, ısı 
ilişkili koşullar, beslenme durumu gibi bulaşıcı olma-
yan durumlar için de yapılabilir.  Bir hemorajik ateş 
sendromu ya da bir kızamık kuşkusu hemen tanıyı 
doğrulama araştırmalarını başlatır ve daha fazla ya-
yılması kontrol altına alınır. Salgın, ”belirli bir alanda, 
belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca 
beklenenden daha fazla vaka görülmesi veya salgın 
potansiyeli olan ve epidemiyolojik olarak bağlantılı iki 
veya daha fazla vaka ya da yeni görülen/elimine edil-
miş veya eradike edilmiş hastalığa ait tek bir vakanın 
görülmesini” tanımlar. Zaman içinde rölatif değişim-
ler de önemlidir. Sporadik gastroenteritler halk sağlığı 
sorunu oluşturmaz ama artışı araştırılması gereken bir 

halk sağlığı tehditlinin olduğunu gösterir. Sendromik 
sürveyansın etkin fonksiyon görmesi için veri toplama 
temel oluşturur. Bu nedenle kayıtların ve bildirimin 
çok özenli yapılması gerekir. 

Hastalık önleme programlarının olmayışı,  standart 
altı sağlık hizmeti, tedavide kesintiler, yeterli sürve-
yansın, olgu yönetiminin  olmayışı . hedefe yönelik 
bilgi ve sağlık eğitimi yokluğu tüm bunlar birçok ül-
kede çeşitli grup göçmenler tarafından yaşanmıştır, 
Önemli halk sağlığı maliyetine ve özellikle göçmenle-
rin yoğun olduğu toplumlarda  bulaşıcı ya da bulaşıcı 
olmayan hastalıklar açısından daha ağır maliyetlere 
yol açabilir. Göçmenlerin sağlığı toplumun ve küresel 
sağlık güvenliğinin de bir parçası olduğu unutulma-
ması gereken bir gerçektir.
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3.2. GÖÇMENLERE YÖNELİK 
BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ
Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Aşılama, ilgili enfeksiyöz ajan ile daha sonra temas 
olması durumunda aşılanmış bireyde hastalığı önle-
yecek koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için 
yapılan bir uygulamadır. Aşılar son derece güvenli 
ürünlerdir ve sık görülen ve özellikle çocuklarda öl-
dürücü olabilecek bulaşıcı hastalıkları önler. Bağışık-
lama hizmetlerinde temel amaç; toplumda, özellikle 
bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların 
ortaya çıkışını engellemek, böylece bu hastalıklardan 
kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geç-
mektir. Sağlıkla ilgili kazanımlarının yanı sıra; ekono-
mik ve sosyal kazanımlar da aşılama programlarının 
başarısı olarak değerlendirilmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bağışıklama 
hizmetleri, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna 
bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en 
maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri arasında 
kabul edilmektedir. 

Yapılan aşılama çalışmaları sonucunda aşı ile önlene-
bilir hastalık hızlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. 

• Özellikle 1924 -1944 yılları arasında büyük sal-
gınlar ve ölümlere yol açmış olan çiçek hastalığı 
aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren ta-
mamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildi-
ğinden çiçek aşısı uygulamalarına da ihtiyaç kal-
mamış ve 1980 yılında ülkemizde ve tüm dünyada 
aşılama durdurulmuştur.

• Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı has-
talığı olan çocuk felci (poliomiyelit) hastalığına 
karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları 
yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına getiril-
miştir. 1988 yılında dünya genelinde 350.000 olan 
vaka sayısı 2017 yılında 22 vakaya kadar azaltıl-
mıştır. Ülkemizde son çocuk felci vakası Kasım 
1998 yılında görülmüş ve 19 yıldır çocuk felci va-
kamız bulunmamaktadır. DSÖ tarafından Avrupa 

Bölgesi Poliodan Arındırılmış Bölge Sertifikası ile 
belgelendirilmiştir.

• Ülkemizde kızamık vaka sayıları 2001 yılında 
30.509 iken, etkili kızamık aşılaması sonrası 2017 
yılında vaka sayımız 84 ile sınırlı kalmıştır. 2010 
yılından itibaren SSPE vakalarında belirgin bir 
azalma görülmektedir. Bu da 2005 yılından itiba-
ren kızamık aşılama oranlarının artması ve bu-
nun sonucunda kızamık vakalarının azalması ile 
uyumludur. 

• Türkiye’de maternal ve neonatal tetanozun elimi-
ne edildiği 24 Nisan 2009 tarihinde DSÖ tarafın-
dan duyurulmuştur.

• 2004 yılından bu yana sadece 2011 yılında tek dif-
teri ve ölüm vakamız olup, bu vaka dışında vaka 
görülmemiştir.

• 2017 yılında 2’si ölümle sonuçlanan toplam 25 
tetanoz vakası görülmüş olup, vakaların tümü aşı-
sızdır.

• Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmala-
rımız sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan 
hepatit A-B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalık-
lardan pnömokok ve Haemophlius Influenzae tip 
b (Hib)’ye bağlı gelişen menenjit, sepsis ve bak-
teriyemi, suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka 
görülme sıklıkları oldukça azalmıştır.

Anne-babalarının aksine, göç sürecinde özellikle ço-
cuklar ve adolesanlar “Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı’nda bulunan kızamık, difteri, boğmaca, 
tetanoz, çocuk felci, BCG aşılarından yoksun kalmak-
tadır. Suriye’den göçle gelen geçici koruma altındaki 
Suriyeliler için Türkiye’ye doğru sınır geçişleri başla-
dığı andan itibaren müdahale ekipleri öncelikli olarak 
aşılama hizmeti sunmuşlardır. DSÖ’nün de tavsiyeleri 
dikkate alınarak çocuklara çocuk felci, kızamık, kıza-
mıkçık, kabakulak vb. aşıları yapılmaya başlanmıştır. 
Devamında ise Türkiye vatandaşı olan çocuklara uy-
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gulanan aşı şeması aynı şekilde geçici korunma altın-
daki Suriyeli çocuklara da uygulanmaktadır.

DSÖ göçmen grupların aşılanmasında bulunan ülke-
deki aşı şemasının uygulanmasını önermektedir. Tür-
kiye’de doğan bebekler de bu ülke bebekleri ile benzer 
aşılara gereksinim duymaktadır. Bu nedenle bir yan-
dan göç nedeniyle yapılamayan ve yarım kalan aşılar 
uygulanmakta; diğer yandan yeni doğan bebekler 
ülke bebekleri ile aynı aşılama şeması ile aşılanmak-
tadır. Ancak bu grupta fırsat olan her durumda aşıla-
rı tam olarak yapmak, eksik aşıları tamamlamak ve 
elektronik kayıtlarını tutmak, aşılama fırsatlarını ka-
çırmadan, mükerrer aşılamalara yol açmadan doğru 
bir aşılama uygulaması için temel gerekliliklerdir. 

Göçle gelen kişilerin geldikleri ülkedeki aşılama prog-
ramı ve uygulanacak aşılar hakkında bilgi sahibi olma-
sı ve tüm aşı kayıtlarının tutulması çok önemlidir.

Türkiye’de özellikle çocuklara yönelik Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı uzun yıllardır başarıyla uygu-
lanmaktadır. 1981 yılında başlatılan program günü-
müzde oldukça yüksek kapsama hızlarına ulaşılmıştır. 
Aşılanma hızları pek çok aşı için %95 hedefinin üzeri-
ne çıkmıştır.

Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik Nisan 
2011 tarihinden itibaren:

• Sınır geçişinde aşılama
• Polio Mop-up aşılama
• Eksik aşı tamamlama
• Rutin aşı uygulama ve izlem başlıkları altında 

toplanabilecek aşılama çalışmaları yürütülmüş 
ve yürütülmektedir.

Sınır Geçişinde Aşılama 

Sınır geçişleri başladığı dönemden itibaren aşağıda 
yer alan aşılar Suriye’den göç eden kişilere sınırda ya-
pılmaya başlanmıştır. Sınır geçişlerinde yapılan aşıla-
malar şunlardır:  

• OPA (0-15 yaş arası),
• KKK (9 ay-15 yaş arası)
• DTaB-İPA-Hib (7 yaş altı),
• Dtab-İPV (7-12 yaş arası),
• 15 – 49 kadınlara Td. 

Polio Mop-up aşılama

Ülkemizde Poliomyelit Eradikasyonu kapsamında 
yürütülmekte olan mop-up çalışmalarına benzer 
şekilde Suriyeli geçici koruma altındaki nüfusa yönelik 
olarak 2013-2014-2015  yıllarında 18 ilde toplam 9 tur 
aşılama çalışması yapılmıştır. Kampanya sırasında 5 
yaş altı gruba  800.793 doz OPA aşısı uygulanmıştır.

Eksik aşı tamamlama

Aşılanmamış bebek ve çocukları aşılamak, aşılamaya 
başlamış, ancak takibinde aşı dozları tamamlanma-
mış 0-59 aylık bebek ve çocukların aşılanması ama-
cıyla 2017 yılı içinde Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında 
olmak üzere 3 tur eksik aşı tamamlama çalışması ya-
pılmıştır.  Eksik aşı tamamlama çalışması, ağırlıklı ola-
rak geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun bulun-
duğu veya yerli nüfusa oranının %5 ve üzerinde olan 
Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Batman, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, 
Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 20 ilde gerçekleş-
tirilmiştir. Eksik aşı tamamlama çalışmasında toplam 
5 yaş altı 357.925 bebek/çocuk aşılanmıştır. Aşılama 
sırasında daha önce yapılmış olan aşılarla birlikte yeni 
yapılan aşılar kayıt altına alınmış ve Muayene Bilgi 
Yönetim Sistemi (MBYS)’ne kayıt edilerek aşılama du-
rumlarının elektronik ortama aktarılması ve izlenmesi 
büyük ölçüde sağlanmıştır.

Rutin aşı uygulama ve izlem 

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki 
Suriyelilere yönelik, GBP’de belirtilen ülkemiz ulusal 
aşı takvimine uygun olarak; 0-11 aylık bebeklere, 15-
49 yaş grubu kadınlara, okul çağındaki çocuklara rutin 
aşılama hizmeti sunulmakta, ayrıca kampanyalar 
dahilinde çocuk felci aşısı ve Kızamık içeren aşı, 5’li 
karma aşı uygulaması 0-15 yaş grubuna içerecek 
şekilde uygulanmaktadır. GKAS’a yönelik olarak 
aşılama konularında ayrıntılı bilgi Geçici Koruma 
Altındaki 0-59 ay Nüfusa Uygulanacak Eksik Aşı 
Tamamlama ve Hızlandırma Çalışmaları Saha Rehberi 
(Mayıs 2017) ve eklerinde bulunabilir.  
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Türkiye’de çocukluk dönemi aşılama takvimleri 01.01.2019 tarihinden önce ya da sonra doğan bebekler için aşa-
ğıdaki gibidir.

Doğumda
1.ayın  
sonu

2.ayın  
sonu

4.ayın  
sonu

6.ayın  
sonu

12. ayın 
sonu

18. Ayın 
sonu

24.Ayın 
sonu

İlköğretim 
1.Sınıf         
(6 yaş)

İlköğretim 
8.sınıf       

(14 yaş)

Hep B I II III 
BCG I 

DaBT-İ-
PA-Hib 

I II III R  

KPA I II III R

KKK I R

OPA I II

DaBT-İPA R

Td R

Hepatit A I II

Suçiçeği I

Hep B: Hepatit B aşısı     BCG: Bacille Calmette-Guerin aşısı

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b aşısı (Beşli Karma aşı)   
 KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı

OPA: Oral Polio Aşısı    Td: Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı    KPA:  7 Bileşenli konjuge pnömokok aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)

Şekil 3.1: 01.01.2019 tarihinden önce doğanlar için Ulusal Çocukluk Çağı Aşı Şeması, Türkiye, 2019

Doğumda
1.ayın 
sonu

2.ayın 
sonu

4.ayın 
sonu

6.ayın 
sonu

12. ayın 
sonu

18. ayın 
sonu

24.ayın 
sonu

İlköğretim 
1.Sınıf      
(6 yaş)

İlköğretim 
8.sınıf     

(14 yaş)

  Hep B I II III 

  BCG I 

 DaBT-İPA-Hib I II III R  

 KPA I III R

 KKK I R
 OPA I II

DaBT-İPA R
Td R

Hepatit A I II
Suçiçeği I

Hep B: Hepatit B aşısı      BCG: Bacille Calmette-Guerin aşısı

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b aşısı (Beşli Karma aşı)   
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı

OPA: Oral Polio Aşısı    Td: Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı    KPA:  7 Bileşenli konjuge pnömokok aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)

Şekil 3.2: 01.01.2019 tarihinden sonra doğanlar için Ulusal Çocukluk Çağı Aşı Şeması, Türkiye, 2019*
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*01.01.2019 tarihinden sonra doğanlar için aşılama takvimindeki KPA aşısı 2., 6. ayların sonunda ve 12. ayın sonun-
da rapel şeklinde uygulanmaktadır. 

Sağlıklı erişkinler için aşılama konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve yürütülen ulusal bir program 
ve rehber bulunmamakla birlikte, özellikle risk gruplarına yönelik (65 yaş ve üzeri, hastalık ve çalışmakta oldukları 
birimler nedeniyle risk taşıyan gruplar) öneriler ve ilgili genelgeler bulunmaktadır.

Konuyla ilgili uzmanlık derneklerin temsilcilerinin bir araya gelerek hazırlamış oldukları “Erişkin Aşılama Rehbe-
ri”ndeki örnek erişkin aşılama şema önerisi bilgi için aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3.1: Erişkinlerde yaş gruplarına göre 2016 aşı önerileri ve dozları (ÖZET TABLO)

AŞI 19-26 YAŞ 27-36 YAŞ 37-59 YAŞ 60-64 YAŞ >65 YAŞ
Td/Tdap12 Her 10 yılda bir rapel doz2

İnfluenza Her yıl 1 doz

PCV133 1 doz 1 doz4

PPSV233 2 doz (5 yıl arayla) 1 doz4

Hepatit B5 3 doz (0,16. ay)

Hepatit A5 2 doz (0,6. ay)

Zoster 1 doz

Suçiçeği5 2 doz ( 1 ay arayla)

KKK6 1 veya 2 doz7

Meningokok 1 doz

Hib 3 doz ( 4 hafta arayla)

HPV 3 doz (0,1-2,6. Ay)

Td: Tetanoz-difteri; Tdap: Tetanoz-difteri-aselüler boğmaca; Hib: Haemophilus influenzae tip b aşısı; HPV: Human papilloma 

virüs aşısı; KKK: Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı; PCV13: Konjuge pnömokok aşısı; PPSV23: Polisakkarit pnömokok aşısı. 

• Turuncu: Tüm erişkinlere uygulanması önerilir.
• Sarı: Risk faktörü veya endikasyonu olan erişkin-

lere uygulanması önerilir.
• Beyaz: Özel bir öneri olmayıp hastanın ve hekim-

in isteğine göre uygulanabilir.

Sağlık personeli aşılaması 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.05.2016 tarih ve 
21001706/131.99/854 sayılı olur ile ilgili tüm sağlık 
personeli için yayınlanmış olan genelgeye göre; tıp ve 
diş hekimliği fakülteleri, hemşire/ebelik eğitimi veren 
okullar ve sağlık meslek yüksekokullarının öğrencileri, 
eğitimleri döneminde sağlık kurum ve kuruluşlarında 
staj ve sağlık hizmetinde bulundukları için çalışan sağ-
lık personelinde olduğu gibi bulaşıcı hastalıklar için 

artmış karşılaşma riski taşırlar. Bu nedenle, mesleki ris-
ki azaltmaya yönelik olarak ve hizmet sundukları hasta 
popülasyonu içerisinde yüksek riskli hastaların varlığı 
ve bu hastalara kaynak teşkil etme riskleri nedeniyle 
aşağıda belirtilen aşıları yaptırmaları gereklidir.

Ayrıca, sağlık kurumlarında çalışan temizlik işçileri, 
112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet 
ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve acil sağlık araç-
larında görev yapan personel dâhil diğer çalışanlar 
için de mesleki maruziyet riski nedeniyle kendilerinin 
korunmasına ve hastalar açısından kaynak teşkil et-
melerini önlemek amacıyla aşağıda belirtilen aşıları 
yaptırmaları gereklidir.
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Td Aşılaması

• Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşire/
ebelik eğitimi veren okullar, sağlık meslek yükse-
kokulları vb. öğrencileri, sağlık çalışanları, sağlık 
kurumlarında çalışan temizlik elemanları ve 112 
acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet 
ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medi-
kal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve acil sağlık 
araçlarında görev yapan personel dâhil diğer çalı-
şanlar için gereklidir. 

• Daha önce aşılanma durumu kayıtlı olmayan tüm 
sağlık çalışanlarının 3 doz Td aşısı ile aşılanarak 
primer immünizasyonlarının tamamlanması ge-
rekmektedir. Birinci doz ile ikinci doz arasında en 
az 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 
ay olmalıdır. 

• Primer serisi tamamlanan tüm sağlık çalışanları-
na 10 yılda bir Td aşısı yapılmalıdır.

• Genel kontrendikasyonlar dışında kontrendikas-
yonu yoktur.

Tdap Aşılaması 

Özellikle yenidoğan döneminde ve immun yetmezlikli 
hastalarda boğmaca, klasik seyrinin dışında yüksek 
mortalite ve alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları 
yüksek morbidite ile seyrettiği için aşılanma olanağı 
olmayan bu grubun korunmasına yönelik olarak 
kaynak teşkil edebilecek sağlık personeli ve temizlik 
işçilerinin aşılanması gerekir. Ayrıca, yetişkin dönemde 
boğmacanın uzamış öksürük ile seyri yetişmiş nitelikli 
personelin işgücü kaybına yol açacağı için aşılama 
ikincil kazanca da yol açacaktır. 

Yenidoğan yoğun bakım, doğumhane, kemik iliği 
transplantasyon ve transplantasyon ünitelerinde ça-
lışan sağlık personeli ve temizlik elemanları ve 112 
acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve 
olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kur-
tarma Ekibi(UMKE) personeli ve acil sağlık araçlarında 
görev yapan personel için gereklidir.

Bir aşı bileşenine ya da önceki doza karşı gelişen anafi-
laktik reaksiyon ve aşı uygulandıktan sonraki 7 gün için-
de başka bir nedenle açıklanmayan ensefalopati ortaya 
çıkması, aşının kontrendikasyonları arasında yer alır.

Bazı durumlarda önlem alarak aşı yapılması gerek-
mektedir. Bunlar;

• Tetanoz toksoidi içeren bir aşının önceki dozun-
dan sonra 6 hafta içinde Guillain Barre sendromu-
nun ortaya çıkma öyküsü, 

• İlerleyici nörolojik bozukluk, 
• Tetanoz ya da difteri içeren aşının önceki dozunu 

takiben ciddi lokal reaksiyon (Arthus reaksiyonu) 
ortaya çıkma öyküsü, 

• Orta ya da ciddi akut hastalık varlığıdır.

KKK Aşılaması:

Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşire/ebelik 
eğitimi veren okullar, sağlık meslek yüksekokulları vb. 
öğrencileri, sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında ça-
lışan temizlik elemanları ve 112 acil sağlık hizmetleri 
personeli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlar-
da görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 
personeli ve acil sağlık araçlarında görev yapan per-
sonel dâhil diğer çalışanlar için gereklidir. Kızamık, 
kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarını geçirdiklerine 
dair kayıtları olanlara veya laboratuvar tetkikleri ile 
bağışık olduğu gösterilenlere aşı uygulanmasına ge-
rek yoktur. En az 1 ay ara ile iki doz KKK aşısı önerilir, 
Bir aşı bileşenine ya da önceki doza karşı gelişen anafi-
laktik reaksiyon kesin kontrendikasyondur. Neomisin 
veya jelatine karşı anafilaktik reaksiyon, Yumurtaya 
karşı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon (Anafilak-
si dışındaki yumurta alerjileri engel değildir), Gebelik, 
Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjeni-
tal immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu (<200 CD4 
sayısı veya AIDS klinik tablosu gelişenler) nedeniyle 
immün cevabın bozulduğu durumlar, Kortikosteroid-
ler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon 
nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar diğer 
kontrendikasyonlardır.

Yakın zamanda (ürün veya doza göre 3–11 ay arasında 
değişebilir) kan ürünü veya immünglobulin preparatı 
verilmiş olması, o Trombositopeni, Trombositopenik 
purpura öykü varlığında aşı önlem alınarak yapılma-
lıdır.
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Mevsimsel İnfluenza Aşılaması:

Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, sağlık meslek 
yüksekokullarında kliniklerde staj yapan veya hizmet 
veren vb. öğrencileri, sağlık çalışanları, sağlık kurum-
larında çalışan temizlik elemanları ve 112 acil sağlık 
hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağandışı 
durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE) personeli ve acil sağlık araçlarında görev ya-
pan personel dâhil diğer çalışanlar için gereklidir. Her 
yıl 1 doz aşı uygulaması yapılır.

Mevsimsel influenza aşısının önceki uygulamalarında 
gelişen anafilaksi hikâyesi bulunması kontrendikas-
yondur. Yumurtaya karşı anafilaktik veya anafilaktoid 
reaksiyon varlığında aşının uygulanması gerekiyorsa, 
hastane şartlarında, tercihen alerji uzmanı varlığında 
aşı uygulanmalıdır.

Hep-A Aşılaması

Tıp fakülteleri, hemşire/ebelik eğitimi veren okullar, 
sağlık meslek yüksekokulları öğrencileri ve sağlık ku-
rumlarında alt bakımı verilen servislerde (örneğin pe-
diatri servisleri, çocuk enfeksiyon servisleri, yetişkin 
yoğun bakım üniteleri gibi) çalışan sağlık personeli 
ve bu bölümlerde çalışan temizlik işçileri ayrıca fekal 
materyal ile çalışan laboratuvar çalışanları ve 112 acil 
sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve ola-
ğandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtar-
ma Ekibi(UMKE) personeli ve acil sağlık araçlarında 
görev yapan personel için gereklidir. Kronik hepatiti 
olan tüm sağlık çalışanlarına hepatit A aşısı yapılmalı-
dır. 6 ay ara ile iki doz uygulanmalıdır, Hep-A aşılaması 
öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi ge-
reklidir.

Bir aşı bileşenine ya da önceki doza karşı gelişen anafi-
laktik reaksiyon kesin kontrendikasyondur. Gebelikte 
yapılmasının güvenli olduğuna dair kesin kanıt yok-
tur. Gebelerde yüksek enfeksiyon riski olmadıkça aşı 
yapılmamalıdır.

Hep-B Aşılaması

• Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşire/
ebelik eğitimi veren okullar, sağlık meslek yükse-
kokulları vb. öğrencileri, hasta ve hasta çıkartıları 
ile teması bulunan tüm sağlık çalışanları (askeri 

sağlık personeli dâhil), sağlık kurumlarında çalışan 
temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri per-
soneli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlarda 
görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 
personeli ve acil sağlık araçlarında görev yapan 
personel dâhil diğer çalışanlar için gereklidir.

• Hep-B aşısı uygulanmadan önce hepatit B’ye yö-
nelik serolojik inceleme yapılması önerilir.

• Hep B aşı şeması 0–1–6 ay şeklinde 3 dozdur.
• 0-1-6 ay şemasında aksama olduğunda aşağıdaki 

süreler dikkate alınarak aşı şeması uygulanır.
 ° Hep-B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 1 ay,
 ° Hep-B’nin 2. ve 3. dozu arasında en az 2 ay ol-

malı,
 ° Hep-B’nin 1. doz ile 3. doz arasında en az 4 ay 

olmalıdır.
• Sağlık çalışanları için mesleki temas riskleri nede-

niyle, 3. doz Hep-B aşısı uygulamasından 1-2 ay 
sonra Anti-HBs yanıtı değerlendirilmelidir:

• Anti-HBs en az 10 mIU/mL ise kişi bağışıktır ve im-
munsupresif durumu yok ise gelecekte serolojik 
test ya da aşılama gerekli değildir.

• Anti-HBs negatif ise (10 mIU/mL’nin altında) kişi 
Hep-B aşısına karşı yanıtsızdır. 3 doz seri ile tek-
rar aşılanmalıdır ve tekrarlanan şemadan 1-2 ay 
sonra tekrar Anti-HBs yanıtı değerlendirilmelidir.

• Anti-HBs 6 doz aşılamadan sonra halen negatif ise 
kişi Hep-B aşısına yanıtsız kabul edilmelidir. Bu 
kişiler hepatit B enfeksiyonu açısından değerlen-
dirilmelidir.
 ° 6 dozluk şemaya yanıtsız kişiler Hep B’ye du-

yarlı olarak kabul edilir ve riskli temas sonra-
sında profilakside HBIg uygulanmalıdır.

• Hep-B aşısı için primer uygulanma sonrası pekiş-
tirme dozuna gerek yoktur.

• Kesin kontrendikasyon:
 ° Hepatit B aşısının daha önceki uygulamasında 

anafilaksi hikâyesi varlığı,
 ° Ekmek hamuru mayası ile (Saccharomyces ce-

revisiae) anafilaksi hikâyesi varlığı.
• Önlem alınarak aşı yapılacak durum yoktur.

Meningokok Aşılaması:

Neisseria meningitidis laboratuvar ortamlarında ve 
kültür vasatlarından kişiye bulaş riski taşıdığı için la-
boratuvarda meningokok ile karşılaşma ihtimali bulu-
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nan personelin korunmasına yönelik olarak aşı uygu-
laması gereklidir.

• Mikrobiyoloji laboratuvarında meningokok ile ça-
lışan laboratuvar personeli için gereklidir.

• 55 yaş ve altına, konjuge meningokok aşısı, iki ay 
arayla iki doz uygulanır.

• 55 yaş üzerine, polisakkarit meningokok aşısı tek 
doz uygulanır.

• Temasın devam etmesi durumunda her iki aşı da 
5 yılda bir tekrarlanır.

• Meningokok aşısının daha önceki uygulamasında 
anafilaksi hikâyesi varlığı kontrendikasyondur.

Suçiçeği Aşılaması:

• Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşire/
ebelik eğitimi veren okullar, sağlık meslek yükse-
kokulları vb. öğrencileri, sağlık çalışanları, sağlık 
kurumlarında çalışan temizlik elemanları ve 112 
acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet 
ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medi-
kal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve acil sağlık 
araçlarında görev yapan personel dâhil diğer çalı-
şanlar için gereklidir.

• Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü olanlara aşı uy-
gulanmasına gerek yoktur.

• Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü bulunmayan 
veya aşı kaydı olmayan kişilerin aşılama öncesin-
de antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gerekli-
dir.

• Suçiçeği aşısı uygulaması (13 yaş ve üzerinde 2 
doz önerildiği için) en az 4 hafta ara ile 2 doz şek-
linde yapılmalıdır.

• Aşı uygulanmasından sonra 6 hafta süresince sali-
silat kullanımından kaçınılmalıdır.

Kontrendikasyonlar:

• Suçiçeği aşısının daha önceki uygulamasında 
anafilaksi hikayesi varlığı,

• Gebelik,
• Suçiçeği canlı aşı olduğu için genel anlamda im-

mun yetmezlik ve immun yetmezlik yaratan du-
rumlarda kontrendikedir. Ancak HIV pozitifliğinde 
olduğu gibi kişinin immun durumuna göre yarar/
risk değerlendirmesi yapılarak hekim önerisi ile-
yapılabilir.

• Son 12 ay içerisinde yüksek doz immunglobulin 
alma durumu (yerine koyma immun

• globülin uygulamalarında hekim önerisi ile 
takip eden dozdan en az bir hafta öncesinde 
uygulanabilir.)

• Kronik salisilat kullanımı.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE); 

Aşı uygulanan kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen 
aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen her-
hangi bir istenmeyen tıbbi olay olarak tanımlanmak-
tadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2009). Ülkemizde özel bir 
sürveyans ile izlenmektedir. Aşıların güvenilirliği ge-
lişen teknoloji ve artan bilgi birikimiyle gün geçtikçe 
artmaktadır. Fakat henüz herkeste koruma sağlayan 
ve herkes için güvenli olan bir “kusursuz” aşı üretile-
memiştir. Aşı sonrası, aşıya bağlı görülebilecek yan 
etkiler genelde hafif ve kısa sürede düzelebilecek ni-
teliktedir. Her koşulda aşı ile önlenebilir hastalıkların 
geçirilmesine bağlı hastalık, komplikasyon ve ölüm 
riski aşılara bağlı gelişebilecek yan etki riskinden çok 
daha yüksektir(Aksakal,2010). ASİE izleme sisteminin 
amaçları; meydana gelen istenmeyen olguları düzenli 
şekilde izlemek, yorumlamak ve analiz etmek, ciddi 
istenmeyen etkiler görüldüğünde bunların aşıya bağ-
lı olup olmadığını ortaya koymak, aşı yan etkilerinde 
beklenenin üzerinde bir yükselme görüldüğünde ve 
program uygulama hatalarına yol açan sorunlar oluş-
tuğunda müdahale etmek, uygun iletişim kanalları ile 
halkın aşılama programına güvenini sağlamak olarak 
sıralanabilir.

Türkiye’de ASİE izleme sistemi 2003 yılında yayın-
lanan bir genelgeyle uygulamaya girmiştir. Bundan 
sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılından itiba-
ren konu hakkında 2004 ve 2008 yıllarında iki genelge 
daha yayımlanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı,2003; T.C. 
Sağlık Bakanlığı,2008). 

ASİE’ler bazı vakalarda direk aşı kaynaklı, bazılarında 
ise aşının uygulanması sırasında meydana gelen hata-
lara bağlı olabileceği gibi, aşı veya uygulama ile ilgisiz 
de olabilir. 
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ASİE’ler beş grupta toplanmaktadır;

Aşı yan etkisi: 

Aşının kendi özelliklerine ve bileşenlerine bağlı olarak 
ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafiftir. Ciddi yan et-
kiler ise oldukça az görülmektedir

Program uygulama hataları:

Aşıların üretimi, dağıtımı ya da uygulanması esnasın-
da yapılan hatalara bağlı olarak ortaya çıkan isten-
meyen etkiler bu grubu oluşturmaktadır. Bu etkiler, 
gerçek yan etkilerden biraz daha sık görülmeleri ve 
önlenebilir olmaları açısından önemlidir.

Enjeksiyon reaksiyonu:

Kişiler ya da gruplar, aşı veya içeriği ile ilgisiz olarak sa-
dece enjeksiyona karşı reaksiyon gösterebilirler. Aşıla-
ma hakkında açık, anlaşılır bir bilgilendirme, güvenli 
ve sakin bir uygulama anksiyeteyi, dolayısıyla da bu 
tip olayların görülme sıklığını azaltacaktır.

Rastlantısal:

Aşılama sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan fakat 
aşılama ile hiçbir ilgisi olmayan tıbbi olaylar bu grupta 
yer almaktadır. Bu olayların daha çok fazla sayıda ki-
şinin aşılandığı kampanyalarda ortaya çıkma ihtimali 
vardır.

Bilinmeyen: 

Aşı uygulanmasından sonra ortaya çıkan, aşı dışında 
başka bir nedenin gösterilemediği, bilinen aşı yan et-
kisi ya da program hatası olmayan aile ya da hekim ta-
rafından aşıyla ilgili olabileceği düşünülen ciddi hasta-
lanma, ölüm ya da kümelenme görülen durumlardır. 

Türkiye vatandaşlarında olduğu gibi geçici koruma al-
tındaki Suriyelilerde de ASİE sürveyansı yapılmalıdır.

Aşı tereddüdü ve reddi aşı karşıtı duygu ve tutumlar, 
aşılara karşı güven, aşıların gerekliliği ve değeri konu-
sunda algı ya da ulaşılabilirlik sorunları gibi bir grup 
faktörden etkilenen bir davranış olarak tanımlan-
maktadır. Tıbbi, dini, felsefik, bilgi gereksinimi, güven 

sorunu gibi nedenlere bağlı olduğu belirtilmektedir. 
Dinleme, anlama, bilgilendirme, bilgi kaynaklarına 
yöneltme, sağlık personelinin kendinden/yakınların-
dan olumlu aşılama örnekleri vermesi, gerçek olay ve 
öykülerin aktarılması aşı tereddüdü ve reddine yakla-
şımda kullanılabilecek yöntemlerdir. Aileye/ebeveyne 
aşıyla ilgili kaygılarını sormak ve dinlemek çok önem-
lidir. Medya ya da güvenilmez kaynaklardan bilgilen-
miş ebeveynlere karşı kızma ya da hayal kırıklığına 
uğrama gibi duygulara hazırlıklı olunmalıdır. Daha be-
beğin/çocuğun ilk ziyaretinden başlayarak aşı savunu-
culuğunu dile getirmek, taraf olmak, eğitim düzeyine 
göre ulaşılabilecek güvenilir bilgi vermek, kendi çocu-
ğumuzun/yeğenimizin aşılarını yaptırdığımıza dair bil-
gi vermek hala görülen, anlayabilecekleri hastalıklara 
odaklanmak ve aşı olmamış çocukların hastalanma 
öyküleri yardımcı olacaktır. Gerekli durumlarda aşı 
güvenliği vurgusu, aşılama ile elde edilecek yarar/risk 
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oranının anlaşılır bir dille ifadesi önemlidir. Unutul-
mamalıdır ki, sağlık personeli aşılar konusunda hem 
önemli bir bilgi kaynağı hem de rol modeldir. Bu konu-
da yapılan hemen tüm çalışmalarda sağlık personeli-
nin bilgilendirme ve yönlendirmesi aşıya karşı tered-
dütlerin giderilmesi ve aşı retlerinin azaltılmasında en 
etkili yöntem olarak bildirilmektedir.
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3.3. GÖÇ VE BULAŞICI OLMAYAN 
HASTALIKLAR 

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Geçmişten günümüze sayısız göç hareketine ev sahip-
liği yapan Türkiye, bugün de dünya üzerindeki sığın-
macıların büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapmak-
tadır. Türkiye, bir yandan günümüzde gerçekleşen ve 
ülkeler için tam bir kriz ortamı oluşturan kitlesel göç 
akımlarını daha güçlü politikalar üreterek yönetmek-
te, diğer bir yandan da tarihi deneyimiyle göç olgusu 
içinde yaşamını sürdürmeye çalışan insanların, fiz-
yolojik, sağlık, güvenlik ve sosyal gereksinimlerini 
karşılamak üzere, elindeki kaynakları en iyi şekilde 
kullanmaya çalışmaktadır. Göç kavramı çerçevesinde, 
Türkiye’de güncel bir hareket olan “Geçici Koruma Al-
tındaki Suriyeliler (GKAS)” olgusunun, sağlığın temel 
tanımı içinde yer alan “bireylerin yalnızca hastalık 
veya engellilik durumunun olmaması değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olma” 
durumunun tüm boyutlarında yaşanan sorunları ol-
duğu bir gerçektir. 

Yirminci yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyinde-
ki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, 
bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen 
yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Yaşlı nü-
fusun çocuk nüfusa oranla daha fazla artış içinde ol-
ması, toplumdaki sağlık sorunlarının çocukluk çağı 
hastalıklarından, yaşlı nüfusta görülen BOH yönüne 
doğru kaymasına yol açmıştır. BOH; bedenin herhangi 
bir yerinde meydana gelen uzun süreli çoğunlukla ya-
şam boyu devam eden, ilaçlar ile durdurulabilen, bi-
reyin yaşamına ciddi bir şekilde kısıtlama getirebilen, 
kısa dönemde somut bir zararı olmadığı halde, tedavi 
edilmez ise engellilik ve ölümlere neden olabilen uzun 
dönemli hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Günü-
müzde, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), kanserler, 
kronik hava yolu hastalıkları, diabetes mellitus (DM) 
en sık görülen BOH’lardandır. Yaşam süresinin uzama-
sı BOH’ların görülme sıklığında artışı da beraberinde 

getirmektedir. 2012 yılında gerçekleşen toplam 56 
milyon ölümün 38 milyonu BOH’lara, özellikle kalp ve 
damar hastalıklarına, kanserlere ve kronik hava yolu 
hastalıklarına aittir.  Ölümlerin üçte biri (28 milyon) 
düşük ve orta gelirli ülkelerde olmuştur. Hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde BOH’lar 
büyük finansal ve ekonomik risk oluşturmakta, sağlık 
hizmeti sunum sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit 
etmektedir. Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkeler-
de ise daha ağır bir yük oluşturmakta, sağlık hizmeti 
bakım ve tedavi masrafları, kişileri hızla fakirlik sını-
rının altına düşürebilmektedir. Bu gidiş kontrol altına 
alınmadığı takdirde, 10 yıl sonra Türkiye’deki nüfusta 
yaşlıların oranı arttığında, BOH’lar ve bu hastalıklara 
bağlı ölüm ve iş göremezlik oranları hayli yüksek sey-
redecektir.  BOH’ların sağlık sistemine olumsuz etki-
leri de sürekli artmakta ve sosyoekonomik gelişmeyi 
olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklar Türkiye’nin 
sağlık kaynaklarının önemli bir kısmını tüketmektedir.

Türkiye’nin nüfus yapısı halen genç nüfus ağırlıklı 
olup, gelişmekte olan ülkelerdekine benzemektedir. 
Türkiye’de son yıllarda ana-çocuk sağlığı, aşılama ve 
bulaşıcı hastalıklar alanında önemli başarılar elde 
edilmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında 
sağlık sistemindeki değişiklikler ile sağlık sigortası 
kapsamı genişletilmiş, sağlıkta erişim artırılarak anne 
ve çocuk ölümleri üzerinde bölgesel eşitsizlikler azal-
tılmıştır. Bugün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 
çok ölüme ve sakatlığa neden olan, yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkileyen en önemli halk sağlığı soru-
nu BOH’lardır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de hastalık yükünün çoğu hipertansiyon, 
kalp krizi ve felçler gibi kalp ve damar hastalıkları kan-
serler,  kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH, 
astım bronşiale gibi kronik hava yolu hastalıkları) ve 
DM olmak üzere dört temel BOH türüne bağlı olarak 
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meydana gelmektedir. Ölüm sebepleri bakımından 
da, gelişmiş toplumlardakine benzer biçimde BOH’lar 
öne çıkmaktadır. 

BOH’ın tedavilerinin iyi yönetilemediği durumlarda 
komplikasyonlar, engellilik ve erken ölümler kaçınıl-
mazdır. Engellilik; bireyin organ/ doku veya fonksiyon 
kaybı yaşaması sonucu oluşan aktivite sınırlıkları ve 
hayata katılım kısıtlılıklarını da içeren üst çerçeve ta-
nım olarak ele alınmaktadır. Erken ölüm; bulaşıcı ol-
mayan hastalıklar nedeniyle, 30-69 yaş arasında olan 
ölümler, önlenebilir ölümler olarak tanımlanmaktadır.  
Türkiye’deki ölümlerin %87,5’inin BOH’dan kaynak-
landığını tespit edilmiştir.  Türkiye’de 2015 yılında bu 
dört ana BOH’tan herhangi biri nedeniyle 70 yaşın-

dan önce ölüm olasılığı altıda birdir (%16,8). Dolaşım 
sistemi hastalıklarına bağlı erken ölümler (30-69 yaş 
arasında) 2013 yılında %37,6 iken, 2016 yılında  %34; 
kanserlere bağlı erken ölümler ise 2013 yılında %38,9 
iken 2016 yılında %32,6 olarak gerçekleşmiştir. KOAH 
nedeniyle 2013 yılında %5,4, 2016 yılında %4,6, di-
yabet nedeniyle 2013 yılında %5,4, 2016 yılında % 5 
oranında ölümler gerçekleşmiştir. Tüm yaş grupları 
için en sık görülen 10 ölüm nedeni arasında KVH ve 
serebrovasküler hastalıklar ilk iki sırada yer almakta-
dır. Tüm yaş gruplarından ölümlerde KVH’dan ölüm-
ler 2004 yılında %21,7’den 2017 yılında %15,6’ya, se-
rebrovasküler hastalıklar %15’ten %9,1’e, gerilerken 
diyabetten ölüm % 2,2’den %3,8’e yükselmiştir.  

  

Şekil 3.3: Türkiye’deki BOH’dan Beklenen/Gerçekleşen Ölümlerin Dağılımı, 30-69 Yaş, 2013-2025 (TÜİK, 2017)
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GKAS ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH)

İnsan sağlığı, biyolojik faktörlerin yanı sıra sosyal, 
ekonomik ve çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. 
Bu faktörlere sağlığın belirleyicileri denilmektedir.  
Yaş, cinsiyet ve bireysel özellikler, sosyal ve toplumsal 
ağlar, tarım ve gıda üretimi, eğitim, çalışma alanı, 
yaşam ve çalışma koşulları, işsizlik, su ve sanitasyon, 
sağlık hizmetleri, konut, genel sosyoekonomik 
kültürel ve çevresel koşullar sağlığın belirleyicileri 
olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu belirleyicilerin her 
biri sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. 

 
Şekil 3.4:  Sağlığın Belirleyicileri

Savaş ve göç olgusu söz konusu olduğunda, sağlığın 
belirleyicileri ve bu ögelerin daha iyiye taşınabilmesi 
olanaksız hale gelmektedir. Göç süreci boyunca; insan 
hakları ihlalleri, psikososyal riskler, fizik-kimyasal-bi-
yolojik etkenler (KBRN silahları), yetersiz bakım, kaza-
lar ve yaralanmalar ve cinsiyet ayrımcılığı, gerek göç 
öncesinde, gerek göç esnasında ve gerekse göç son-
rasında, yaşanan zorluklar ve ölümler, olumsuz çevre-
nin neden olduğu stres ve riskli davranışlar ölümler ve 
hastalıklar tablosunu önemli ölçüde etkilemektedir.
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Göç öncesinde, göç ve göç sonrasında, yaşanan risk-
lerle maruziyet kronik hastalıkların kötüleşmesine ne-
den olan olayları hazırlamaktadır. Göç öncesi dönem-
de; yaşadıkları ülkenin çökmüş sağlık sistemi, hastalık 
sıklıklarındaki artış, savaş, salgın gibi göçe zorlayan 
nedenlerin ve travmatik olayların hızla artması ile tüm 
sağlık ve BOH’ların tümü en kötü seviyelere gelmekte-
dir. Ani gelişen göç gibi bir olayın kronik hastalığı olan-
lara etkisi sonucunda gelişen fiziksel yaralanmalar, 
sekonder enfeksiyonlar, glisemik kontrolün yapılama-
ması ya da yetersiz yapılması, akut travma kontrolünü 
zorlaştırmaktadır. Zorla yerinden edilme; kullanılan 
ilaç ve tıbbi malzemelerin, daha önceki reçetelerin 
ve tıbbi dosyaların yitirilmesine neden olmaktadır. 
Yaşam koşullarının bozulması; sağlık hizmetlerine 
erişimin eksikliği, barınma sorunları, su ve besinlere 
düzenli ulaşamama, fizik egzersiz yapamama, psiko-
sosyal destek alamama sıkıntılarını beraberinde getir-
mektedir. Sağlık hizmetlerine erişememenin en önde 
gelen nedenleri olan, sağlık merkezlerinin yıkılmış, 
sağlık hizmet sunucularının yetersiz ya da hiç olma-
ması, elektrik, yeterli temiz suyun olmaması, örneğin, 
özellikle diyalize gereksinim duyan KBY’liler için haya-
ti tehdit taşıyabilmektedir.  

Göç dönemi içine giren insanlar, bu evrede de kaçakçı-
lık, insan ticareti, sürecin uzunluğu, şeklin zorluğu ile 
karşı karşıya kalmakta, tek başına ve kitlesel göçlerle 
sadece BOH değil, tüm sağlık durumları hızla kötüleş-
mektedir. Aşırı soğuk, sıcak, efor, kimyasallara maru-
ziyet, ilaç ya da tıbbi malzemelere erişememe ve stres 
insanları etkilemektedir. 

Varılan ve yerleşilen ülkede ise, hizmetlere erişim-
deki ve yasal durumdaki zorluklar, hedef ülkenin 
özgün hastalıkları, yoksulluk ile dışlanmışlık BOH 
konusunda durumun daha da kötüleşmesine neden 
olmaktadır. Bu kırılgan gruplar, yeni yerleşim yerinde 
daha hareketsiz bir yaşam sürebilirler, kötü konut ve 
sanitasyon ortamında, sağlıksız bir yaşam tarzını 
benimseyebilirler, yetersiz ve dengesiz beslenme 
durumunda kalabilirler. Çalışma koşulları stresli 
olabilir. Uzun çalışma saatleri, beden gücü 
gerektiren riskli işler, düşük ücret, havasız, 
nemli, soğuk, sıcak, vardiya koşulları ile karşı 
karşıyadırlar. Sigara, alkol ve madde bağımlılığı 
sorunlarında artış olabilir. Ayrıca, ülkede uygulanan 

BOH kontrol programlarına erişememe ve cinsel 
yolla bulaşan hastalıklarla ilgili durumların ve 
komplikasyonların oluşturduğu kronik yan etkiler 
söz konusudur.

Suriye’deki savaş nedeni ile göç eden mülteciler dün-
yanın birçok ülkesinde olağanüstü koşullarda yaşam 
sürmektedir. 2017 yılında BOH’ların risk faktörlerinin 
bu olağanüstü koşullarda nasıl değiştiğini araştır-
mak üzere gerçekleştirilmiş, Türkiye’de kamp içi ve 
kamp dışı yerleşim birimlerinde yaşayan toplam 5760 
GKAS’yi kapsayan bir çalışmaya göre; yüksek tütün 
kullanımı oranları, düşük fiziksel aktivite ve sağlıksız 
beslenme tarzı BOH’ların GKAS’de kökleşmeye baş-
ladığını göstermektedir. GKAS’in mevcut durumda 
sigara, puro, pipo gibi tütün ürünleri tüketimine iliş-
kin bulgular %34’ünün bir tütün ürünü kullandığını 
göstermektedir. 18-29 yaşlarındaki bireylerin %30,8’i, 
30-44 yaşlarındakilerin %36,3’ü, 45-59 yaş grubunda-
kilerin %38,3’ü ve 60-69 yaş grubundakilerin %29,7’si 
mevcut durumda bir tütün ürünü kullanmaktadır. Bu 
sonuçlara göre kadın ve erkekler arasında tütün kul-
lanımı açısından anlamlı farklılıklar mevcuttur. Er-
keklerin %55,0’inin, kadın GKAS’in ise sadece %11,8’i 
mevcut durumunda bir tütün ürünü kullandıkları sap-
tanmıştır. Yaş gruplarına göre incelendiğinde 18-29 
yaşlarındaki erkeklerin %53,8’i; 30-44 yaşlarındaki-
lerin %57,4’ü; 45-59 yaş grubundakilerin %55,3’ü ve 
60-69 yaş grubundakilerin ise %46,8’i mevcut durum-
da bir tütün ürünü kullanmaktadır. Kadınlarda 18-29 
yaş grubundakilerin %8,2’si, 30-44 yaşlarındakilerin 
%14,2’si, 45-59 yaş grubundakilerin %16,9’u ve 60-
69 yaş grubundakilerin %9,6’sı mevcut durumda bir 
tütün ürünü kullanmaktadır. Tütün kullanımının pre-
valansının en düşük olduğu yaş grubunun  18-29 yaş 
kadınlar   en yüksek olduğu grubun ise 30-44 yaş gru-
bundaki erkekler olduğu görülmüştür.

GKAS’in %98,6’sının hiç alkol kullanmadığı belirtilen 
çalışmada son 12 ay içinde alkol kullanmamış olan 
GKAS’in oranı %99,2 düzeyindedir. Çalışma sonucu 
elde edilen veriler GKAS’in haftada 4 günden fazla 
sebze tükettiklerini ve ortalama değerler açısından 
kadınlarla erkekler arasında önemli değişiklikler oldu-
ğunu göstermektedir. Bu ortalama erkekler için hafta-
da 4,4 gün iken kadınlar için 4,0 gündür. Her iki cin-
siyet birlikte değerlendirildiğinde GKAS’in %40,0 gibi 
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yüksek bir oranı gün içinde hiç meyve ve/veya sebze 
tüketmemektedir. Katılımcıların %47,5’i günde 1 ya 
da 2 porsiyon meyve / sebze tüketirken %9’u günde 3 
veya 4 porsiyon tükettiğini ifade etmiştir. Günde 5 ve 
üzeri porsiyon meyve /sebze tüketen erkek ve kadın 
GKAS’in oranı %3,6’sıdır. 

Anket sonuçlarına göre GKAS’in %37,2’i yemeden 
önce yemeğe her zaman / sık sık tuz katmaktadır. Ye-
mek sırasında yemeğe tuz katma açısından cinsiyetler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa 
da,  yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar vardır. 18-
29 yaş grubundaki bireylerin %40,0’ı yemeden önce 
yemeklerine her zaman / sık sık tuz kattıklarını ifade 
ederken, bu oran 30-44 yaş grubu için %37,9’a, 45-59 
yaş grubu için %32,0’a ve 60-69 yaş grubundakiler için 
ise %24,2’ye düşmektedir. Yaş arttıkça tuz tüketiminde 
önemli ölçüdeki düşüş sağlık önerilerine bağlı olması 
son derece olasıdır. Tüm katılımcıların %6,4’ünün KVH 
öyküsü olduğu tespit edilmiştir. Yaş grupları açısından 
en yüksek KVH öyküsünün %24,7’lik bir oran ile 60-69 
yaş grubunda olduğu gözlenmiştir. 45-59 yaş grubun-
da %14,7 olan KVH öyküsü 30-44 ve 18-29 yaş grupla-
rının sırasıyla %5,0 ve %2,4 olarak saptanmıştır. 18-69 
yaşlarındaki tüm yetişkin kadınların %7,2’si serviks 
kanseri taramasına katılmış; yaş gruplarına göre de-
ğerlendirildiğinde taramaya katılan kadınların oranı 
tüm yaş gruplarında %12’yi geçmeyip, en yüksek ora-
nın %11,9 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlar arasında 
olduğu gözlenmiştir. 

Daha önce kan şekerleri ölçülen, ama yüksek kan şe-
keri tanısı konmamış bireylerin oranı %15,9’dur. Genel 
olarak GKAS’in %79,1’i, yani beşte dördü hayatların-
da hiç kan şekeri ölçtürmemiştir. Bu oran gençlerde 
arasında çarpıcı şekilde daha yüksektir. 18-29 yaş 
grubundaki bireylerin %88,6’sı kan şekerlerini hiç ölç-
türmemişken, bu oran 30-44 yaşlarındaki bireyler için 
%78,9’a, 45-59 yaşlarındakiler için %61,7’ye ve 60-69 
yaş grubundakiler için %52,4’e düşmektedir. Her iki 
cinsiyet için son 12 ayda yüksek kan şekeri tanısı kon-
muş bireylerin oranı %4,1’dir. Bu oran genç ve yaşlı 
bireyler arasında önemli farklılıklar sergilemektedir. 
18-29 yaş grubundaki bireylerin binde 4’üne son 12 
ayda yüksek kan şekeri tanısı konulmuşken, bu oran 
30-44 yaşlarındaki bireylerde %2,6’ya, 45-59 yaşların-
dakiler için %13,0’a ve 60-69 yaş grubundakiler için ise 

%18,8’e çıkmaktadır.  Hipertansiyon prevalansı her iki 
cinsiyet için yaşla birlikte büyük oranda artış göster-
mektedir. Erkekler için hipertansiyon prevalansı 18-29 
yaş grubunda %15,1; 30-44 yaş grubunda %25,9; 45-59 
yaş grubunda %49,3 ve 60-69 yaş grubunda %63,7’dir. 
Kadınlar için hipertansiyon prevalansı 18-29 yaş gru-
bunda %11,8, 30-44 yaş grubunda %22,5, 45-59 yaş 
grubunda %49,3 ve 60-69 yaş grubunda %67,8’dir. 
Hipertansiyon kontrolü bakımından hipertansiyonu 
olan erkeklerin %23,4’ü ve hipertansiyonu olan kadın-
ların %18,9’u ilaç kullanmamaktadır. Bununla birlikte 
hipertansiyonu olup ilaç kullanmayan kişiler açısın-
dan yaşla birlikte önemli düzeyde yukarı doğru artış 
eğilimi söz konusudur. Hipertansiyonu olan (yani SKB 
≥ 140 ve/veya DKB ≥ 90 mm Hg) 45-59 yaş grubundaki 
hastaların %40,5’i ve 60-69 yaş grubundaki hastaların 
%52,6’sı herhangi antihipertansif ilaç kullanmazken, 
18-29 yaş grubundakilerin %12,5’i ilaç kullanmamak-
tadır. 

Boy ve kilo ölçümleri dikkate alınacak olursa Türki-
ye’de yaşayan GKAS’e yönelik Beden Kitle İndeksi 
(BKİ) risk kategorilerine ilişkin sonuçlara göre; 18-69 
yaş grubundaki GKAS nüfusunun %1,4’ünün az kilolu, 
%38,3’ünün normal kilolu, %32,6’sının fazla kilolu ve 
geri kalan %27,7’sinin obez olduğunu saptanmıştır. 
Cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin %35,6’sı-
nın fazla kilolu ve %20,7’sinin obez, kadınların ise  
%29,0’ının fazla kilolu ve %36,2’sinin obez olduğu gös-
terilmiştir.  Fazla kilo ve obezite prevalansının cinsiyet 
ve yaş grupları açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Sonuçlara göre er-
keklerle karşılaştırıldığında kadınlar fazla kilo ve obe-
ziteden belirgin şekilde daha fazla etkilenmektedir 
(%56,2›ye %60,3). Her iki cinsiyet dikkate alındığında 
fazla kilonun prevalansı yaşla birlikte büyük oranda 
artmaktadır; nitekim 18-29 yaş grubunda %41,0 iken 
18-69 yaş grubunda %83,3 olmaktadır. Kombine risk 
faktörleri dikkate alındığında, 18-69 yaş grubundaki 
GKAS’in sadece %0,3›ünün BOH konusunda düşük 
risk grubunda olduğu orta risk grubunda (1-2 risk 
faktörü) olanların oranının %41,1 ve yüksek risk 
grubundakilerin (3-5 risk faktörü) oranının ise %58,7 
olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca 3-5 risk faktörünün 
erkekler arasında (%61,3) kadınlara göre (%56,1) 
daha fazla görüldüğü de saptanmıştır. Genel olarak 
5 risk faktöründen 3›ü ya da fazlasına sahip olmak 
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olarak tanımlanan yüksek risk oranı her iki cinsiyet 
açısından yaşla birlikte artış göstermektedir. 18-44 yaş 
grubundaki erkeklerin %45,7›si ve kadınların %46,1›i 
yüksek risk kategorisinde olup, 45-69 yaş grubundaki 
erkeklerin %81,7’si ve kadınların %87,1’I yüksek 
kombine riske (3›ten fazla risk faktörü) maruz bulun-
maktadır.

2017 yılında 12200 GKAS üzerinde yapılan çalışmanın 
sonucunda, 18 yaşın üzerindeki kadınların %2,1’i ile 
erkeklerin %1,7’sinin son iki hafta içinde bir doktor ta-
rafından BOH tanısı aldığını ve yine kadınların %1,4’ü 
ile erkeklerin %1,2’sinin BOH’ın semptomuna ait ya-
kınması olduğu tespit edilmiştir. En sık rastlanan BOH 
hipertansiyondur (% 3,7), bunu psikiyatrik bozukluk-
lar (% 2,8), astım (% 2,6), diyabet (% 2,6) ve kalp hasta-
lığı (% 2,5) izlemektedir.  Yaşla birlikte tüm BOH’ın pre-
valansı artmaktadır. BOH için risk faktörlerinden biri 
olan alkol tüketimi, erkeklerde %1,5, kadınlarda %0,2 
ve her iki cins için ortalama, %0,9’dur. 45-59 yaş ara-
sı erkekler, %1,4 ile en yüksek alkol tüketimine sahip 
olan gruptur. Beslenme ile ilgili olarak haftada ortala-
ma 3,1gün sebze veya meyve tüketmektedirler. 60-69 
yaş arasındaki kadınlar ise, haftada 2,3 gün sebze veya 
meyve tüketimi ile en kötü durumdadır. Tuz kullanımı, 
%50,7 zaman zaman, %11,2 sık sık ve %2,8 her zaman 
olarak belirtilmiştir. Tuz tüketimini azaltmak için ka-
bul edilen önlemler arasında en popüler olanı, işlen-
miş gıda tüketimini sınırlamak (% 39,5) ve ev dışında 
hazırlanan yiyecekleri tüketmekten kaçınmaktır (% 
38,2). Vücut kitle indeksi, ortalama 24,4 olup, kadın 
ve erkek arasında anlamlı bir fark yoktur. Yaş grupları 
arasında vücut kitle indeksi en yüksek olanlar 45-59 
yaşları arasındaki kadınlar (VKİ:25,8) ve 60-69 yaşları 
arasındaki erkeklerdir (VKİ:25,5).

BOH Önleme ve Kontrol Programları

Türkiye’de önlenebilir BOH’dan kaynaklanan erken 
ölümlerin engellenmesi için tütün ve sigara kullanımı-
nın, sağlıksız beslenmenin, fiziksel hareketsizliğin ve 
alkol kullanımının önlenmesine yönelik kanıtlanmış 
çözümlerin hayata geçirilmesi için hazırlanan ve uygu-
lanmakta olan birçok program yer almakta olup, çalış-
malar bu kapsamda,  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

BOH önleme ve kontrol programları aşağıda sıralan-
mıştır.

• Ulusal Tütün Programı 
• Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı 
• Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Progra-

mı 
• Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve 

Kontrol Programı 
• Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve 

Kontrol Programı 
• Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol 

Programı 
• Türkiye Diyabet Programı 
• Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme 

ve Kontrol Programı 
• Ulusal Kanser Kontrol Programı 
• Alkol Tüketimini Azaltmak İçin Aktiviteler
• Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması  
• Beslenme Dostu Okul Programı 
• Okul Sütü Programı ve Okul Üzümü Programı 

Yapılan çalışmaların verileri doğrultunda saptanan 
sonuçlar GKAS’in, ülkemizde yürütülmekte olan BOH 
önleme ve kontrol programları kapsamına alınmala-
rının öncelikle ele alınması gereken bir konu olduğu 
gösterir niteliktedir.

BOH kontrol programlarının amaçları;

 1. BOH gelişiminin önlenmesi 
  a. Toplumun risk faktörleri ile ilgili farkındalı 

 ğının artırılması
  b. Koruyucu sağlık hizmetleri ile hastalık geli 

 şiminin önlenmesi 
 2. Erken tanı ve uygun tedavi hizmetlerinin sunul-

masının geliştirilmesi 
 3. Komplikasyonların önlenmesi ve rehabilitas-

yon hizmetlerinin geliştirilmesi
 4. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının güçlen-

dirilmesi 

Ulusal Kanser Kontrol Programı

Kayıt, önleme, tarama ve tedavi komponentlerin-
den oluşmaktadır. Kayıt bölümünde, Toplum Bazlı 
Aktif Kayıt Merkezleri ve epidemiyolojik çalışmalar 
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yer almaktadır. Önlemede,  tütün kontrolü, obezite 
kontrolü, çevresel etkiler ve sağlığın teşviki, tarama 
bölümünde ise meme, rahim ağzı ve kalınbağırsak ta-
ramaları vardır.  Pasif Kanser Kayıtçılığı; kanser tanısı 
koyan hekimin kanser hastasına ilişkin bilgileri stan-
dart bir forma işleyerek, elektronik ya da kağıt ortam-
da Sağlık Bakanlığına yollamasıdır. Aktif kanser kayıt-
çılığı; kanser kayıtlarının kanser kayıtçılığı konusunda 
eğitim almış olan sağlık personeli tarafından hasta 
dosyalarından derlenerek toplanması işlemlerinin 
bütünüdür.  Türkiye‘de kanser kayıtçılığı, 2012 yılında 
12 il kapsamakta iken, 2015 yılında 81 ilin tümü kap-
sama alanına girmiştir. Kanser Kayıt Merkezleri, belirli 
bir yerde ve zamanda kanser tanısı almış her hastanın 
verilerini toplayan, kayıt altına alan, toplanan verileri 
analiz eden ve rapor haline getiren merkezlerdir. Ta-
ranması yapılmakta olan kanser türleri, serviks kan-
seri, meme kanseri ve kolorektal kanserlerdir. Toplum 

tabanlı taramalar ve fırsatçı taramalar yapılmaktadır. 
1. basamakta tarama yapılan birimler; Toplum Sağlığı 
Merkezleri (TSM), Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eği-
tim Merkezleri (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), 
Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP)-Çocuk 
Ergen Kadın Üreme Sağlığı Merkezi (ÇEKÜS), Sağlıklı 
Hayat Merkezleri (SHM)’dir. 1. ve 2. basamak hasta-
nelerde de kanser tarama hizmetleri verilmektedir. 
KETEM’in çalışmalarındaki amaç; ülke çapında oluş-
turulan ulusal tarama programını, hedef popülasyona 
uygulayarak, kanser gelişim sürecini, henüz klinik bul-
gular ortaya çıkmadan erken evrede iken tespit etmek 
ve mortalite hızını düşürmektir. Hizmete ulaşım aile 
hekimleri ve 35 mobil KETEM (Pembe Prensesler)  ile 
kolaylaştırılmaktadır. Mamografilerde merkezi online 
okuma ile raporlama süresini kısaltılmaktadır. Yeni 5 
adet pembe prenses, GKAS‘ın en yoğun yaşadıkları 
bölgelerde konuçlandırılarak hizmete sunulmuştur. 

 Tablo 3.2: BOH’da 2015-2025 Eylem Planı (http://www.euro.who)

KÜRESEL HEDEFLER ÜLKE HEDEFLERİMİZ

Kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik 
solunum hastalıklarından kaynaklanan erken ölümlerde 
%25 göreli azalma

Kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik 
akciğer hastalıklarına bağlı erken ölümlerin %25 göreli 
azaltılması

Ulusal bağlama bağlı olarak, zararlı düzeyde alkol 
kullanımında en az %10 göreli azalma Alkol kullanımının artışının önlenmesi

Yetersiz fiziksel aktivite prevanslarında %10 göreli azalma Fiziksel inaktivite sıklığında %10 azalma

Nüfusun ortanca tuz/sodyum tüketim oranında %30 göreli 
azalma

Nüfusun ortanca tuz/sodyum tüketim oranında %30 göreli 
azalma

15 yaş üstü bireylerde tütün kullanım prevanslarında %30 
göreli azalma 

15 yaş üstü bireylerde tütün kullanma sıklığında %30 göreli 
azalma 

Ulusal bağlama bağlı olarak, yüksek kan basıncı 
prevanslarında %25 göreli azalma veya yüksek kan basıncı 
prevanslarının kontrol altına alınması 

Kan basıncı yükseldiği sıklığının %20 azaltılması

Diyabet ve obezite artışının durdurulması Diyabet ve obezite artışının durdurulması

Kalp krizlerini ve felçleri önlemek için (glisemik kontrol 
dahil) ilaç tedavisi ve danışmanlık alabilecek insanların en 
az %50’sinin tedavi alabilmesi

Toplumun kalp ve damar hastalığı açısından (kalp krizi ve 
inme geçiren bireyler dahil) ilaç tedavisi ve danışmanlık 
hizmetleri almasında en az %50 iyileşme sağlanması

Önde gelen bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için 
gerekli makul fiyatlı temel teknolojileri ve jenerikler dahil 
temel ilaçların kamu kurumlarında ve özel kurumlarda 
sunulabilirliğinin %80 oranına çıkartılması 

Kronik hastalıkların tedavisi için gerekli olan temel 
teknolojilerim ve ilaçların sağlanmasında %80’in üzerinde 
bir iyileşme sağlanması nedeniyle hedeflerimiz arasında yer 
almamaktadır. 

BOH’da 2025 yılı için hedeflenen noktalar ulaşabilmek için, DSÖ’nün ‘Kimseyi Geride Bırakma’ sloganından yola 
çıkarak, GKAS’in, ülkemizde uygulanmakta olan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, “BOH Ön-
leme ve Kontrol Programları” kapsamı içine alınmaları gerekmektedir. 
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Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların İzlemi

BOH izlemi kapsamında HT, DM ve KVH risk değerlendirmesi ilk aşamada ele alınmıştır. Birinci basamak sağlık hiz-
metlerinin BOH’ın erken tanı, tedavi ve süreç yönetiminde daha aktif bir rol üstlenmeleri, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde aile hekimleri gibi hemşirelerin de aktif rol almasının sağlanması, birinci basamakta kullanılmak 
üzere tarama, tedavi ve sevk sürecine ilişkin klinik uygulama yönergeleri ve karar vermeye yardımcı SCORE risk 
belirleme, BOH izlem rehberi gibi materyalin  uygulanması çalışmaları da sürdürülmektedir.

Şekil 3.5: BOH ve Yaşlı İzleminde Aile Hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) Rolü

SONUÇ

GKAS için; 

Öncelikle, BOH’a sahip olanların tespit edilmesi ve 
ilaçlarının temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca;

• Akut, yaşamı tehdit edici alevlenme ve kompli-
kasyonları olan kişilerin tedavilerinin sağlanması, 

• BOH’a yönelik tedaviler mevcut değilse, sevk için 
net standart işletim prosedürlerinin oluşturulma-
sı, 

• Birinci basamak sağlık sisteminde, önemli teşhis 
ekipmanlarının, çekirdek laboratuvar testlerinin 
ve BOH rutin yönetimi için kullanılan ilaçların 
mevcut olduğundan emin olunması,

• Tüm birinci basamak çalışanların GKAS’de bulaşı-

cı hastalıkların sorun olabileceği konusunda du-
yarlı olması,

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, BOH olan 
hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuru-
luşlarına yönlendirilmesi için açık, standart çalış-
ma prosedürlerine sahip olması, 

• Birinci basamak sağlık tesislerinin, ağrı kesici de 
dahil olmak üzere BOH olan hastaların acil durum 
öncesi tedavisine devam etmek için gerekli ilaçla-
ra sahip olması,

• Sağlığın geliştirilmesi programlarına GKAS’in da-
hil edilmesi ve bu programlara katılımın teşvik 
edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması,

• GKAS’de kronik hastalıkların ne durumda oldu-
ğunun takip edilmesi ve gereken müdahalelerin 
planlanması,

• Sağlık hizmet sunuculara GKAS’in kronik hastalık 
profillerinin sunulması, 
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• GKAS’in BOH’lara karşı yapısal zayıflıklarını göz 
önüne alarak sağlık, göç, iş gücü, konut ve ulaşım 
sektörleri arasındaki çok sektörlü iletişimin güç-
lendirilmesi gerekmektedir. 
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3.4. GÖÇ VE ÜREME SAĞLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YASİN
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Giriş

“Sağlığın sosyal belirleyicileri”, akademik literatüre 
girdiği günden beri belirsiz kalmış, yeterince anlaşıl-
mayan bir kavram olmaya devam etmiştir. Kavram ka-
baca insan sağlığının, tıbbın ve sağlık sisteminin ola-
naklarının dışında ve onlardan daha “büyük” etkiler 
altında olduğunu dile getirir. Örneğin, tüberkülozu eli-
mine etmek için aşırı yoksulluk (ya da aşırı zenginlikle) 
kararlı bir mücadelenin yürütülmesi veya maternal te-
tanozun eradikasyonu için kadınların başta okullaşma 
oranı olmak üzere sosyoekonomik statülerinin yüksel-
tilmesi gereğini ileri sürmektedir. İlk bakışta araların-
da bir bağ yokmuş gibi gözüken olgular arasında çoğu 
zaman karmaşık ve nedensel ilişkiler bulunur. Etkiler 
makro ve yapısaldır; bireysel düzlemdeki çabalar çö-
züm üretemez, kolektif mücadele gerekir. 

İçinde bulunulan çevrenin sağlığın en temel 
sosyal belirleyicilerinden biri olduğu düşünülürse, 
savaş ve çatışma koşullarının insan ve halk sağlığı 
üzerindeki doğrudan ya da dolaylı, yıkıcı sonuçlarını 
öngörmek zor değildir. Doğrudan sonuçları arasında 
yaralanma ve ölümler başta olmak üzere ülkenin 
sağlık altyapısı ve sağlık insan gücü üzerindeki 
kayıpları saymak mümkündür. Dolaylı sonuçlarından 
ilk akla gelenler ise ülkeleri içinde yerinden edilen 
topluluklar ile ülkesi dışında yaşamak zorunda 
kalan nüfuslardır. Ülkesindeki savaş ve çatışma 
koşullarının ağırlığı altında ezilerek bir başka ülkeye 
sığınmak zorunda kalmış topluluklar, aynı zamanda 
sağlık hizmetleri açısından “kırılgan gruplar”dandır. 
Diğer bir deyişle, sağlıklarını kaybetme riskleri daha 
yüksek ve olumsuz etkilere daha duyarlı iken, sağlık 
hizmetlerine erişimleri daha sınırlıdır. Sağlık sistemi 
üzerinde olduğu varsayılan “membran” ne kadar 
geçirgen ise kırılgan gruplar hizmetten o kadar fazla 
yararlanabilirler, ne kadar az geçirgen ise o kadar 
dışlanırlar. Kırılganlık örüntüleri toplumsaldır; 
her yerde her zaman aynı değildir. Ancak etkileri 

bireyseldir. Kırılganlık gerek fiziksel ya da psikolojik 
bir özellik ya da hastalık, gerekse sosyal bir aidiyet 
üzerinden tanımlansın, bu gruplar bir noktada daha 
ortaklaşır; genellikle ayrımcılığa uğrar, küçük görülür, 
aşağılanır, damgalanır, ötekileştirilir ve marjinalize 
edilirler. Çoğu zaman temel hakları yok sayılır ya da 
görmezden gelinir. Üstelik kırılganlık katmanlıdır; 
örneğin engelli olmak bir kırılganlıktır ancak evsiz, 
siyahi ve eşcinsel bir engelli olmak, farklı düzeylerde 
kırılganlıklar içerir. 

Sığınmacı ya da mültecilerin bu bağlamda kırılgan 
gruplardan olduğunu; bu gruplarda kadın olmanın ve 
başta adölesan gebelikler olmak üzere gebelik süreç-
lerinin kırılganlığı arttırdığını öngörmek zor değildir. 
Literatürde “sağlam göçmen etkisi” olarak geçen fe-
nomen, yani göçü göze alabilecek durumda olanların 
görece daha sağlıklı oldukları, kısa soluklu ve göçün 
başlangıcı ile sınırlıdır. Bir başka ülkede yerleşik ya-
şama geçişle birlikte, gerek yaşam gerekse çalışma 
koşullarından kaynaklı öngörülmeyen risklere maru-
ziyetin akut ve kümülatif etkisi zamanla artmakta ve 
birden fazla kırılganlık ortaya çıkabilmektedir. Özellik-
le Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetlerine 
duyulan gereksinim, çarpan etkisi yaratmaktadır.   

Gerek transit geçişte, gerekse sığınmacı ya da mülteci 
olarak ülkesinin koruması dışında bulunan grupların 
CSÜS gereksinimlerini en iyi özetleyen yayınlardan 
biri bir proje rehberidir. Bu rehberin özelliği sorun 
alanları ve ihtiyaç analizlerini, kısa süreli ya da daha 
uzun süreli kalışlar üzerinden kurulmuş senaryolar 
üzerinden anlatması ve doğrudan uygulamaya yöne-
lik olmasıdır. Rehber, transit geçen ve kalıcı grupların 
CSÜS hizmetleri açısından maruz kalabilecekleri risk-
leri ve risklerin olası etkilerini bir tabloda aşağıdaki 
şekilde özetlemiştir. Tabloda tanımlanan riskler CSÜS 
hizmetlerinin gereken kapsam ve doğru zamanlama 
ile gereksinim sahiplerine ulaştırılması için bir yol ha-
ritası sunabilecek niteliktedir.
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Tablo 3.3: Mülteci ve Sığınmacıların CSÜS Açısından Riskleri 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı

Senaryo A-Giriş/transit Senaryo B-Sığınmacı/yerleşen

CYBE/HIV BULAŞIM VE BAKIMI

Risk Faktörleri
Sığınmacıların hangi kaynak ülkeden geldiğine 
bağlı (Orta Doğu, Sahra-altı Afrika’dan daha 
düşük riskli)

Etki
Sığınma başvurusunu etkiler korkusuyla HIV en-
feksiyonunu bildirmemek ve bu nedenle yetersiz 
tedavi almak

CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI

Risk Faktörleri

Hijyen yetersizliği nedeniyle artmış üriner sistem 
ve genital enfeksiyon riski 

Kültüre duyarlı cinsel sağlığın geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmaların yapılmaması

Kontrasepsiyona erişimin olmaması Aile planlaması hizmetlerine erişimin olmaması 

Sağlık hizmet sunucularının erken evlilikler, kadın 
genital mutilasyonu gibi bazı kültürel pratiklerin 
farkında olmamaları

Etki
Özellikle refakatsiz çocuklar açısından artmış 
cinsel ve toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddet riski, 
istenmeyen gebelikler ve CYBE’ler

AİLE PLANLAMASI VE KONTRASEPSİYON

Risk Faktörleri
Yolculuk sırasında aile planlaması yöntemi 
kullanmama veya bulamama istenmeyen gebe-
liklere neden olabilir

İstismar ya da yoksulluk kaynaklı seks işçiliğine 
bağlı istenmeyen gebelikler

ANTENATAL, DOĞUM VE POSTP ARTLIM BAKIMI

Risk Faktörleri

Güvenli ve hijyenik bir doğum ve doğumhanenin 
olmaması (örn. yetişmiş eleman olmaması, temiz 
doğum kitlelerinin olmaması)

Maternal sağlık hizmetlerine aşina olmama veya 
anlayamama 

Komplikasyon bakımının olmaması Bazı yasal düzenlemelerin antenatal ve maternal 
sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlaması

Yolculuğa devam etme isteği, antenatal ve post-
natal takiplerin atlanması ve postpartum depre-
syona yeteri kadar önem verilmemesine neden 
olabilir

Gebelik süresince, göç deneyimi, sığınma 
prosedürleri, olumsuz yaşam koşulları, ağır çalış-
ma şartları ve entegrasyon sorunlarına bağlı kro-
nik stres

İyilik, Sağlık, Cinsellik, Üreme ve CSÜS Hakları

Dünya Sağlık Örgütü, 2002’de, İsviçre’de oluşturu-
lan “Cinsel Sağlığı Tanımlamak” başlıklı teknik kon-
sültasyon raporunda, cinselliği ve cinsel sağlığı çok 
daha kapsamlı ve geniş perspektiften tanımlamıştır. 
Rapora göre cinsellik, “cinsiyet, cinsiyet kimliği ve 
rolleri, cinsel yönelim, erotisizm, haz, mahremiyet ve 
üremeyi ihtiva eden, insan olmanın yaşam boyu te-
mel ögesidir. Cinsellik düşünceler, fanteziler, arzular, 
inançlar, tavırlar, değerler, davranışlar, pratikler, rol 
ve ilişkilerle tecrübe ve ifade edilir.” Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, üreme cinselliğin sadece bir boyu-
tu ya da alt başlığıdır. Cinsel sağlık, aynı genel sağlık 
tanımında olduğu gibi biyo-psiko-sosyal perspektifle 
“sadece hastalık, fonksiyon bozukluğu veya sakatlığın 
olmaması değil, bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal 
olarak cinsellikle ilgili iyilik hali”dir. Öncelikle herhan-

gi bir zorlama, ayrımcılık ve şiddetten arınmış olmalı; 
rızaya dayanmalıdır. Ayrıca keyifli ve güvenli bir dene-
yim için, olumlu ve saygılı bir yaklaşımı içermelidir. 
Daha da önemlisi temel insan hakları başlığı altında 
değerlendirilen ve çeşitli ulusal ve uluslararası belge 
ve yasalarda tanınan cinsel hakların güvence altına 
alınması ve hak ihlali durumlarında devreye girecek 
yasal ve kurumsal altyapının bulunması teminat altı-
na alınmalıdır. Cinsel haklar, bireylerin;

• üreme sağlığı hizmetlerine erişim de dahil mevcut 
en iyi cinsel sağlık standardına,

• cinsellikle ilgili bilgi arama, alma ve tarafsız bilgi-
ye ulaşmaya,

• cinsellik eğitimine,
• beden bütünlüğüne saygı gösterilmesine,
• partnerini seçmeye,
• cinsel olarak aktif olmaya veya olmamaya,
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• rızaya dayalı cinselliğe, 
• rızaya dayalı evliliğe, 
• çocuk yapıp yapmamaya ve zamanına,
• tatminkar, güvenli ve haz veren bir cinsel yaşama 

hakkı olduğunu teminat altına alır. 

Üreme, cinsellik başlığı altında değerlendirilen bir 
konudur ve üreme sağlığı, aynı bütüncül yaklaşımla 
“üreme sistemi, onun fonksiyon ve süreçleri ile ilgili 
sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, 
fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyilik hali” olarak 
tanımlanmaktadır. Üreme sağlığının, yaygın olarak 
yanlış bilinen birkaç temel bileşeni bulunmaktadır. 
En sık karşılaşılan yanlış kanı, cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerinin sadece 15-49 
yaş aralığındaki bireylere yönelik planlanması ve 
sunulması gerektiği ile ilgilidir. Oysa CSÜS hizmetleri, 
yaşamın her döneminde, farklı dönemlerde değişik 
öncelik ve içerikle olsa da süreklilik içinde sunulması 
gereken hizmetlerdir. Doğumdan itibaren başlayan 
CSÜS gereksinimleri, fertilitenin bittiği dönemden 
sonra da devam eder. Bu nedenle bu hizmetler, 
yaşamın farklı evrelerinde odakları değişebilse de, 
aralıksız verilen hizmetler olarak anlaşılmalıdır.  Bir 
diğer yanlış, gebelik, kontraseptif yöntem kullanımı, 

küretaj, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan 
(CYBE) korunma gibi konularda karar verenin ve 
dolayısıyla CSÜS hizmetlerinin öznesinin sadece 
kadın sanılması ya da bu tür hizmetlerin sadece 
kadınlara yönelik hizmetler olarak algılanmasıdır. 
Oysa, gerek cinsellikte gerekse üreme sağlığında en az 
iki taraf bulunur. Cinsel eşlerin, karar verme süreçleri 
de dahil tüm aşamalarda ortak hareket etmeleri 
ve sorumluluk almaları beklenir. Özellikle kalıcı bir 
davranış değişikliği amaçlanıyorsa, her iki tarafın da 
kendisini eşit ve aynı derecede sorumlu hissetmesi 
başarının anahtarıdır. Suriyeli bir kadının sözleri, bu 
noktaya dikkat çekmektedir:

 “Geçen sene kadın sağlığı üzerine eğitim kursu 
yapmışlardı. Ben kaydoldum ama eşim gitmeme 
müsaade etmedi. Her şey erkeklerin elinde. … Aile 
planlaması çok güzel bir şey ama sadece kadınlara 
öğretilen bir şey olduğu sürece yetersiz. Erkeklerin 
de bunları öğrenmeleri gerekir (BM Kadın, 2018: 
34).”

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ile birçok kesişim alanına 
sahiptir; dolayısıyla bu iki kavram birbirinden bağım-
sız düşünülemez. Bir ülkede, olağan koşullarda CSÜS 
hizmetleri aşağıdaki başlıklarda ele alınır. 

Şekil 3.6: Cinsel sağlığın üreme sağlığı bağlantıları ve uygulama çerçevesi (yazar tarafından Türkçeye çevrilmiştir)
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Yukarıda adı geçen hizmetler, bir ülkede olağan koşul-
larda cinsel sağlık ve üreme sağlığı bağlamında plan-
lanması ve sürdürülmesi gereken hizmetlerdir. Elbette 
ülkenin kendi önceliklerine göre bazı ek hizmetler ya 
da düzenleme söz konusu olabilir ancak uygulama 
çerçevesi fazla değişiklik göstermez. Diğer bir ifadeyle, 
kapsam açısından bir üst sınır yoktur. Ancak CSÜS hiz-
metlerinde, kabul edilebilir bir alt sınır söz konusudur. 

Üreme sağlığı hizmetlerinin, doğal ya da siyasi 
kaynaklı oluşundan bağımsız olarak, herhangi bir 
insani kriz durumunda da kesintisiz bir şekilde 
sunulması gerektiği anlayışı, 90’ların ortalarında 
dillendirilmeye başlamıştır. Bu anlayış, 1995’te 30’dan 
fazla Birleşmiş Milletler örgütü, üniversiteler ve ilgili 
sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinden 
oluşan Inter-Agency Working Group (IAWG)’un kurul-
masıyla somutlaşmıştır. IAWG’nin kurulması kritiktir, 
çünkü bu sayede üreme sağlığı hak-temelli olarak ele 
alınmış, hizmetler için bir alt sınır saptanmış, asgari 
hizmetleri kesintiye uğratmak için hiçbir gerekçenin 
ileri sürülemeyeceği gür bir sesle ifade edilmiş ve net 
hedefler doğrultusunda somut adımlar atılabilmiştir. 
1999’da yayımlanan saha rehberinin en çarpıcı bile-
şeni, insani kriz durumlarında öncelenmesi gereken 
üreme sağlığı hizmetlerini içeren “Minimum Başlangıç 
Hizmet Paketi (MBHP)”dir. Paketin odağında, her tür 
kaos ortamında dramatik artış gösteren şiddet olayla-
rı ve özellikle cinsel şiddetin önlenmesi ve sonuçları-
nın yönetilmesi vardır. İçeriği beş temel madde etra-
fında şekillenmiştir;

• Sağlık sektörünün MBHP’in uygulanmasında ön 
ayak olacak kurumları tespitinin sağlanması,

• cinsel şiddetin önlenmesi ve sonuçlarının yönetil-
mesi,

• HIV bulaşının azaltılması,
• maternal ve neonatal mortalite ve morbidite artı-

şının önlenmesi ve
• durum elverdikçe birinci basamağa entegre, kap-

samlı bir üreme sağlığı hizmet planlamasının ya-
pılması ve sağlık sektörü ortaklıklarının destek-
lenmesi (Onyango ve ark. 2013). 

MBHP her türlü insani krizde, üreme sağlığı hizmet su-
numunun altın standardı olmuştur. Paketin uygulana-
bilmesi için gereken eylem planı da ayrıntıları ile belir-

tilmiş ve ülkelerin, bahsedilen minimumun altındaki 
bir hizmeti hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı 
kararlılıkla ortaya koyulmuştur. Bu hizmetler o kadar 
temeldir ki, acil ve olağandışı durumlarda bile aksatıl-
maları insan hakları ihlali olarak nitelendirilmektedir.

Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan nüfusta-
ki CSÜS risk ve sorunları

Türkiye, Suriye krizinin başlamasıyla birlikte “Açık 
Kapı” politikası uygulamış, sınırlarından toplu olarak 
geçen ve kayıtlara giren Suriyelilere başlangıçta hiç-
bir hukuksal karşılığı olmayan “misafir” muamelesi 
yaparken, 2014’te yayımlanan bir yönetmelik ile “ge-
çici koruma statüsü” tanımıştır. Güncel verilere göre 
Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşayan-
ların toplam sayısı 3,7 milyona yakındır. Bu nüfusun 
%49,9’unu kadın ve kız çocukları oluşturmaktadır. 
Kadınların %25’inden fazlası üreme çağında ve onla-
rın da ortalama %4’ü gebedir. Bir araştırma, çalışma 
kapsamındaki mülteci hanelerinin %30’unda gebe ya 
da emzikli kadın bulunduğunu saptamıştır.  Verilerin 
çarpıcılığına rağmen, geçici koruma altında yaşayan 
nüfusun üreme sağlığı gereksinim ve önceliklerini 
konu eden rapor ya da araştırma sayısı oldukça sınır-
lıdır. Bir araştırma, bu nüfusta 5 veya daha fazla çocuk 
sahibi kadınların oranının %42,7 olduğu bilgisini verir-
ken, bir diğer araştırma kadınların üçte birinin gebelik 
komplikasyonları nedeniyle üreme sağlığı hizmetleri 
için sağlık kurumlarına başvurduğunu ortaya koymak-
tadır.  

Sınırlı veriler, aile planlaması hizmetlerine erişim ve 
yöntem kullanımı ile ilgili sorunlara da işaret etmek-
tedir.  Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusta kontra-
sepsiyon kullanımı bir çalışmaya göre % 20,5 ve karşı-
lanmayan kontrasepsiyon gereksinimi %37,8 iken, bir 
diğer çalışma kadınların sadece %29,9’unun aile plan-
laması hizmetlerine erişebildiğini, %50’sinin böyle bir 
hizmetin varlığından bile haberdar olmadığını ortaya 
koymaktadır. Oysa kriz öncesinde, geleneksel ve mo-
dern yöntemler birlikte düşünüldüğünde Suriye’de 
kontraseptif yöntem kullanım sıklığının %54 olduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla kontrasepsiyon konusunda 
bir sorun alanı olduğu ortadadır. Bu düşündürücü tab-
lonun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle Ortadoğu top-
lumlarında kontrasepsiyonun yan etkileri ve hizmetler 
hakkındaki farkındalığın az olması yaygın bir prob-
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lemdir. Bu bir neden olabilir. Diğer bir etken, Suriyeli 
kadınların, bu tür mahrem konuları konuşurken kadın 
jinekologlara gereksinim duymalarıdır. Ancak sorun 
bununla sınırlı değildir. Sağlık hizmetlerine erişimin 
önündeki kayıt sorunları; sağlık sistemi içinde hareket 
etmek ve dil engelini içeren üç temel sorun burada da 
öne çıkmaktadır. Türkçe bilmemek tercüman gereksi-
nimi doğurmakta; tercümanın cinsiyeti, tanıdık olup 
olmaması, bazen ayrı ücret gerektirmesi, tıbbi bilgiyi 
aktarmadaki sorunlar komplikasyon yaratabilmekte-
dir. Sağlık sistemimiz bir yabancı için kullanıcı-dostu 
ve pratik değildir. Bu nedenle gerek duyulan hizmetle-
re ulaşmak için yabancı birinin hareket etmesi güç ola-
bilmektedir. Ayrıca bu nüfusta, ortalama eğitim düzeyi 
oldukça düşüktür. Kapsamlı bir araştırma, nüfusun 
okur-yazar olmayan, sadece okur-yazar olan ve ilkokul 
mezunlarının toplamının %49 olduğunu belirtmiştir. 
Aynı şekilde sağlık okur-yazarlığının da yüksek olma-
dığını öngörmek zor değildir. Dolayısıyla bir müdahale 
planlanıyorsa, daha incelikli ya da yaratıcı yöntemler 
düşünme gereği açıktır. Bu sorunlara ayrıca bilgi/far-
kındalık eksiklikleri, hizmet yetersizliği, psiko-sosyal/
kültürel farklar ve iletişim/kötü muamele korkusu gibi 
etmenler de eşlik edebilir.

Bu veriler ışığında özellikle CSÜS ve kadın sağlığı bağ-
lamında ortaya çıkan tablo fazla iç açıcı değildir. Üre-
me sağlığı ile ilgili sorunların en yaygın görülen sağlık 
sorunlarından olduğu ifade edilmektedir. Birinci basa-
mak ve Göçmen Sağlık Merkezlerinde kontrasepsiyon 
danışmanlığı ve yöntem temini, antenatal ve post-par-
tum izlemler, ayrıca ücretsiz demir ve D vitamini des-
teği sunulsa da, Suriyeli nüfusta üreme sağlığı kay-
naklı problemlerin artma eğiliminde olduğuna dikkat 
çeken yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çocuk yaşta evli-
likler ve adölesan gebelikler sık karşılaşılan bir başka 
sorun alanıdır. Bir araştırma, Suriyeli nüfus içindeki 
adölesan gebelik oranının yerleşik nüfustakinden 2,17 
kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Gerek ba-
rındırdığı obstetrik riskler gerekse komplikasyonlar 
açısında en önemli kırılganlık, adölesan gebeliklerdir 
ve sorun toplumsal cinsiyete dayalı şiddet kapsamın-
da değerlendirilmektedir.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, diğer erkek egemen 
(patriyarkal) toplumlarda olduğu gibi geçici koruma 
altında yaşayan Suriyeliler arasında da yaygın bir so-

rundur. Üstelik bu sorunun Suriye’de, krizin öncesinde 
de yaygın bir sorun olduğu bilinmektedir. Cinsel şid-
det işin bir boyutudur ve ensestten tecavüze, cinsel 
istismardan fuhuşa zorlamaya kadar varan eylemler 
bu kapsamda ele alınır. Ev-içi şiddet konunun bir diğer 
boyutudur. Hane içinde partner ya da ebeveynlerden 
görülen her tür şiddet ev-içi şiddet olarak tanımlanır. 
İnsan ticareti bir başka toplumsal cinsiyete-dayalı şid-
det türüdür ki, bu noktada insan kaçakçılığı ile insan 
ticaretini kalın çizgilerle birbirinden ayırmak gerekir. 
İnsan ticareti, bir insanın en temel haklardan yoksun 
bırakılarak, istemediği bir işte, köle gibi çalıştırılma-
sıdır. Son olarak, zararlı geleneksel uygulamalar da 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir türüdür. Bu 
başlıkta töre/namus cinayetleri, kadın genital sakatla-
ması (mutilasyon) gibi geleneksel uygulamalar ve son 
dönemde daha sık karşılaşmaya başladığımız çocuk 
yaşta evlilikler-adölesan gebelikler yer almaktadır.

Temel CSÜS hizmetleri içinde toplumsal cinsiyete da-
yalı şiddetin önlenmesi, destek ve bakım hizmetlerinin 
verilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Hem konuya özel 
mevzuatın bulunması, hem de kurumsal altyapının ye-
terli olması hizmetin niteliği açısından kritiktir. Daha 
da önemlisi şiddetin herhangi bir formuyla karşılaşan 
sağlık çalışanlarının, kamu ya da özel sağlık kurumun-
da çalışmalarından bağımsız olarak bu durumu ihbar 
etme sorumluluk ve yükümlülüklerinin bulunmasıdır. 
Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve Ağustos 2014’te yü-
rürlüğe giren “İstanbul Sözleşmesi” (Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mü-
cadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Türki-
ye’de sığınmacı olarak bulunan ve hukuksal durumla-
rından bağımsız olarak göçmen kadınlarla ilgili özel 
düzenlemelere sahiptir. Ayrıca Geçici Koruma Yönet-
meliği’nin 48. Maddesi “6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve 
ilgili Yönetmelik kapsamında şiddet mağduru olduğu 
değerlendirilen yabancılar hakkında” derhal önleyici 
ve koruyucu tedbirler” alınmasını gerektirir.  İstanbul 
Protokolü başta olmak üzere yasal mevzuat oldukça 
yeterlidir. Kurumsal anlamda da ŞÖNİM’lerin (Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi) ve diğer kadın sığınma ev-
lerinin sayısı artmakta; acil durumlarda savcı yokken 
24 saat için kolluk tarafından alınabilen uzaklaştırma 
kararlarından, gerekirse plastik-rekonstrüktif cerrahi 
uygulamalarla desteklenmiş kimlik ve adres değiştir-
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me operasyonlarına varana kadar şiddet mağdurları-
na yeni bir yaşam seçeneği sunulabilmektedir. Ayrıca 
geçici koruma altındaki nüfusun yoğun yaşadığı şe-
hirlerde Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri bulunmak-
tadır. Bu merkezlerde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) Türkiye Ofisi, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım 
Ofisinin (ECHO) finansal desteği ve T.C. Sağlık Bakan-
lığı ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği 
ile toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve üreme sağlığı 
alanlarında klinik ve psiko-sosyal hizmetler sunul-
maktadır. Bu merkezlerden yararlanan kız çocukları ve 
kadınların hem güvenli bir sosyalleşme alanı bulduğu, 
hem de CSÜS danışmanlığından daha fazla yararlan-
dıkları için sağlık çıktılarının olumlu yönde etkilendiği 
ortaya koyulmuştur. Kritik olan, çeşitli nedenlerle sak-
lanan, üstü örtülen, rapor edilemeyen toplumsal cin-
siyete dayalı şiddetin öncelikle sağlıkçılar tarafından 
fark edilmesi, ihbar mekanizmalarının çalıştırılması ve 
çok-sektörlü bir yaklaşımla kalıcı çözümler üretmeye 
yönelik irade gösterilmesidir. 

 İyiler - Kötüler, Empati ve Ayrımcılık

Türkiye, geçici koruma altındaki nüfusa Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları ile aynı sağlık hizmeti sunmak-
tadır.  Bu evrensel sağlık kapsamı literatürde örnek 
bir hizmet sunum modeli olarak gösterilmeye baş-
lanmıştır.  Krizin başında daha dar ve geçici barınma 
merkezleri ile sınırlı bir hizmet anlayışı benimsenmiş 
olsa da 2014 yılında yapılan son değişiklikler ile kap-
sam genişletilmiş ve sonrasında gelen birkaç düzenle-
me ile hizmet bugünkü halini almıştır. Kilis gibi, kendi 
nüfusunun iki katı kadar ilave bir nüfusla demografisi 
değişen şehirlerde bile sürekli ve nitelikli sağlık hiz-
meti sunulabilmiştir. Sistem, var olan sağlık altyapısı 
ve insan-üstü bir iş yoğunluğuyla çalışan sağlık insan 
gücü ile kapasitesini zorlayan büyüklükte bir hedef 
nüfusa kesintisiz hizmet sunmuş ve sayısız iyi uygu-
lamaya sahne olmuştur. Geçici koruma altındaki nü-
fusun %72,8 oranda devlet desteğini yeterli bulduğu 
tek hizmetin sağlık hizmetleri çıkması  ve sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet düzeyinin %83 seviyesin-
de olması bu bağlamda önemli göstergelerdir. Ayrıca 
bir araştırma, kadınların %86’sının yaşadığı şehirde 
sağlık hizmetlerine hiçbir ücret ödemeden erişebildi-
ği ortaya koyulmuştur. Genel memnuniyet, niteliksel 
yöntemler kullanılarak yürütülmüş bir çalışmada (Ko-

rukçu ve Kukulu, 2018: 49) doğum yapmış bir Suriyeli 
kadının ağzından şöyle ifade edilmiştir:

 “Diline bile aşina olmadığın bir ülkede çocuk do-
ğurmak çok korkutucu. Ben sağlıkçılardan özel-
likle uzak durdum. Kafamda hep sorular vardı. 
Doğum yaparken söylenenleri anlamazsam ne 
yaparım? Eğer beni anlamazlarsa ne olur? Yaban-
cı olduğum için bana farklı muamele ederler mi? 
Çok şükür korktuğum hiçbir şey olmadı. Tüm sağlık 
çalışanları doğum sırasında bana nazik davrandı. 
Beni kendi vatandaşlarından ayırmadılar.”

Aynı çalışmada bir başka kadın da şunları dile getir-
miştir:

 “Bebeğimi Türkiye’de dünyaya getirmekten mem-
nunum. Bana da bebeğime de iyi baktılar. Doğum 
sırasında beni sakinleştirdiler. Nasıl emzireceğimi 
gösterdiler. Ağrım için ilaç verdiler. Hemşireler hep 
bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Vatan 
hasreti çektirmediler bize. …”

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Günlük iş yük-
lerinin planlananın ve beklenenin üzerinde olduğu 
koşullarda, üstelik ek bir teşvik/avantaj sağlanmadığı 
halde işlerini hakkıyla yapan sağlıkçılar, bu ve benzeri 
örneklerin baş aktörleridir.

Ancak CSÜS alanı, ayrımcı söylem ve pratiklerin geliş-
mesi için de geniş bir olanak sunmaktadır. Örneğin bir 
başka çalışmada yine Suriyeli bir kadın, doğum esna-
sında yaşadığı kişisel deneyimi şu sözlerle aktarmıştır:

 “Hepsinden önce bazı doktorlar, hemşireler ve di-
ğer personeller bize Suriyeli olduğumuz için kötü 
davranıyorlar. Kadınlar doğum yapınca hemşire-
ler onlara bağırıyorlar. ‘Niye bu kadar çok bağırı-
yorsun? Madem dayanamayacaktın niye sürekli 
çocuk doğruyorsun’ diyorlar. Ayrıca diğer doğum 
yapan kadınlara anestezi yapmalarına rağmen 
bize yapmıyorlar. Bir de, Suriyeli kadınlar doğum 
yaparken birçok insan odalara girip çıkıyorlar.”

Elbette bu öznel bir ifadedir. Örneğin, anestezi endi-
kasyonunun olup olmadığının bilinmediği veya anla-
tılanların sadece Suriyeli kadınlara özgü uygulamalar 
olmadığı, diğer tüm gebelere de benzer şekilde dav-
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ranıldığı ileri sürülebilir. Buradaki sorun gerçeğin ne 
olduğu değil, öznenin o gerçeği nasıl yaşadığı ve kişisel 
deneyimidir. Üstelik varsayımlar doğru olsa bile yine de 
yanlış bir uygulamaya gerekçe olarak kullanılamazlar.

Benzer kişisel deneyimlerin farklı kadınlar tarafından 
da dile getirildiği gösterilmiştir. Ancak daha kaygı ve-
rici olan, ayrımcılığın bizzat sağlık profesyonelleri ta-
rafından dillendirilmesi ve/veya uygulanmasıdır. Bir 
çalışmaya göre ayrımcılık, sağlık hizmetlerine erişi-
min önündeki on iki sorun alanından sekizincisi ola-
rak çıkmıştır. Bir başka çalışma ise bazı sağlıkçıların 
bakış açılarını yansıtacak ipuçları ile doludur. Örneğin 
bir yenidoğan yoğun bakım hemşiresinin ifadesiyle 
“tavşan gibi üremeye devam eden” Suriyeli kadınların 
durumu, Türk doktor ve hemşireleri endişelendirmek-
te ve bu yüksek doğurganlık oranı, mağduriyetlerinin 
yeterince samimi olmadığını ifade eden bir gösterge 
olarak yorumlanmaktadır. Bir pediyatrist ise çıtayı bi-
raz daha yükselterek şöyle bir yorum yapmıştır:

 “... Ayrıca eğer çok dehşet, zorlu koşullardan kaç-
tılarsa, neden doğurmaya devam ediyorlar? Mü-
temadiyen ürüyorlar ve çocuklarına da Türk dev-
letinin bakmasını bekliyorlar. Bu bana hiç de adil 
gelmiyor...”

Son dönemde, özellikle yüksek doğurganlık ve fazla 
çocuk sayısı üzerinden geçici koruma altındaki Suri-
yeliler ötekileştirilmekte, nefret söylemine varan dış-
layıcılıkta ırkçı bir dil kullanılabilmektedir. Bu noktada 
birkaç hususun altını çizmekte yarar vardır. Öncelikle, 
doğal ya da insan kaynaklı insani krizler, çiftlerin üre-
me davranışları “daha fazla çocuk” sahibi olma lehine 
değişir. Yaşanan kayıpların yerine koyulması, ekono-
mik sebepler, insanların kendilerini daha güvende 
hissetme gereksinimleri ya da soylarını devam ettirme 
isteği çıkış noktaları olabilir. Ayrıca CSÜS hizmetlerine 
erişimdeki zorluk ve sınırlılıklar da sebepler arasında 
sayılabilir.  Literatürde travma sırası ve sonrası toplu-
luklardaki üreme davranışının değiştiğini belgeleyen 
çok sayıda örnek vardır. 1999’daki Marmara Depremi 
sonrasında sürdürülen saha çalışmalarında da, depre-
min en fazla yıkıma neden olduğu coğrafyada yaşayan 
gebe kadın sayısında çarpıcı bir artış gözlemlenmiştir. 
Aynı şekilde, II. Dünya Savaşı sonrasında neredeyse 
yerle bir olan Avrupa, görülmedik bir nüfus artış hızına 

sahne olmuş hatta başta İngiltere ve Fransa’da gözle-
nen çok sayıda çocuk sahibi olma eğilimindeki bu nes-
le “baby-boom generation” (bebek patlaması nesli) 
adı verilmiştir. Travma sonrasında belli bir süre üreme 
davranışı değişen toplulukların üreme örüntüleri ko-
şulların normale dönmesinden bir süre sonra azalma 
trendine girmektedir.      

Sağlık profesyonelleri içinde yaşadıkları toplumun 
norm ve değer setlerinden azade bir sosyal grup değil-
dir. Dolayısıyla bu grubun,  ayrımcı söylem ve dışlama 
uygulamalarından tümüyle uzak ya da taban tabana 
zıt bir tavır içinde olmalarını beklemek gerçekçi ol-
maz. Ancak sağlık çalışanlarının hem meslek etiğini 
(ve yeminlerini) unutmama, hem de hasta ya da danı-
şanlarının yaşamlarındaki rollerinin ağırlığının farkın-
da davranma sorumlulukları vardır. CSÜS özellikli bir 
hizmet alanıdır. Cinsellik, cinsel yönelim, cinsiyet kim-
liği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, menstrüasyon 
problemleri, gebelik, AP yöntemleri, küretaj, CYBE’ler 
gibi toplumda hala tabu görülen konularda konuşmak 
zaten zordur. Farklı bir kültürden gelen biri için bunları 
konuşmak daha da zordur. Dolayısıyla başta hekimler 
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının; herkesle eşit 
mesafede duran ancak hakkaniyetli, yargılamadan 
dinleyen, kültürel fark ve inançlara saygılı, hasta-mer-
kezli bakan, hastayı/danışanı sorunlarını aktarmak 
için cesaretlendiren, ona kendini ifade edebileceği bir 
alan açan, ötekileştirmeyen, stigmatize etmeyen, cin-
siyetçi ifadeler barındırmayan, basit, sade ve anlaşılır 
bir dil kullanan bir yaklaşım benimsemeleri, meslek 
etiğinin gereğidir. 

Bir sağlık çalışanı için sadece hasta ya da danışan var-
dır; bunun dışındaki kimliklerin hiçbir önemi yoktur. 
Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) kadın sağlığı çalış-
maları, bazen çok zor olsa da hizmet sunarken herkesi 
nasıl sadece hasta/danışan kimliğiyle kabul edip eşit 
ve tarafsız davrandıklarını aktaran, çarpıcı örneklerle 
doludur (MSF, 2016). Kimlik siyasetini önemseyen, si-
yasi kararlara şüpheyle bakan ya da itiraz eden/şerh 
düşenler için muhalif siyaset yapma biçimleri ya da 
mücadele hatları mevcuttur. Kendi eğilimleri doğ-
rultusunda herkes belli siyasi aidiyetler geliştirebilir, 
hatta aktif siyasete atılabilir. Ancak sağlık hizmetleri 
siyaset-üstü bir konumdadır ve bu tür nedenler için 
tartışma ortamı olarak kullanılamaz.     
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Dolayısıyla sağlık çalışanlarının mesleksel uygula-
maları, siyasete müdahale alanlarından biri olamaz. 
Öte yandan sağlıkçılar için sağlık sistemindeki her 
karşılaşmayı CSÜS açısından risklerin sorgulanması, 
bilgilendirme ve kontrasepsiyon danışmanlığı için bir 
fırsat olarak değerlendirmek, klinik pratikte izlenebi-
lecek en iyi yöntemlerden biridir. Halk sağlığının bü-
tüncül yaklaşımından yola çıkmak ve koruyucu sağlık 
uygulamaları açısından “kaçırılmış fırsatlar”a üzülme-
mek elimizdedir. Bu anlayış CSÜS ile doğru bilgi ve da-
nışmanlığın aktarılmasında ve sorunların çözümünde 
kritik bir kilometre taşı olabilir.   

SONUÇ 

Sağlığın sosyal belirleyicilerinin genelde mültecilik 
özelde CSÜS hizmetleri bağlamında, en az hizmetin 
içeriği ve sunumu kadar önemli olduğu söylenebilir. 
Geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler misafirlik-
ten, kalıcı komşularımız olma noktasına gelmiştir. 
Uluslararası literatürle de uyumlu olarak Suriye’de ba-
rış sağlansa bile, Türkiye’de yerleşik nüfusun %80’inin 
geri dönmeyeceği düşünülmektedir. Bu noktada ortak 
sağlık için iki toplumun uyum içinde bir arada yaşa-
masına olanak veren koşulların oluşturması, toplum-
sal barışı kuracak dilin yaygınlaştırılması ve kırılgan 
grupların güçlendirilmesi, öncelik verilmesi gereken 
alanlardır. 

Erken yaşamın, sağlığın en önemli sosyal belirleyicile-
rinden biri olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. 
Yaşamın ilk dönemlerinin daha intrauterin dönem-
den başlayarak, hayatın sonraki evrelerindeki sağlığı 
belirlediğini; örneğin yoksulluk ve malnütrisyonun 
gıda, ilaç ve diğer gereksinimlere erişim açısından sa-
dece kadının gebelik sürecinde sorun teşkil etmeyip 
fetüsün gelişimini olumsuz etkilediğini, bebeklikte 
büyüme geriliği ve hastalıklara artmış duyarlılığı, er-
ken çocuklukta büyüme ve zeka geriliğini, çocuklukta 
öğrenme zorluğu ve okula devam sorunlarını da be-
raberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. Bu koşulların 
kümülatif etkisi, erişkinlikte kronik hastalıklara yatkın 
ve yetersiz eğitim nedeniyle sınırlı iş ve gelir imkanı 
anlamına gelmektedir. Ve en baştaki soruna geri dö-
nüldüğünde; yoksulluk ve malnütrisyon aşılamayan 
bir kısırdöngü olarak nesilden nesile aktarılan bir kırıl-
ganlığa neden olmaktadır.

Bugün ülkemizde 0-14 yaş arası yaklaşık 1.437.000 ka-
dar Suriyeli çocuk nüfusu ile birlikte yaşam sürdürül-
mektedir. Bu çocukların “kayıp nesiller” olmamaları 
için başta eğitim ve sağlık olmak üzere her tür kamu 
hizmetinden yararlanmaları ve toplumsal yaşama 
katılabilmeleri gerekmektedir. Ancak her şeyin öte-
sinde, bu çocukların kazanılabilmesi için öncelikle 
onları “mutlu” edilmesi gerekmektedir. Ve ebeveynle-
ri mutlu olmayan çocukların mutlu edilemeyeceği de 
unutulmaması gereken bir gerçektir. Genelde sağlık, 
özelde CSÜS hizmetlerine bu perspektiften bakmak, 
ortak geleceğimizi kurma yolunda yapıcı ve değerli bir 
çaba olacaktır.
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3.5. GÖÇ VE BESLENME SORUNLARI 
 
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAMARLI ALTUN,  Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Göç, çeşitli nedenlere bağlı olarak bireylerin ulusla-
rarası bir sınırı geçerek ya da bir devlet içerisinde bir 
bölgeden başka bir bölgeye yer değiştirmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Süresine, yapısına ve sebebine 
bakılmaksızın bireylerin yer değiştirmesi sonucunu 
doğuran nüfus hareketlerinin tamamı göç kapsamına 
dahil edilmektedir. Göçler gönüllü ya da zorunlu göç, 
devamlı veya geçici göç, iç ya da dış göç, eğitim kay-
naklı göç, ekonomik kaynaklı göç, iklim kaynaklı göç, 
siyasi kaynaklı göç, beyin göçü, emekli göçü gibi bir-
çok biçimde olmaktadır. Ancak çoğunlukla savaşlar ya 
da sel, deprem gibi doğal felaketler sonucunda zorun-
lu olarak bireyler yaşadıkları yerlerden yer değişikliği 
yapmak durumunda kalmaktadır. Özellikle savaşların 
insan sağlığı üzerine birçok olumsuz etkisi vardır. Yara-
lanmalar, sakatlıklar ve ölümler savaşların doğrudan 
etkilerini; ekolojik yıkım, alt yapı tahribatı, barınma ve 
beslenme olanaklarının kötüleşmesi, ulaşım ve ileti-
şimde bozulma, sosyoekonomik koşullarda kötüleş-
me, artan hastalık maruziyeti, tıbbi bakım koşullarının 
kötüleşmesi ve halk sağlığı önlemlerinin kötüleşmesi 
ise dolaylı etkilerini oluşturmaktadır.  Tüm bu etkiler-
den ötürü göçmenler; güç yaşam koşulları, barınma, 
sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşımda 
güçlükler, şiddet gibi pek çok nedenle sağlık açısından 
en savunmasız gruplardır. 

Göç sürecindeki imkânsızlıklar ve sonrasında yerleşi-
len bölgenin sosyokültürel etkilerinin sonucu olarak 
göçmenlerin yaşamında birçok değişiklikler meydana 
gelmekte ve gereksinimleri değişmektedir. Dünyanın 
her yerinde göçmenlerin temel gereksinimleri can 
güvenliği, barınma, beslenme, sağlık, şiddet ve istis-
mardan korunma, çocukların eğitimi ve çalışabilecek-
leri bir iştir. İnsanların en temel gereksinimlerinden 
biri olan beslenmenin ise göçten etkilenmemesi ola-
naksızdır. Beslenme üzerine göçün etkisi, göç türüne 
göre değişiklik göstermektedir. Özellikle ekonomik ve 
sosyal kısıtlılıkların daha fazla olduğu doğal felaketler 
ve savaş nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu göçlerde 

yetersiz ve dengesiz beslenmeyle daha fazla karşıla-
şılmaktadır.  

Göçmenlerin karşılaştığı sayısız sorunların en başın-
da beslenme ile ilgili sorunlar gelmektedir. En önemli 
beslenme sorunları; gıda güvencesinin sağlanamama-
sı, temiz içme suyuna ulaşamama ve buna bağlı olu-
şan hastalıklar, fiziki yaşam koşullarına bağlı olarak 
gıda güvenliği ile ilgili sorunlar, yetersiz ve dengesiz 
beslenme, kronik hastalıkların tıbbi beslenme tedavi-
lerine yönelik olanakların sağlanmamasıdır. Göçmen-
ler için beslenme ile ilgili en önemli konu bireylerin 
gıda güvencesinin sağlanamamasıdır. Genel olarak 
bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mik-
tarda yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri-
nin fiziksel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olması 
sağlanmaya çalışılsa da bazı durumlarda bu mümkün 
olamamaktadır. Gıda güvencesizliğinin olduğu du-
rumlarda ise göçmenlerde özellikle riskli gruplarda 
(bebek-çocuk, gebe-emzikli, yaşlı vb.) mikro besin 
ögesi yetersizlikleriyle ve protein-enerji malnütrisyo-
nu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli rol oyna-
yan beslenme yanlışlıkları, bozuklukları ve yetersiz-
likleri Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin en önemli 
sorunlarından birisidir. Göçün yol açtığı bu beslenme 
yetersizliklerine bağlı durumlar sadece kadınları değil 
aynı zamanda çocukları ve erkekleri de etkilemekte-
dir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamadığı ço-
cuklarda büyüme, gelişme ve zeka gerilikleri, anne ve 
bebek ölüm hızlarında artışlar, bulaşıcı hastalıkların 
daha kolay yayılması ve ağır seyretmesi, kronik hasta-
lıkların görülme sıklığında artış gibi pek çok olumsuz 
sağlık sorununu oluşmaktadır.

Dolayısıyla göçmenlere beslenme müdahalesi yapa-
bilmek için öncelikle mevcut besin ögesi yetersizlik-
lerinin ve malnütrisyon durumunun, bireylerin bes-
lenmeleri planlanmadan ve beslenme müdahalesi 
yapılmadan önce de mutlaka hekim ya da diyetisyen 



3. Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetleri

| 111

tarafından öncelikli olarak göçmenlerin beslenme du-
rumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
beslenme yetersizliklerine neden olan çevresel, fiziki 
ve sosyoekonomik etmenlerin belirlenerek bunların 
ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı çalışmada 
da Suriyelilerin %74. 7’sinin yaşadıkları konutta gıda 
malzemesi açısından yetersizlik olduğu ve %70,6’sı-
nın mutfak araç gereçlerinin yetersiz olduğunu belirt-
miştir. Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı çalışmada da 
benzer şekilde hanelerin yarısından fazlasında yemek 
pişirmek için gerekli araçların olmadığı ve kişi başına 
düşen tabak bardak çatal gibi araç gereçlerin yetersiz 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca kamplarda kalan göçmen-
lerinde kendi beslenme alışkanlıklarına ve kültürleri-
ne göre yemek pişirmek için ortak mutfak alanlarının 
bulunmaması, beslenme yetersizliklerinin ortaya çık-
masına neden olan önemli bir eksikliktir.

GÖÇMENLERİN BESLENME DURUMUNUN 
SAPTANMASI

Göçmenlerin yaşam kalitelerini bozan protein-enerji 
yetersizliği; demir, B12, iyot, D vitamini yetersizlikleri, 
diş çürükleri, şişmanlık gibi mevcut beslenme sorun-
larının) en aza indirilmesi veya yok edilmesi, beslen-
meye bağlı kronik hastalıkların önlenmesine yönelik 
yaşam biçiminin ve çevre koşullarının iyileştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm göçmen-
lerin belirli aralıklarla hekim ya da diyetisyen tarafın-
dan besin ögesi gereksinimlerini ne ölçüde karşıladık-
larının bir göstergesi olarak beslenme durumlarının 
saptanması gerekmektedir. Göçmenlerde beslenme 
durumunun saptanmasının amacı; beslenme durum-
larının tanımlanması, beslenme yetersizliklerinin ne-
denlerinin saptanması ve çözüm yollarının bulunma-
sıdır. Bireylerin beslenme durumunun saptanmasında 
çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Sağlık öyküsü 
ve klinik belirtiler, antropometrik yöntemler, biyo-
kimyasal yöntemler, besin tüketiminin saptanması ve 
tarama testleri beslenme durumunun saptanmasında 
kullanılan yöntemlerdir. Genellikle bu yöntemlerin 
birlikte kullanılmasıyla kişinin beslenme durumuna 
karar verilmektedir.

Sağlık öyküsü ve klinik belirtiler

Klinik belirtilerin saptanması için bireyin fizik mua-
yenesinin yapılması ve sağlık öyküsünün alınması 
gerekmektedir. Göçmenlerin mevcut akut ve kronik 
hastalıkları ve bu hastalıkların besin alımına olan etki-
leri, bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal sistem 
şikâyetleri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan 
ilaçların yan etkileri, vücut ağırlığındaki değişimler 
ile besin alımındaki farklılıklar ve beslenme öyküle-
ri sorgulanmalıdır. Klinik belirtilerin saptanması için 
deri, saç, diş ve dişetleri, dudaklar, dil ve gözler ince-
lenmelidir. Besin ögesi yetersizliğine bağlı belirtiler bu 
organlarda gözlense de sıklıkla yetersizliği tam belirle-
yemezler. Bu nedenle beslenme öyküsü ve biyokimya-
sal testlerin birlikte kullanılması gerekmektedir. Klinik 
belirtilerin ortaya çıkışının beslenme yetersizliğinin 
son aşaması olduğu unutulmamalıdır. 

Beslenme öyküsü beslenme durumunun değerlen-
dirilmesinin ilk aşamasıdır. Beslenme öyküsü ile 
göçmenlerin genel beslenme alışkanlıkları, öğün dü-
zenleri, günlük enerji ve besin ögesi alım miktarları 
belirlenebilmektedir. Yetersiz tüketildiği saptanan be-
sin öğelerinin eksiklikleri ise alınacak olan önlemler, 
düzenlemeler ve beslenme müdahaleleri ile tamam-
lanmaya çalışılmalıdır. 

Antropometrik ölçümler

Antropometrik ölçümler beslenme durumunun sap-
tanmasında; yağsız vücut dokusu ve yağ dokusu 
miktarının ve vücutta dağılımının göstergesi olması 
nedeniyle önemlidir. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, be-
den kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, üst orta 
kol çevresi, baş çevresi ve deri kıvrım kalınlıkları gibi 
ölçümler beslenme durumunun saptanmasında sık-
lıkla kullanılan ölçümlerdir. Yağsız vücut dokusunu 
saptamak için üst orta kol çevresi, üst orta kol kas 
çevresi ve alanı; vücut yağ dokusunun saptanmasında 
ise özellikle triceps ve subskapular deri kıvrım kalın-
lığı ölçümleri, üst orta kol yağ alanı, bel ve kalça çev-
relerinin ölçümleri alınmalı ve sonuçlar standartlarla 
karşılaştırılarak beslenme durumu değerlendirilmeli-
dir. Antropometrik ölçümler sürekli ve düzenli olarak 
kullanıldığında bireyin beslenme durumu sağlıklı ola-
rak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle hem kamp 
ortamında yaşayan hem de kamp dışında yaşayan 
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göçmenlerin düzenli aralıklarla ve her hekime baş-
vurduklarında antropometrik ölçümleri alınarak öl-
çümler arası farklılıklar değerlendirilmeli ve beslenme 
yetersizliği durumuna erken müdahale etme imkanı 
yakalanmalıdır.

Biyokimyasal yöntemler

Biyokimyasal yöntemler beslenme durumunun sap-
tanmasında sıklıkla kullanılan objektif yöntemlerdir. 
Beslenme durumunun göstergesi olan biyokimyasal 
testlerden özellikle albumin, transferin ve tiroksin 
bağlayıcı prealbumin (TBP) değerlendirmede sıklıkla 
kullanılan kan proteinleridir. Ayrıca retinol bağlayı-
cı protein, fibronektin; kan lipidleri (total kolesterol, 
HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserit), hemoglo-
bin ve hemotokrit düzeyleri ile idrar ve kanda vitamin 
ve mineral düzeyleri de bireyin mevcut beslenme du-
rumu hakkında bilgi veren diğer biyokimyasal bulgu-
lardır. 

Besin tüketiminin saptanması

Bir diyetisyen tarafından 24 saatlik geriye dönük be-
sin tüketim kaydı, 3 günlük besin tüketim kaydı, be-
sin tüketim sıklığı, diyet öyküsü (besinlere ulaşabilme 
durumu, beslenme alışkanlıkları, besin satın alma, ha-
zırlama, pişirme ve saklama koşulları vb)  ya da kamp-
larda kalan Suriyelilerin besin alımının gözlenmesi 
yöntemleri ile besin tüketim durumu saptanabilmek-
tedir. Besin tüketiminin saptanmasıyla göçmenlerin 
günlük besinlerle aldıkları enerji ve besin ögelerinin 
miktarları hesaplanabilmektedir. Bulunan değerler 
yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre Türkiye’ye Özgü 
Beslenme Rehberi, Diyetle Alınması Önerilen Miktarlar 
(Recommended Dietary Allowances-RDA) ve Diyet Re-
ferans Değerleri (Dietary Reference Intakes- DRI) ile 
karşılaştırılarak, gereksinmenin ne kadarının sağlan-
dığı bulunabilmektedir. Yetersiz tüketildiği saptanan 
besin öğelerinin eksiklikleri ise yapılan düzenlemeler-
le tamamlanmaya çalışılmalıdır. 

Tarama testleri 

Beslenme yetersizliklerinin saptanması ve erken dö-
nemde önleminin alınabilmesi için kampta yaşayan 
göçmenlerin kampa kabullerinde ve sonrasında dü-
zenli olarak belirli aralıklarla, kamp dışında yaşayan 
göçmenlerin ise herhangi bir sağlık sorunu için sağlık 

kuruluşlarına başvurduklarında beslenme durumları 
tarama testleri ile mutlaka değerlendirilmelidir. Tara-
ma testleri ile beslenme durumunun değerlendirilme-
sinin hem maliyeti düşük hem de uygulaması oldukça 
kolaydır. Yetişkinlerde Malnutrisyon Genel Tarama 
Testi (MUST), Subjektif Global Değerlendirme (SGA) ve 
yaşlılarda ise Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) 
gibi testler ile kolaylıkla yetişkin göçmenlerin malnüt-
risyon durumu çok kısa bir süre içerisinde değerlen-
dirilebilmektedir. Çocuklarda ise malnütrisyonun sap-
tanmasında genellikle büyüme eğrileri ve persentiller 
kullanılmaktadır. 

Göçmenlerin beslenme durumu saptandıktan sonra 
eğer malnutrisyon mevcut ise buna yönelik mutlaka 
beslenme müdahalesi yapılmalı, tıbbi beslenme teda-
visine başlanmalı ve tedaviye yanıt izlenmelidir.  

GÖÇMEN BESLENMESİ 

Türkiye İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün verilerine göre Türkiye’de kayıt altına alınan 
3,6 milyondan fazla GKAS vardır. Türkiye mevcut ko-
numuyla en yüksek kapasiteli mülteci kamplarına sa-
hip olan ülkelerden biridir. Ancak devam eden yoğun 
göç nedeniyle kampların kapasitesi yetmemekte ve 
ülkemize gelen Suriyelilerin bir kısmı kamp dışında ya-
şamlarına devam etmek zorunda kalmaktadır. Suriyeli 
mültecilerin çoğunluğu (yaklaşık %90) kamp dışında 
yaşamakta ve barınma, sağlık hizmetleri, beslenme 
ve hijyen gibi birçok konuda sıkıntılar yaşamaktadır. 
Kamplarda kalanlar gıda yardımlardan yararlandığı 
için kamp dışında kalanlara göre genellikle daha iyi du-
rumda oldukları düşünülmektedir. Ancak kamplarda 
günde 3 öğün yemek çıkmakta ama kalanlar yemek-
lerden memnun olmadıklarını ifade etmektedir. Gıda 
dağıtımı sırasında hem besin güvencesinin hem de 
gıda güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Gıda 
dağıtımı sırasında gıda güvenliğine dikkat edilmez ise 
kamplarda kalanlarda arada bir besin zehirlenmeleri 
ile de karşılaşılabilmektedir.  Yangın çıkmasından kor-
kulduğu için göçmenlerin çadırlarında kendi yemek-
lerini pişirmelerine de izin verilmemektedir. Kamp 
dışında kalanların çoğunluğunun beslenme durumu 
ise oldukça kötüdür. Kamp dışında yaşayan geçici Ko-
ruma Altındaki Suriyeli Mültecilerin %80’inden fazlası, 
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yetersiz gelir yüzünden günde birden fazla kez yemek 
pişirememektedir. Günde 3 öğün yiyebilenlerin sayı-
sının ise sınırlı olduğu ve genelde ekmek ve sebzeyle 
beslenildiği belirtilmektedir.  Suriyeli mülteciler haf-
tada 2,9 gün meyve tüketmektedir. Sebze tüketimi ise 
haftada 4 günden fazla sebze tüketildiği, ortalamanın 
haftada 4,2 gün olduğu görülmektedir. Her iki cinsi-
yet birlikte değerlendirildiğinde Suriyeli mültecilerin 
%40,0 gibi yüksek bir oranı gün içinde hiç meyve ve/
veya sebze tüketmemektedir. Erkek ve kadın mülteci-
lerin sadece %3,6’sı günde 5 ve üzeri porsiyon meyve 
sebze tükettiğini ifade etmiştir. Mültecilerin çok az bir 
kısmının günlük tüketilmesi gereken porsiyon miktar-
larına ulaşabildiği görülmektedir. Türk Tabipleri Birli-
ği’nin (TTB) İstanbul’da yürüttüğü çalışmada Suriyeli-
lerin genel olarak karbonhidrat ağırlıklı olarak günde 
tek öğün beslendikleri ve protein, vitamin ile mineral 
eksikliklerine maruz kaldıkları ve ciddi kilo kayıpları 
yaşadıkları gözlemlenmiştir.  

Göçmenlerin besin tüketim durumu gelir düzeyle-
ri, besinlerin fiyatları, ailedeki kişi sayısı, beslenme 
alışkanlıkları, sosyal faktörler, aile içinde besin dağı-
lımı ve besine erişim olanağına göre değişmektedir. 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar ucuz iş gücü olarak 
görülmektedir ve herhangi bir işte çalışan Suriyelile-
rin ortalama aylık gelirinin 230,9 dolar olduğu belir-
tilmektedir. Ayrıca hanelerde yaşayan birey sayısı or-
talaması AFAD’ın çalışmasında 8,6 iken Mavi Kalem’in 
çalışmasında 11,0 olarak saptanmıştır. Hem gelir azlığı 
hem de kalabalık aile nedeniyle Suriyelilerde sıklıkla 

beslenme yetersizlikleri ile karşılaşılmaktadır. Bes-
lenme yetersizlikleri açısından bütün mülteciler risk 
altındadır, ancak, bebekler, çocuklar, yaşlılar, gebeler, 
kadınlar bu konuda daha fazla dikkat edilmesi gere-
ken gruplardır. Örneğin, 2012 yılında kamplarda ya-
şayan mülteciler arasında akut malnütrisyon en fazla 
beş yaş altı çocuklarda görülmüştür ve çocuklarda 
beslenme yetersizliğine bağlı olarak gelişen malnüt-
risyon, sonu ölümlere varan ciddi sonuçlara neden 
olan bir sağlık sorunudur. Ayrıca emzikli kadınlarda 
yaşadıkları ağır travmalar sonucu sütlerinin kesilme-
si ya da iyi beslenmedikleri için yeterli süt salgılaya-
mama sık görülen bir olaydır ve bebeklerin anne sütü 
alımını ve beslenmelerini olumsuz etkilen bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Göçmenlerde malnütrisyonu ve besin ögesi yetersiz-
liklerini engellemek için bireylerin beslenme gerek-
sinimleri, fizyolojik durumları, cinsiyetleri, kilo, yaş, 
fiziksel aktivite durumları dikkate alınarak günlük 
gereksinim duyulan enerji, protein ve besin ögeleri 
karşılanmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle kamplarda ya-
şayan göçmenlerde gıda dağıtımlarında kültürel bes-
lenme alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması-
na ve kamp dışında yaşayanlarında gıda güvencesinin 
sağlanmasına önem verilmelidir. Ayrıca gıda güvenliği 
ve diğer konularda da bilgilendirmeler ve eğitimler ya-
pılmalıdır. Eğitimlerin kültüre özgün olarak yapılması 
da özen gösterilmelidir.  Tablo 1’de yetişkinlerin yaş 
gruplarına göre her besin grubundan günlük tüketil-
mesi önerilen miktarlar verilmiştir.

Tablo 3.4: Yetişkin bireylerin günlük tüketmesi gereken besin grupları ve miktarları

Besin grupları Günlük önerilen miktar (gr)

19-65 yaş 65 yaş+ 19-50 yaş 51-65 yaş 65 yaş+

Yetişkin Erkek Yaşlı Erkek Yetişkin Kadın Yaşlı Kadın

Süt ve süt ürünleri 

(Süt, yoğurt, peynirler vb.)
3 porsiyon 4 porsiyon 3 porsiyon 4 porsiyon 4 porsiyon

Et ve ürünleri grubu

(kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, 
kuru baklagiller, yağlı tohumlar)

2,5- 3 porsiyon

Taze sebze ve meyveler 5 porsiyon

Ekmek ve tahıllar grubu 8 porsiyon 5 porsiyon 7 porsiyon 7 porsiyon 4 porsiyon
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*Süt grubundaki besinlerin 1 porsiyon ölçüleri; süt, yo-
ğurt, kefir 200 ml; ayran 350 ml; beyaz peynir türleri 60 
g; yaş çökelek\lor 150 g; kuru çökelek 50 g

*Et grubundaki besinlerin 1 porsiyon ölçüleri; etler (kır-
mızı, tavuk, hindi) 100 g; balık 150g, yumurta 2 adet; 
kuru baklagiller 60 g; yağlı tohumlar 30 g

*Sebze ve meyveler grubundaki besinlerin 1 porsiyon 
ölçüleri; yeşil yapraklı sebzeler 200 g; diğer sebzeler 150 
g; kuru sebzeler 25g; tüm meyveler 150 g; kuru meyveler 
30 g; taze meyve suları 100 ml

*Ekmek ve tahıl grubundaki besinlerin 1 porsiyon ölçü-
leri; Tüm ekmek türleri, pide, lavaş, bazlama, yufka 50 
g; Makarna, erişte, şehriye pirinç, bulgur vb. 50 g; simit 
50 g; kahvaltılık gevrek 30 g 

Göç ve Çocuk Beslenmesi

Günümüzde ekonomik nedenler, savaş, teknolojik ge-
lişmeler, ulaşım ve iletişim olanaklarının artmasından 
dolayı göç eden kişi sayısı her geçen gün artmaya de-
vam etmektedir. Ülkemizde ise 2019 yılı verilerine göre 
5,9 milyon uluslararası göçmen olduğu ve %22,3’ünün 
19 yaşından küçük bireyler olduğu bildirilmiştir. Türki-
ye İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
verilerine göre ise Türkiye’de kayıt altına alınan ve 
sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilerin 
%15’inin 0-4 yaş, %13,5’inin 5-9 yaş, %10,5’inin ise 
10-14 yaş aralığında olduğu rapor edilmiştir. Bu veri-
ler doğrultusunda göç sürecinden en fazla etkilenen 
grubun, toplumun en savunmasız grubu olan çocuk-
ların oluşturduğu görülmektedir. Çocukların büyüme 
ve gelişmelerinin devam etmesi nedeniyle beslenme 
yetersizliği konusunda da en fazla etkilenen grup şüp-
hesiz çocuklar olacaktır. 

Göç sonrası çocuklarda sıklıkla karşılaşılan sorun-
lardan en önemlisi malnutrisyonlardır. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) malnutrisyonu bireyin enerji ya da be-
sin ögesi alımındaki dengesizlik olarak tanılamakta; 
yetersiz beslenme, mikro besin ögesi yetersizlikleri 
ve obezite şeklinde üç sınıfa ayırmaktadır. Göç sonra-
sında yoksulluk ve barınma problemleri, çocukların 
enerji ve besin ögesi gereksinmelerini karşılayama-
malarına neden olmakta bu nedenle de malnutrisyon 
görülebilmektedir. 2014 yılında AFAD’ın yayınladığı 
raporda, Türkiye’de yaşayan 6-60 aylık Suriyeli mülte-

cilerde büyüme geriliği prevalansının %23,9 (%9,3’ü 
ciddi düzeyde büyüme geriliği), aşırı zayıflığının pre-
valansının %4,3 (%1,6’sı ciddi düzeyde aşırı zayıf), 
şişmanlık prevalansının ise %5,7 olduğunu; büyüme 
geriliğinin orta düzeyde halk sağlığı önemine sahip 
olduğunu vurgulanmıştır. 2016 yılı UNICEF verilerine 
göre ise Türkiye’deki 2200’den fazla Suriyeli çocuğa 
yapılan beslenme taraması sonrasında çocukların 
%45’inde orta düzeyde akut malnutrisyon olduğu tes-
pit edilmiştir. 

Büyümenin izlenmesi çocuklarda şişmanlık, hafif şiş-
manlık, kısa boy uzunluğu ve bodurluk gibi sorunların 
erken saptanması ve gerekli önlemlerin alınması açı-
sından oldukça önemlidir. Büyüme eğrileri çocukların 
temel fiziksel gereksinimlerinin nasıl karşılanacağının 
ölçülmesinde kullanılan en değerli referanslardır. Be-
beklerde büyümenin değerlendirilmesinde öncelikle 
gestasyon yaşına göre doğum ağırlığı, boy uzunluğu 
ve baş çevresi değerlendirmesinin yapılması gerekli-
dir. Gestasyon haftasına göre doğum ağırlığı boy uzun-
luğu ve baş çevresi değeri 10. persentilin altında olan 
bebekler “gebelik yaşına göre küçük bebek (Small for 
Gestational Age-SGA), 10-90. persentil arasındaki be-
bekler “gebelik yaşına göre uygun/normal bebekler 
(Appropriate for Gestational Age-AGA), 90. persenti-
lin üzerinde olan bebekler ise “gebelik yaşına göre iri 
bebek (Large for Gestational Age-LGA)” olarak sınıf-
landırılmaktadır. Bebeklerin gestasyon yaşına göre 
değerlendirmesi Şekil 1’de verilen eğri kullanılarak 
yapılmaktadır. Gestasyon yaşına göre değerlendirme 
özellikle prematüre ya da düşük doğum ağırlıklı gibi 
riskli bebeklerin büyümesinin takibi açısından son 
derece önemlidir. Riskli bebekler her kontrolde vücut 
ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümleri açısın-
dan büyüme eğrilerine göre değerlendirilmelidir. Be-
beğin yaşına ve cinsiyetine uygun vücut ağırlığı ve boy 
uzamasına ulaşması, büyüme hızındaki azalma ya da 
artmaya dikkat edilmelidir. 
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Şekil 3.7: Gestasyon yaşına göre bebeğin doğum ağırlığının değerlendirme eğrisi

Çocuklarda büyümenin izlenmesi ve beslenme 
durumlarının değerlendirilmesinde vücut ağırlığı, 
boy uzunluğu ve baş çevresi gibi bazı antropometrik 
ölçümler kullanılmaktadır. Standardizasyonu 
sağlamak ve ülkeler arası karşılaştırmaları yapabilmek 
için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen 
referans değerler; Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi 
(NCHS) tarafından tanımlanan ve Hastalık Kontrol 
Merkezi (CDC) tarafından onaylanan uluslararası 

referans değerlerdir (Tablo 2). 0-19 yaş arasındaki 
çocukların beslenme durumlarının değerlendirilmesi 
ve büyümenin izlenmesinde bu değerler kullanıla-
bilmektedir. Ayrıca DSÖ tarafından geliştirilen WHO 
Anthro Plus programı ile de yaşa göre boy uzunluğu, 
yaşa göre vücut ağırlığı ve yaşa göre beden kütle in-
deksi (BKİ) gibi antropometrik indeksler hesaplana-
bilmekte ve çocuklar eğri üzerinde takip edilebilmek-
tedir. 
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Tablo 3.5: Antropometrik indekslere göre beslenme durumunun değerlendirilmesi

Persentil kesişim değerleri 
ile Z skor kesişim değerleri Yaşa göre boy uzunluğu Yaşa göre vücut ağırlığı Yaşa göre BKİ / Boya göre 

vücut ağırlığı

0-5 Yaş

< 3. persentil

< - 2 SD
Çok düşük vücut ağırlığı Çok zayıf

≥ 3. - < 15.  persentil 

≥ -2 SD - < -1 SD
Kısa* Düşük vücut ağırlığı Zayıf

≥ 15. - < 85. persentil

≥ -1 SD - < +1 SD
Normal Normal Normal

≥ 85. - < 97. persentil

≥ +1 SD - < +2 SD
Uzun * Hafif şişmanlık için risk

≥ 97. - < 99. persentil

≥ +2 SD - < +3 SD
Uzun * Hafif şişman

≥ 99. persentil 

≥ + 3 SD
Çok uzun * Şişman

5- 19 Yaş

< 3. persentil

< - 2 SD
Bodur Çok zayıf

≥ 3. - < 15.  persentil 

≥ -2 SD - < -1 SD
Kısa Zayıf

≥ 15. - < 85. persentil

≥ -1 SD - < +1 SD
Normal Normal

≥ 85. - < 97. persentil

≥ +1 SD - < +2 SD
Uzun Hafif Şişman

≥ 97. - < 99. persentil

≥ +2 SD - < +3 SD
Uzun Şişman/Obez

≥ 99. persentil 

≥ + 3 SD
Çok uzun Morbid Obez

*Büyüme sorunu olabilir. Yaşa göre boy uzunluğu ve yaşa göre beden kütle indeksine bakılmalıdır.
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Çocuğun yaşamının ilk yılında her ay, ikinci yılda 
iki ayda bir, üç beş yaş arasında ise her üç ayda bir 
vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri alınarak 
büyümesi izlenmelidir. Türkiye’de ilk 2 ayda her ay, 
daha sonra iki ayda bir, 12-18 ay arasında 3 ayda bir, 
daha sonra 6 ayda bir, 3 yaştan sonra ise her yıl ölçüm 
yapılmaktadır. Riskli olgularda duruma göre farklı 
sıklıkta değerlendirme yapılabilir. Ayrıca çocuğun 
sağlık kuruluşuna her gelişinde ölçümleri yapılarak 
beslenme durumu değerlendirilmelidir. 

Malnutrisyon hem fiziksel hem de bilişsel gelişimi 
etkilemektedir. Bu nedenle göç sonrasında yaşanan 
beslenme problemlerine bağlı malnutrisyonlar erken 
tespit edilmeli, malnutrisyona bağlı komplikasyon-
ların ve ölümlerin önlenmesi için tedavi programları 
uygulanmalıdır.

2015 yılında AFAD tarafından yapılan Türkiye’deki Su-
riyeli kadın ve çocukların beslenme durumunun de-
ğerlendirildiği araştırmada hem kampta hem de kamp 
dışında yaşayan çocukların günlük öğün sayısının 
ortalama 2,79 olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışma-
ya katılan kadın ve çocukların süt-süt ürünleri grubu 
ve yumurta tüketimlerinin haftada ortalama 4 gün, 
kırmızı et ve tavuk eti tüketimlerinin ise haftada orta-
lama 1,4 gün olduğu belirlenmiştir. Bir çocuğun me-
tabolizmasının düzenli çalışması için sabah, öğlen ve 
akşam olmak üzere üç ana öğün ve en az iki-üç (kuş-
luk, ikindi ve gece) ara öğün tüketmesi gerekmektedir. 
Ana öğünlerde çocuğun tükettiği besin miktarlarına 
bakılarak ara öğün sayısı ayarlanabilmektedir. Tablo 
3’de çocukların yaş gruplarına göre her besin grubun-
dan günlük tüketilmesi önerilen miktarlar verilmiştir. 

Tablo 3.6: 1-6 yaş dönemi çocukların günlük tüketmesi gereken besin grupları ve miktarları 

Besin grupları Günlük önerilen miktar (gr)

1-3 Yaş 3-6 Yaş

Süt ve süt ürünleri 

(Süt, yoğurt, peynirler vb.)
500 gr süt ve yoğurt 500 gr süt ve yoğurt

Et ve ürünleri grubu

(kırmızı et, tavuk, hindi, balık, 
yumurta, kuru baklagiller, yağlı 
tohumlar)

60-80 gr

1 adet yumurta

1 kaşık kıyma veya küçük parça et, balık 
eti vb.

3-4 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği

90-100 gr

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı kıyma veya küçük parça et

4 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği

Taze sebze ve meyveler 

250 gr

4-5 yemek kaşığı sebze yemeği

Salata

2-3 adet meyve 

300 gr

4-5 yemek kaşığı sebze yemeği

Salata

2-3 adet meyve 

Ekmek ve tahıllar grubu 

Toplam 100 gr

50 gr ekmek vb. (1-2 dilim)

50 gr pirinç, bulgur, makarna (4-6 yemek 
kaşığı)

Toplam 150 gr

100 gr ekmek (3-4 dilim)

50 gr pirinç, bulgur, makarna (4-6 yemek 
kaşığı)
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Çocukluk döneminde karşılaşılan mikro besin 
ögesi yetersizlikleri mental veya motor sistemde 
geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara neden 
olabilmektedir. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu 
çocukluk döneminde kemik yapımı fazla olduğundan 
dolayı kalsiyum ve D vitaminine olan gereksinim 
artmaktadır. Bu dönemde kalsiyum gereksinmesinin 
karşılanması ve kalsiyum içeren besinlerin yeterli 
miktarlarda alınması önemlidir. Demir eksikliğine bağlı 
aneminin de sıklıkla görüldüğü gruplardan biri çocuk 
ve adölesanlardır. Özellikle göç ile birlikte yetersiz 
besin alımı veya karbonhidrat içeren besinlerin aşırı 
tüketimi ile hijyen eksikliğinden dolayı çocuklarda 
demir eksikliğine rastlanması kaçınılmazdır. Anemi 
çocuklarda; bilişsel gelişimi bozabilmekte, nöropsiko-
lojik durumu etkilemekte, değişik dokularda kapasite 
düşüklüğü ve en önemli etkisinden biri olan enfeksi-
yonlara yatkınlığı artırarak çocukların gelişimini ya-
vaşlatabilmektedir.

Son olarak göç ve çocuk beslenmesi kapsamında 
anne sütü değerlendirilecek olursa; bilindiği üzere 
anne sütü bir bebeğin optimum büyüme ve gelişmesi 
için gerekli olan enerji ve besin ögelerini içeren, sin-
dirimi kolay, biyoyararlılığı yüksek bebek beslenmesi 
için en ideal besindir. Hiçbir bebek anne sütünden 
mahrum bırakılmamalıdır. Anne sütü ve emzirmenin 
hem bebek hem de anne sağlığı açısından pek çok 
yararı bulunmaktadır. Anne sütü bebeklerde bilişsel 
gelişimi desteklerken, bebeği enfeksiyonlara karşı ko-
rumakta ve bebeklerde enfeksiyon kaynaklı ölümler-
de azalmaya neden olmaktadır. Aynı zamanda bebek-
lerde akut ve kronik hastalık riskini de azaltmaktadır. 
Anne açısından bakıldığında ise emzirme doğumdan 
sonra annenin hızlı iyileşmesini sağlamakta, annede 
yumurtalık ve meme kanseri görülme riskinin azalt-
makta, annenin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini 
sağlamaktadır. Bu nedenle yeri doldurulamaz bir be-
sin olan anne sütünün ilk altı ay tek başına verilmesi, 
iki yaşına kadar yeterli ve uygun türden tamamlayıcı 
besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmesi gerek-
lidir. Göç eden özellikle gebe kadınların bu süreçte ya-
şadığı travmatik olaylar ve çevresel etmenler annenin 
bebeğine anne sütü vermek istememesine neden ola-
bilir. Bu nedenle anne sütünün önemi anne adaylarına 
ve annelere anlatılmalı, anneler emzirme konusunda 
teşvik edilmelidir. Bebek maması yardımları kontrollü 

olmalı ve reklam amaçlı mama yardımlarına izin veril-
memelidir. 

Sonuç olarak göç etmiş çocuklarda beslenme tarama-
sı mutlaka yapılmalı, malnutrisyon erken dönemde 
saptanmalıdır. Özellikle bebeklerin yeni doğan döne-
minden itibaren beslenme durumunun izlenmesi bes-
lenme yetersizliklerinde müdahalenin erken yapılma-
sı açısından son derece önemlidir. Çocukların günlük 
enerji ve besin ögeleri gereksinimleri karşılanmak için 
yeterli besin sağlanmalıdır. Ayrıca mikro besin ögesi 
yetersizliği bakımından da çocuklar değerlendirilmeli 
ve tedavi edilmelidir. 

Göç ve Kadın Beslenmesi

Dünyada, göç etmek zorunda kalmış kişilerin %80’ini 
kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Kadınlarda tüm 
sağlık sorunlarına bağlı mortalite ve morbidite daha 
yüksektir. Özellikle beslenme yetersizlikleri, yüksek 
fiyatlı besinler ile beslenmek gibi nedenlerden do-
layı kadınlarda demir, B12 ve folik asit eksiklikleri gö-
rülebilmektedir.  Şanlıurfa’da mülteci kampı dışında 
yaşayan 15-49 yaş arasındaki doğurganlık çağında 
olan Suriyeli kadınların (n=458) neredeyse tamamı-
nın (%93,4) öncelikle sorununun beslenme bozuklu-
ğu olduğu belirtilmiştir. Aynı bu çalışmada kadınların 
%50’sinde demir yetersizliği, %45,6’sında B12 vitamin 
yetersizliği, %10,5’inde folik asit yetersizliği olduğu ve 
kadınların dörtte üçünde bu besin ögesi yetersizlik-
lerinden en az birinin var olduğu belirlenmiştir. AFAD 
tarafından doğurganlık çağındaki kadınların fizyolo-
jik durumlarına göre demir ve folik asit takviyelerinin 
kullanım durumlarının belirlendiği bir araştırmada 
ise Türkiye’deki 15–49 yaş arasındaki yetişkin Suriyeli 
kadınların onda birinin demir ve folik asit içeren ilaç-
ları kullandığı, doğurganlık çağındaki Suriyeli hamile 
kadınların ise dörtte üç seviyesinde demir veya folik 
asit takviyesi kullanmadığı saptanmıştır. Doğurgan-
lık çağındaki kadınlarda yetersiz beslenme, ilerleyen 
dönemde yaşanabilecek bir gebelik durumda anne 
açısından olumsuz doğum sonuçları ile ilişkilendirile-
bileceği gibi, bebek açısından da düşük doğum ağır-
lığı, immun fonksiyonların azalması ve zayıf bilişsel 
gelişim riski ile ilişkilidir.
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Doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebeler demir ye-
tersizliği anemisi açısından risk grubundandır. Bu ne-
denle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm gebelere 16. 
gebelik haftasından itibaren 40-60 mg/gün elemental 
demir desteğine başlanması ve doğum sonrası da 3 ay 
olmak üzere toplam 9 ay süre demir desteğine devam 
etmesi önerilmektedir. Gebe kadınların beslenme-
sinde vücut tarafından kolaylıkla emilen hem demir 
içeren besinler (kırmızı et) tercih edilmeli, demir emi-
limini artırmak için hem olmayan demir kaynakları 
(kümes hayvanları, yumurta, kuru meyveler, kuru bak-
lagiller, pekmez, tam tahıl ve zenginleştirilmiş tahıl 
ürünleri) C vitamininden zengin besinler (taze meyve 
ve sebzeler) ile beraber tüketilmelidir. 

Benzer şekilde gebelik öncesi yeterli folik asit alımı 
fetüsü nöral tüp defekti, düşük doğum ağırlığından 
koruyacağından kadınlara gebelik öncesi dönemden 
başlayarak, diyet ile folik asit alımına ek olarak 400 
mcg/gün folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin ilk 
3 ayı boyunca folik asit desteğine devam ettirilmesi 
önerilmektedir. 

Sık doğumlar, güneş ışınlarından yararlanamama, ha-
reket azlığı ve emzirme süresinin uzaması ve yeterli 
kalsiyum kaynağı besin tüketilememesi kadınlarda 
kemik mineral yoğunluğunun azalmasına ve diş çü-
rüklerine neden olabilmektedir. Bu nedenle gebelik 
öncesi dönemden başlamak üzere kalsiyumun iyi kay-
nakları olan süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması 
gereklidir. Ayrıca gebe kadınların D vitamini gereksin-
mesi de artmaktadır. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı 
tüm gebelere D vitamini desteği programı başlatmış-
tır. Gebelere, gebeliğin 12. haftasından doğum sonrası 
en az 6 aya kadar 1200 IU (30 mcg)/gün (9 damla) D 
vitamini verilmesi önerilmektedir.

Bu veriler doğrultusunda doğurganlık çağındaki ka-
dınların enerji ve besin ögesi gereksinimleri karşılan-
malı, beslenme yetersizliği açısından takip edilmeli ve 
özellikle gebe/emzikli kadınlara vitamin-mineral des-
teklerinin yapılması sağlanmalıdır. 
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3.6. GÖÇ VE ÖZBAKIM   

Prof. Dr. Sevgi CANBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve ÖREN 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ

Temel nüfus hareketlerinden birisi olan göç; 
bireylerin, ailelerin veya toplumların yaşadıkları 
yerden ekonomik, sosyokültürel ve politik nedenlerle 
ayrılarak, başka bir yerde yaşamlarını sürdürmeleridir. 
Göç olgusu temelde sosyal bir hareket olmasına 
karşılık, ekonomik yaşamdan kültüre ve sağlığa kadar 
yaşamın her yönünü etkilemektedir. Göçün sağlık 
üzerine etkileri irdelendiğinde göçmenlerin sağlığı; 
daha önce yaşadıkları ülkedeki sağlık koşulları, göç 
sırasında karşılaştıkları sorunlar, göç ettikleri ülkenin 
sağlık sorunları, burada sunulan sağlık hizmetlerine 
erişim, göç edilen ülkede sunulan koruyucu sağlık 
hizmetlerinin kapsayıcılığı ve kalitesi, göç edilen 
ülkedeki yaşam koşulları, gıda sanitasyonu, temiz 
içme ve kullanma suyuna erişim gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı “sadece hastalık ve 
sakatlığın olmaması değil, bedensel, mental ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. 
Temel bir insan hakkı olan sağlık, aynı zamanda 
sürdürülebilir kalkınmanın temel bir bileşenidir. 
Göç ve sağlık kavramı, göçmenlerin sağlığını 
etkileyen çeşitli faktörler ve koşullar olduğu fikrini 
kapsamaktadır. Bu faktörler ve koşullar sağlığın 
sosyal belirleyicileri olarak adlandırılmaktadır. Göç, 
diğer faktörlerin yanı sıra, sağlığı etkileme potansiyeli 
nedeniyle sağlığın sosyal bir belirleyicisi olarak 
kabul edilmektedir. Diğer yandan 2000 yılında kabul 
edilen Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
hazırlanan 2030 Gündemi, 2030’a kadar yoksulluğun 
küresel ölçekte ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir 
kalkınma hedefi (SKH)’ne ulaşılması için genel bir 
çerçeve belirlemektedir. Bu gündemde 17 adet 
SKH’nin yanı sıra, bunlarla ilintili 169 amaç içeren 
politikalar bulunmaktadır. SKH’lerinde göçmenlerin 
sağlığından açıkça bahsedilmemesine rağmen, 

göçmenlerin sağlığını geliştirme çabalarının 
entegrasyonuna olanak sağlayan önemli bir bileşen 
bulunmaktadır: “Hiç kimseyi geride bırakmayın.” BM 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, insanları, 
özellikle de haklarından mahrum bırakılanları, 
hedeflerinin merkezinde tutan bir insan hakları 
yaklaşımını benimsemektedir.

Yiyecek ve barınak gibi, İKS da insanın hayatta kalması 
için acil bir gereksinimdir ve İKS’nun sağlıksız olması 
ciddi halk sağlığı sorunları yaratmaktadır. Ancak 
sağlıklı İKS sağlaması da, ani ve öngörülemeyen 
göçmen akımına paralel gittikçe artan yeni gereksinim 
ve beklentileri sağlamakta yetersiz kalabilmektedir.  

Tanımlar

İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak 
zarar verebilecek etkenleri ortadan kaldırmak 
için yapılacak uygulamaların ve alınacak temizlik 
önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanmaktadır. 
Kişisel hijyen ise; kişinin anatomik, fizyolojik, 
psikolojik, genetik, kalıtsal özellikleri gibi doğuştan 
var olan nitelik ve yetenekleriyle, sonradan kazandığı, 
geliştirdiği yetenekleri ve giyim, temizlenme, kültür-
fizik, beslenme alışkanlıkları gibi kişisel bünyesine 
ve davranışlarına ait özelliklerin düzenlenmesidir. 
Kişisel hijyen, bireyin sağlığını sürdürmek için 
yaptığı özbakım uygulamalarını içermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü(DSÖ) özbakımı kişilerin, ailelerin ve 
toplumların sağlığını teşvik etme, sağlığı koruma, 
hastalıkları önleme ve hastalıklarla başa çıkma 
yeteneği olarak tanımlamaktadır.

Kişisel hijyen, başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere 
birçok hastalıktan korunmak için büyük önem 
taşımaktadır. DSÖ sanitasyonun enfeksiyonun 
önlenmesinden zihinsel ve sosyal refahın 
iyileştirilmesine ve korunmasına kadar, sağlık için 
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esas olduğu ifade etmektedir. Sanitasyon eksikliğinde 
diare, vektör kökenli hastalıklar ve tropikal hastalıklar 
başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalık morbidite 
ve mortalitesinde artış görülmektedir. DSÖ verilerine 
göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan 
bulaşıcı hastalıkların %80’ninden sanitasyon ve 
hijyen konusundaki yetersizliklerin sorumlu olduğu 
belirtilmiştir. Bu durum göç gibi olağanüstü bir 
durumda daha da büyük sorun yaratmaktadır.

Sığınmacıların sağlık düzeyi parametrelerine, sunulan 
sağlık hizmetinin tek başına etkisi oldukça sınırlıdır. 
Yaşam koşulları, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, 
bağışıklama gibi durumlar toplum sağlığı üzerine 
daha fazla etkiye sahiptir. Kişinin hem kendi sağlığını, 
hem de toplum sağlığını korumasının en önemli 
yolu kişisel hijyeni sağlamaktan geçmektedir. Başta 
bulaşıcı hastalıklar olmak üzere birçok hastalıktan 
korunmak için kişisel hijyene dikkat etmek gerekir ve 
bu bağlamda kişisel bakımın sağlanması tüm insanlar 
için temel sağlık hizmetlerindendir. Kişisel hijyen 
ve özbakımda en temel gereksinim su ve sabundur. 
İKS’nun rahatça kullanılabilmesi ve sağlığa zarar 
vermemesi için; bakteriyolojik, kimyasal ve radyolojik 
açıdan belli standartlarının olması gerekmektedir.

Kişisel Hijyen Uygulamaları ve Özbakım

Kişisel hijyen uygulamaları; el ve tırnak temizliği ve 
bakımı, yüz, boyun, koltuk altı, saç, ayak, genital 
bölge temizliği, tuvalet alışkanlığı ve temizliği, banyo 
yapma ve giysi temizliği, ağız ve diş sağlığı gibi 
pek çok uygulamayı kapsamaktadır. Kişisel hijyen 
uygulamalarını kültürel, sosyal, ailesel faktörler, 
ekonomik durum ile bireyin sağlık ve hijyene ilişkin 
bilgi düzeyi ve gereksinimleri etkilemektedir (7,12). 
Tarak, diş fırçası, tırnak makası, cımbız, lif, kese, 
havlu, terlik gibi eşyalar özbakım eşyaları arasında yer 
almakta ve asla ortak kullanılmaması gerekmektedir.

Vücut ve Saç Bakımı

İnsan vücudu dıştan deri tabakası ile kaplıdır. 
Bu tabakanın vücudu dış etkenlerden korumak, 
mikroorganizma ve kimyasalların vücuda girmesini 
önlemek, vücut ısısını ayarlamak, ter bezleri 
aracılığıyla vücutta biriken artık maddeleri atmak, 

güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarından D 
vitamini sentezlemek ve duyu organı olarak görevleri 
bulunmaktadır. Deri çeşitli mekanizmalarla kendini 
nemli tutarak, mikropların hastalık yapıcı etkilerinden 
kendisini korumaya çalışmaktadır. Deri bütünlüğü 
bozulmadığında, birçok mikroorganizmaya karşı 
kendini korumaktadır. Bu nedenle deri bütünlüğünü 
bozmamak için, yaralanmalardan korunmak ve 
cildi belirli aralıklarla vücudumuzu temizlemek 
gerekmektedir. 

Vücudun oluşan kirlerden ve atıklardan arındırma 
işlemlerine vücut temizliği denilmektedir. Kese, 
lif, sabun, duş jeli gibi malzemelerle yapılan vücut 
temizliğinde, bu malzemeler kişiye özel ve kişinin 
vücut özelliklerine uygun olmalıdır. Vücut temizliği 
sırasında biriken ölü deri, yağ ve ter salgısı ciltten 
uzaklaştırılarak; cildin nefes alması, kötü kokuların 
oluşumunun engellenmesi, kişinin kendini daha 
sağlıklı ve zinde hissetmesi sağlanmaktadır.

Genel vücut temizliği için haftada en az iki defa, 
tüm vücudun 20-30 dakika boyunca yıkanması 
önerilmektedir. Bunun dışında vücutta mikrobiyolojik-
kimyasal-toz kirliliği ve koku söz konusu ise, duş 
alınmalıdır. Zorunluluk olmadan daha sık yıkanmak/ 
banyo yapmak, derinin koruyucu tabakasının 
bozulmasına neden olduğu için önerilmemektedir. 
Suyun kişide rahatlık hissi oluşturacak sıcaklıkta 
(37-38 °C) olması gereklidir. Suyun çok sıcak olması 
deride yanmaya ve kaşıntılara neden olabilirken, 
soğuk olması da istemsiz kas kasılmalarına, üşüme ve 
titremeye neden olabilmektedir.

Saçların dış etkenlerle yoğun maruziyeti, boyu ve 
yapısı, nem/ter varlığı ve hava akımının kısıtlığı 
gibi nedenlerle çabuk kirlenen ve kirliliği kendine 
has mikrobiyolojik yapının oluşmasına neden olan 
özelliği bulunmaktadır. Sağlıklı saçlara sahip olmak 
için saç üzerinde birikmiş sebum, kir ve bakterilerin 
uzaklaştırması gerekmektedir. Bu amaçla saçlar 
düzenli olarak yıkanmalıdır.
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Saç bakımında dikkat edilecek noktalar 

• Sıcak su saçlarda yağlanma ve kepeklenmeyi artı-
racağından ılık su ile yıkanmalıdır. 

• Saç eğer yağlı ise daha sık aralıklarla yıkanması 
gerekir. 

• Saçların sağlıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. 
Saçlar kökleri ile beslenir. Taramak, fırçalamak, 
parmak uçları ile masaj yapmak kan dolaşımını 
hızlandırır ve saçları beslemiş olur. 

• Kişisel olarak kullandığımız fırça ve taraklar sık 
aralıklarla sabunlu su ile yıkanmalı ve durulan-
malıdır.

• Saç temizliğine ve bakımına dikkat etmeyen kişi-
lerde bit oluşabilir. 

Suriyeli sığınmacılar sahip oldukları kötü hijyenik 
yaşam koşulları nedeni ile uyuz, bit gibi birçok cilt 
sorunu yaşamaktadır. Kötü hijyenik yaşam koşulları 
ile güçlü ilişkisi bulunan ve kalabalık ortamlarda 
kolayca yayılabilen bu sorunlar, önemli halk sağlığı 
sorunlarına neden olmaktadır. Lübnan’a sığınan 
Suriyeli sığınmacılar arasında 2015 yılında 16243 
kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerine uyuz 
tedavisi için başvurduğu tespit edilmiş Ocak-Temmuz 
2016 tarihleri arasında 10 524 kişi ücretsiz tedavi 
edilmiştir.

Diğer yandan kalabalık yaşam koşulları Suriyeli 
sığınmacılar arasında bit salgınlarına da neden 
olmaktadır. Lübnan’daki Suriyeli sığınmacılara birinci 
basamak sağlık kuruluşları tarafından 2015 yılında 
ve 2016 yılının ilk yarısında toplam 19,696 bit vakası 
yönetilmiştir.

El Yıkama ve Tırnak Bakımı

Kirli yüzeylerle temas eden eller günlük yaşamda en 
çok kirlenen vücut bölgesidir. Yalnızca el yıkama ile 
başta fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar olmak üzere 
bazı deri ve göz hastalıkları ile çeşitli enfeksiyonların 
önlenmesi, önemli ölçüde azaltılması sağlanabilir. Bu 
nedenle eller düzenli yıkanmalıdır.

Görünen kirler ile birlikte mikroorganizmaların 
çoğunun da giderilmesi için su ve sabun ile el 
yıkanmasının sağlanması gerekmektedir. Eller yemek 

hazırlamadan önce, hazırlarken ve sonrasında, yemek 
yemeden önce ve yemek yedikten sonra, tuvaletten 
sonra, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra, çöp 
döktükten sonra, vücudun herhangi bir yerindeki kesi 
veya yarayı tedavi etmeden önce ve sonra, dışarıdan 
eve geldikten sonra yıkanmalıdır. Bunların dışında 
gözlere ve yüze dokunmadan önce, pişmemiş gıdalara 
dokunduktan sonra, kimyasal temizlik maddeleriyle 
temastan sonra, bebeklerin altını değiştirdikten 
sonra, hayvanlara ve malzemelerine dokunduktan 
sonra da elleri yıkamak gereklidir. Eller yıkanırken en 
az 10-15 saniye iyice ovuşturmalı, parmak araları ve 
tırnak altları temizlenmeli, toplam el yıkama süresi 
40-60 sn. olmalıdır (Şekil 1). 



3. Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetleri

124 |

Şekil 3.8. Günlük Yaşam İçin Hijyenik El Yıkama 

Mosello ve arkadaşlarının Suriyeli sığınmacılarla 
yaptığı bir çalışmada; kentsel mültecilerin yemek 
yemeden önce ve tuvaleti kullandıktan sonra, günün 
belli saatlerinde ellerini su ve sabunla yıkadıklarını 
bildirmiştir. Çalışmada el yıkama için temel 
motivasyonun hastalık önleme ve dini normlara 
dayandığı ifade edilmiştir. Ancak kadınlar bebeğini 
beslemeden önce veya bebek bezini değiştirdikten 
sonra ellerini yıkamadıklarını belirtmişlerdir; bu 
da bu işlerden sonra el yıkama o kültürde mutlaka 
uygulanması gerekmediğini göstermektedir. Grubun 
genelinde el yıkama uygulamalarının su ve sabun 
olmasına rağmen zayıf olduğu, bu durumun da 
eğitim seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığı 
çalışmada vurgulanmıştır.

Suriyeli sığınmacıların kültürel özellikleri ve eğitim 
seviyeleri göz önüne alındığında gruba mutlaka el 
yıkama ile ilgili temel eğitimler verilmeli ve bu eğitimler 
iki aşamalı olmalıdır. Birinci aşamada doğru becerinin 
uygulanabilmesi için yeterli bilginin verilmeli, ikinci 
aşamada ise becerilerin doğru uygulanmasının 
sağlanmasına yönelik uygulama yapılmalıdır.

Tırnakların altında kir ve yağ kolayca birikmekte ve 
mikroplar için uygun ortam yaratmaktadır. Bu nedenle 
kişisel hijyen için, tırnakların düzenli olarak kesilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca günlük el temizliğinde ve 
banyo yaparken tırnak fırçası ile tırnaklar fırçalanarak 
temizlenmelidir. Tırnakları keserken el tırnakları 
yarım ay biçiminde, ayak tırnakları ise düz olarak 
kesilmelidir. Ayak tırnaklarının yarım ay biçiminde 
kesilmesi tırnak batmalarına neden olabilmektedir.

Ağız ve Diş Bakımı

DSÖ’ye göre, ağız-diş hastalıkları en yaygın sağlık 
sorunlarından biridir. Diş çürüğü en sık görülen 
ağız-diş hastalığı olup, dünyada hem çocukları 
hem de yetişkinleri etkileyen önemli bir halk 
sağlığı sorunudur. Bu sorunlar toplulukların yaşam 
kalitesini önemli derecede azaltmaktadır (20). Son 
yıllarda yapılan çalışmalar, göçmenlerin diş çürüğü, 
periodontal hastalıklar ve zayıf ağız hijyeni sıklığının 
yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Riatto SG ve ark.nın İspanya’daki Suriyeli 
sığınmacılarla yaptığı bir çalışmada; çürük 
prevalansının 11-13 yaş çocuklarda (% 59), küçük 
yaş gruplarındaki çocuklara göre (%74’ün üzerinde) 
daha düşük olduğu bulunmuştur. DFT, 6 yaşındaki 
çocuklarda 3,2 ± 2,9 idi. 12 yaşında DMFT 1,6 ± 
2,6, DMFM 1,1 ± 1,7 idi. Çalışma grubunda çürük 
prevalansı yüksek olup, bu da kapsamlı bir birinci 
basamak sağlık hizmeti programına duyulan ihtiyacı 
ve ağız sağlığı konusunda farkındalığı artırmak için 
eğitimlerin yapılması gerekliliğini doğrulamaktadır.

Almanya’da yapılan başka bir çalışmada ülkeye 
gelen Suriyeli erişkin sığınmacıların ağız diş sağlığı 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Almanya’ya 
yeni gelen mülteciler arasında tedavi edilmeyen 
çürük ve bozuk ağız hijyeni sıklığının yüksek olduğu 
gösterilmiştir. Yaş, cinsiyet ve eğitim dahil olmak 
üzere sosyodemografik faktörlerin, sığınmacıların 
ağız sağlığı durumuyla ve kısmen de ağız hijyeni 
konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarıyla ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Bu dezavantajlı grupta ağız-
diş sağlığını geliştirmek için; eğitim verilmesi, 
kampanyalar düzenlenerek motivasyonlarının 
arttırılması ve ev sahibi ülkede ağız sağlığı hizmetlerine 
nasıl erişebilecekleri konusunda, tercihen kendi ana 
dillerinde yeterli rehberlik sağlamak önemlidir. 

Sığınmacılar ağız ve diş sağlığının korunması için diş 
fırçalamada ağız büyüklüğüne uygun, orta sertlikte bir 
fırça ve florlu bir diş macunu seçilmesi; diş fırçasının 
fırçalama sırasında 45 derecelik açı ile tutulması; 
dişlerin iç ve dış yüzlerinin mutlaka fırçalanması 
ve bu işleminin günde en az 2 kez ve 2-3 dk. süreyle 
yapılması gerektiği konusunda eğitilmelidir.

Tuvalet Hijyeni

Tuvaletler temiz kullanılmaz, temizliği ve hijyeni 
sağlanmaz ise her türlü hastalık yapıcı mikroplar 
buralarda kolayca yerleşebilmektedir. Diğer yandan 
kültürel olarak farklı tuvalet tarzlarının kullanılması 
ve farklı kullanım alışkanlıklarının var olması, hijyenik 
zorlukları yanında getirmiştir. Squat tuvaletler, 
Müslümanlar arasında tercih edilen geleneksel 
tuvaletlerdir.  Batı tarzı sifonlu tuvaletleri ilk defa 
gören sığınmacılar, bunların nasıl kullanıldığını 

kavrayamamış, bir kısmı tuvalet jantlarına ya da 
banyonun zeminine çömelmişler, bir kısmı da duş 
kabinlerini tuvalet olarak kullanmışlardır. Mosello ve 
ark.nın Suriyeli sığınmacılarla yaptığı bir çalışmada; 
Suriyeli bir sığınmacı ailesinin ortalama olarak beş ila 
altı üyeden oluştuğu, birçok aile aynı binada yaşadığı 
ve ortak tuvalet kullandığı bulunmuştur.  Ancak 
bu durum çeşitli sorunları yaratmaktadır. Birden 
fazla ailenin aynı tuvaleti kullanması nedeniyle su 
temini ve tuvaletlerin temizliği, genellikle kişisel 
hijyen uygulamalarını (özellikle kadınların adet 
döngüleri sırasında) olumsuz yönde etkilemekte ve 
enfeksiyon riskini artırmaktadır. Tuvaletlerdeki bu 
hijyen eksikliği kemirgenleri ve böcekleri çekerek, 
korku gibi nedenlerle çoğu zaman çocukları tuvalet 
kullanmaktan caydırabilir. Çalışmada insanlar, 
özellikle de kadınlar, uzun kuyruklardan, mahremiyet 
eksikliğinden ve güvenlik eksikliğinden şikayetçi 
olmuşlardır.

Geçici Yerleşim Yerlerinde Kişisel Hijyenin 
Sağlanması

Geçici yerleşim alanlarında kişisel temizliği 
sağlayabilmek için yeterli sayıda tuvalet, lavabo ve 
banyo bulunması gerekmektedir. Ayrıca buralardan 
kaynaklı atıkların da uygun koşullarda uzaklaştırılması 
ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Yapılan 
hesaplamalara göre normal şartlarda nüfusu 5000’e 
kadar olan yerleşim yerlerinde 50-60 litre/gün/kişi, 
olağan dışı durumlarda 20-25 litre/gün/kişi, afetlerde 
veya geçici yerleşim birimlerinde 15 litre/gün/kişi içme 
ve kullanma suyu ihtiyacı hesaplanmıştır. Yine geçici 
yerleşimlerde asgari olanaklar düşünüldüğünde 
en az 50 kişiye bir duş ve 10 kişiye bir tuvalet kabini 
bulunmalıdır. Geçici yerleşim yerlerinde bu ihtiyaç 
göz önünde bulundurularak ihtiyaç hesaplanmalıdır. 

Sığınmacılara ilk geldikleri andan itibaren temel 
gereksinimlerini sağlayacak malzemelerin sağlanması 
gereklidir. Bu malzemeler sığınmacı toplumun 
demografik ve kültürel özellikleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmalıdır. Temel ihtiyaçların 
içerisinde sabun, diş fırçası ve diş macunu, havlu, 
tarak, tırnak makası, hijyenik ped, tıraş malzemeleri, 
iç çamaşırı, çorap gibi malzemeler bulunmalıdır.
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Yapılan araştırmalarda kamplarda yaşayanlarca 
tuvalet ve banyo olanakları yeterli olarak 
nitelendirilmekle birlikte su ve temizlik konusunda 
eksiklikler olduğu belirtilmektedir. Geçici yerleşim 
alanlarında kişilerin içme suyu dışında kişisel hijyen 
(el yıkama, diş fırçalama vb.) için de temiz suya 
ihtiyacı vardır. Bunun dışında gıdaların yıkanması 
ve hazırlanması için de kullanılan suyun en az içme 
suyu kadar temiz olması gerekir. Kamp koşullarında 
temiz içme ve kullanma suyunun olmaması ishalli 
hastalıklarda artışa sebep olabilir ve bu durum 
özellikle beş yaş altı çocuklar için önemlidir. Yapılan 
çalışmalar ülkemizdeki sığınmacıların sağlık 
başvurusunun en sık nedenleri arasında ishal ve cilt 
sorunları olduğunu bunun yanında ağız diş sağlığı 
sorunlarının sık olduğunu ortaya koymaktadır. 
Temiz ve yeterli İKS’nun sağlanmasının yanı sıra 
kişilere kişisel hijyen eğitimlerinin verilmesi önem arz 
etmektedir.
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3.7. GÖÇ VE ÇEVRE SAĞLIĞI 
 
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, Araş.Gör. Dr. Pelin BİLGİN KAHVECİ 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Çevre; canlıların, insanın içine doğduğu, sürekli 
olarak ilişkide bulunduğu, kendi bedeninin 
dışındaki her şeydir. Su, toprak, hava, iklim 
koşulları, tüm cansız madde ve varlıklar, ısı, ışık, 
ses, radyasyon, vibrasyon, giyecekler, kamuya açık 
yerler, mezarlıklar, atıklar, bileşikler, pestisitler, 
gübreler, farmasötikler, kozmetikler, deterjanlar, 
petrol ve ürünleri, metaller, çözücüler fizikokimyasal 
çevreyi, tek hücreliden tüm omurgalılara kadar 
tüm canlılar biyolojik çevreyi, aileden devletlere, 
insan ilişkileri ve insan etkinlikleri ise sosyokültürel 
(psikososyal) çevreyi oluşturur. Dünya Sağlık 
Örgütü çevre sağlığını “İnsanın içinde yaşadığı 
çevresinde bulunan ve sağlığa zararlı etkiler yapan 
ya da yapabilme durumunda olan tüm koşulların 
düzeltilmesi işidir” olarak tanımlamaktadır. Çevre; 
doğrudan hastalık nedeni olabilir, hastalıklara zemin 
hazırlayabilir, hastalıkların sürecini ağırlaştırabilir ve 
hastalıkların yayılmasına neden olabilir.

Kişilerin yaşam kalitesi değerlendirilirken sosyal 
parametreler ve sosyal çevre de dikkate alınmalıdır. 
Sağlığın sosyal belirleyicileri bireysel, belirli bir 
grup ya da toplumun sağlık durumlarını etkileyen; 
eğitim, iş durumu, işsizlik, ekonomi, yaşama sağlıklı 
başlamak, toplumda yer edinmek veya toplumdan 
dışlanmak, stres, bağımlılık, beslenme durumu gibi 
sosyal ve ekonomik değişkenlerdir.  Bu değişkenler 
değişik toplumlarda, hatta aynı toplumun değişik 
gruplarında bile farklılık göstermektedir. Sağlıkla ilgili 
riskler değerlendirilirken sadece biyolojik verilerden 
yararlanmak müdahalelerin başarısızlığına ve gerçek 
risklerin anlaşılmamasına neden olmaktadır. Sosyal 
faktörlerin dikkate alınması yaşam kalitesinin gerçek 
boyutunun değerlendirilebilmesi için çok önemlidir. 

Göç, insanlığın var olmasıyla başlamış olan, 
devamlı değişen ve süregelen güncel bir durumdur. 
Göç alan ve göç veren bölgelerin coğrafi yapıları, 

ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı farklı olduğu 
gibi göç sırasında veya sonrasında ortaya çıkan 
çevre sorunları da farklıdır. Göç kimi zaman çevre 
sorunlarından meydana gelirken kimi zaman da göç 
edilen bölgede yeni çevre sorunları yaratır. Yaşanılan 
bazı bölgelerdeki siyasal dengesizlik, sosyoekonomik 
yönden geri kalmışlık, işsizlik, dini baskılar, iç savaşlar 
gibi durumlar göç hareketinin önemli nedenlerini 
oluşturmaktadır fakat iklim değişikliği ve doğal 
afetler gibi çevresel olaylar nedeniyle göç etmek 
zorunda kalan insanların sayısı da hayli fazladır. İç 
Göç İzleme Merkezi (Internal Displacement Monitoring 
Centre) 2008- 2014 yıllar arasında 26,4 milyon insanın 
afetler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını 
raporlamıştır. Asya kıtasında 2010-2012 yılları 
arasında iklim değişikliğinin etkileri sonucu meydana 
gelen kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesine bağlı 
su baskınları sonucu nedeniyle göç etmek zorunda 
kalan insanların sayısı ise 42 milyona kadar çıkmıştır. 

2019 Küresel Riskler Raporu’na göre geçen yıllarda 
olduğu gibi çevresel, politik ve ekonomik riskler yine ön 
plandadır. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl risklerin 
insan hayatı üzerindeki etkilerine daha çok önem 
verilmiştir. Aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin 
etkileri ve bu değişikliklere adaptasyonun 
başarısızlığı ve biyoçeşitlilik kaybında hızlanma 
(1970’den beri tür çeşitliliğinde %60 azalma meydana 
gelmiştir) en önemli endişe kaynaklarındandır. Hızla 
büyüyen şehirler ve iklim değişikliğinin devam eden 
etkileri her geçen gün daha fazla insanı yükselen 
deniz seviyesine karşı savunmasız kılmaktadır. Kırsal 
kesimlerden şehirlere olan göçler nedeniyle 2050 
yılına kadar küresel nüfusun üçte ikisinin şehirlerde 
yaşaması beklenmektedir. Günümüzde tahminen 
800 milyon insan 2050 yılına kadar yarım metre deniz 
seviyesi yükselmesine maruz kalabilecek 570’den 
fazla kıyı kentinde yaşamaktadır. Küresel ısınmanın 
bu hızda devam etmesi sonucu Hükümetlerarası 
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İklim Değişikliği Paneli (IPCC), atmosfer sıcaklığındaki 
artışın önümüzdeki 35 yıl içerisinde 1,5 ° C dereceye 
ulaşması ihtimalini değerlendirmektedir. Küresel 
sıcaklıklar arttıkça deniz seviyeleri de artan bir hızla 
yükselmektedir. IPCC’ye göre, 1901 ve 2010 arasında 
deniz seviyesindeki ortalama artış yılda 1,7 milimetre 
(mm/y), 1993-2010 yılları arasında 3,2 mm/y idi. 
Tahminlere göre 2°C›lik bir artış 2100 yılına kadar 
deniz seviyesinin 0,30 metre ile 0,93 metre arasında 
yükselmesine neden olacaktır. 

2017 yılında 18.8 milyon insan fırtınalar ve seller 
gibi hava kaynaklı hasarlar nedeniyle göç etmek 
zorunda kalmıştır. Deniz seviyelerindeki yükselişin 
kıyı kentleri ve tarım alanlarındaki etkisi, her geçen 
gün daha fazla alanı tarım açısından elverişsiz ve 
yaşanamaz hale getirecektir. Bu nüfus hareketlerinin 
su kaynakları, yiyecek temini, ekonomik, toplumsal 
ve güvenlik baskısının artmasına neden olması 
beklenmektedir. Dünya Bankası’na göre 2050 
yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle Sahra Altı 
Afrika’da 86 milyon, Güney Asya’da 40 milyon ve 
Latin Amerika’da 17 milyon kişi sürekli olarak yer 
değiştirmek zorunda kalabilir. Deniz seviyeleri 
yükseldikçe ve kentsel güvenlik açıkları arttıkça, bu 
değişikliklere cevap verme gereksiniminin aciliyeti 
artacaktır. Hem adaptasyondaki yatırımları finanse 
etmek hem de sorunlar ortaya çıktığında durumu 
iyileştirme ve geri dönüştürme ücretini ödemek için 
sağlam risk artırma stratejileri gerekecektir. Şu anda, 
iyileştirme harcamaları durumun ortaya çıkmasını 
engellemeden neredeyse dokuz kat daha yüksektir. 
Uyum daha pahalı hale geldikçe, kamu ve özel sektör 
arasında ve belediye ile ulusal makamlar arasında yük 
paylaşımı ile ilgili sorular ortaya çıkacaktır. Eylemin 
çok geç olmadan küresel olarak gerçekleştirilmesini 
sağlamak için yenilikçi ve işbirlikçi yaklaşımlar 
gerekmektedir. 

Çevre sağlığı küresel olarak makro alanda 
değerlendirildiği gibi ev, bahçe, oyun parkı, iş 
yeri, araba, şehir vb. gibi mikro ortamlarda da 
değerlendirilir. İnsanlar günlük hayatının büyük bir 
kısmını evi ve işyerinde geçirmektedir. Bedensel, 
ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali için yaşanılan 
çevrenin fiziksel ortam şartları çok önemlidir. Fiziksel 
ortam sağlık açısından uygun olmadığında ‘’Hasta 

Bina Sendromu’’ olarak adlandırılan, kapalı ortamda 
son 1 ayda ortaya çıkan, aynı binada bulunanların 
%20’sinde ya da daha çoğunda görülen, 2 günden 
uzun süren ve belli bir nedene bağlanamayan baş 
ağrısı, gözler ve burunda iritasyon gibi yakınmalar 
oluşabilmektedir. Bina içinde kullanılan kimyasallar, 
yetersiz havalandırma, ısınma kaynaklı ortaya 
çıkan gazlar, döşeme için kullanılan malzemelerin 
kalitesi gibi durumlar hasta bina sendromuna neden 
olabilmektedir. Göz ve burunlarda iritasyondan, baş 
ağrısı, bulantı, kendini hasta hissetme, nefes darlığı, 
ciltte kuruluk ve kaşıntı, konsantrasyon bozukluğu, 
halsizlik, yorgunluk gibi birçok semptomla kendini 
gösterebilmektedir. 

Gönüllü ya da olağan dışı durumlar gibi nedenlerden 
dolayı yapılan zorunlu göçler, çevrede ve doğal 
kaynaklarda hızlı değişimlere neden olmaktadır. 
Şehirlerin kalabalıklaşması, çevresel kirleticilerin 
artması, ormanların zarar görmesi ve toprağın 
verimsizleşmesi gibi sorunlara neden olabilir. 
Göçmenlere ayrılan bölgede genelde çevre ile 
ilgilenecek bir görevli bulunmadığından doğal 
kaynaklar zarar görebilmektedir. Göç eden insanlar 
için hayatta kalabilmek, çevreye özen göstermekten 
genellikle daha ön plandadır. Bu kişiler barınak inşa 
etmek, ısınmak veya yemek pişirmek için çevredeki 
kaynakları kontrolsüzce kullanabilirler. Doğal 
dengenin bozulması seller, toprak kaymaları, sıcak 
hava dalgaları, kasırgalar, kuraklık, deniz seviyesinin 
yükselmesi, yağış paterninde değişiklikler, toprağın 
verimsizleşmesi gibi geri dönüşü çok zor olan veya 
mümkün olmayan durumlara neden olmaktadır. Tüm 
bu olaylar sonucunda gıda güvenliği, su güvenliği, 
ekonomik güvenlik, bireysel ve global çevre güvenliği 
sorunları ortaya çıkar, kıtlık, malnutrisyon ve 
epidemiler sonucu toplum sağlığını tehlikeye düşer. 

Türkiye, kaynakları ve coğrafi konumu nedeniyle 
hedef veya transit ülke olarak dinamik göç paternine 
sahip bir ülkedir. Şekil 1, 1950’den 2015’e kadar 
Türkiye’nin göç dinamiklerini göstermektedir. 
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Şekil 3.9: 1950’den 2015’e kadar Türkiye’nin Göç Dinamikleri

Kaynak: The Migraton, Environment and Climate Change: Policy Brief Series ISSN 2410-4930 , Sayı 8 | Cilt. 2 | Aralık 
2016 , Environmental migration in Turkey: Challenges, recogniton and implications for policy
 
Göçmenlerle göç edilen bölgedeki yerel halk arasında 
dil, kültür, sosyoekonomik düzey, temizlik ve hijyen 
anlayışı, eğitim düzeyi, sahip olunan çevre bilinci gibi 
farklılıklar nedeniyle uyum ve kimlik sorunlarının 
meydana gelmesi beklenilen bir olgudur. Göç olayı 
belirli bir bölgeden ya da toplumdan kitlesel bir 
hareket halinde farklı bir bölgeye olduğunda, göç 
edilen bölgede çevresel sorunların değişmesine, 
artmasına veya yeni sorunların ortaya çıkmasına 
neden olabilir. 

Göç kaynaklı çevresel ve fiziksel sorunların başında 
göç edilen ülkede nüfus artışı ve nüfusun orantısız 
dağılımı gelmektedir. 2018’de yayımlanan “Göç ve 
Uyum Raporu”na göre ülkemizde 28 Aralık 2017 
itibariyle 3.424.237 Suriyeli bulunmaktadır. Geçici 
koruma altındaki Suriyeliler Suriye sınırına yakınlık 
ve kültürel benzerlik gibi nedenlerle Şanlıurfa, Hatay, 
Gaziantep, Mersin, Adana, Kilis illerinde ve İstanbul, 
İzmir, Bursa gibi iş imkanının fazla olduğu düşünülen 
illerde yoğunlaşmaktadır. Metropollerde artan 
nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için bu bölgelerde 
daha fazla yatırım yapılacak bu da kırsal kesimin 

yatırımlarını azaltacaktır. Nüfusun gerektiğinden 
fazla olması alt yapı sorunlarının ortaya çıkmasına, 
su kaynaklarının kirlenmesine ve yetersiz kalmasına, 
kalabalık halinde topluca yaşam sonucu hastalıkların 
yayılmasının hızlanmasına, yeni ve çeşitli sağlık 
sorunlarının ortaya çıkmasına ve işsizliğin artmasına 
neden olur. İşsizlik olduğunda ve yeterli finansman 
sağlanamadığında suç oranı ve kargaşa artar bu da 
güvenliğin aksamasına neden olabilir. Hızlı artan 
nüfus yoğunluğu sonucunda ulaşım, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde yetersizlikler ve aksaklıklar görülebilir. 

Göç esnasında ve göç edilen bölgedeki fiziksel 
ve sosyoekonomik çevre, sağlığı birçok yönden 
etkilemektedir. Göç edilen bölgedeki yoksulluk, 
sosyal dışlanma, hizmetlerin mevcudiyeti, kabul 
edilebilirliği ve kalitesi sağlık çıktıları üzerinde en 
büyük etkiye sahiptir. Göç sürecinin tüm aşamaları 
bulaşıcı hastalıkları etkiler. Bir toplumda endemik 
olan bazı hastalıkların farklı toplumlarda görülmesine, 
aşı ile önlenebilen hastalıkların yayılmasına, paraziter 
hastalıkların insidans ve prevelansının artmasına 
neden olabilir. 
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Göç alan bölgelerde meydana gelen diğer önemli 
sorun plansız yapılaşma, çarpık kentleşme, 
gecekondulaşmadır. Barınma elbette ki herkes için 
temel haktır. Kalabalık ve yaşamaya uygun yeterli 
fiziksel özelliklere sahip olmayan konutlar tüm 
hane halkının hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu 
durumdan en çok çocuklar etkilenmektedir. Hane 
yetersizliği nedeniyle bazı evlerde birkaç aile birlikte 
yaşamakta, kalabalık yaşam hava yoluyla bulaşan 
hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2017 verilerine 
göre kamp içinde yaşayan Suriyelilerin %30’undan 
fazlasının hane başı birey sayısı 7’den fazladır. 
Aynı rapora göre kamplarda yaşayan göçmenlerin 
%52’si ve kamp dışında yaşayan göçmenlerin %47’si 
yaşadıkları konutun büyüklüğünün yetersiz olduğunu 
düşünmektedir. Hanelerde ısınmak için en fazla kömür 
ve odun tercih edilmekte, yanma sonucu meydana 
gelen karbonmonoksit, aset aldehit, formaldehit gibi 
toksik maddeler kronik akciğer hastalıklarına ve üst 
solunum yollarında irritasyona neden olmaktadır. İç 
ortam hava kalitesi binanın yapıldığı malzemelerden 
gerçekleşen salınımlar, kullanılan boyalar, yemek 
pişirme ve ısınma için kullanılan yakıt türü, kullanılan 
temizlik malzemeleri, kapalı alanlarda tütün ve tütün 
ürünlerinin kullanılması, rutubet ve nem miktarı 
gibi birçok faktörden etkilenir. Hava kirleticilerine 
maruziyet sonucu özellikle solunum yolu hastalıkları 
kronikleşmekte, soluk alma kapasitesi azalmakta, 
öksürük ve balgam şikayetleri olmakta, gözler, 
burun ve boğazda geçmeyen irritasyon yakınmaları 
olmaktadır. Rutubetli ve küflü ortamlarda astım, 
bronşit, allerji gibi hastalıklar şiddetlenmektedir. 
Göçmenlerin çoğu yetersiz konutlara, tehlikeli ve 
fiziksel şartları kötü olan çalışma ortamlarına, işçi 
sömürüsüne ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişime 
maruz kalmaktadır. İş kazası oranları Avrupa 
Bölgesi’nde göçmen işçilerde yerli işçilere göre iki kat 
yüksektir.

Tablo 3.7: Kamp İçinde Yaşayan Suriyelilerin Oturdukları 
Konutlardaki Kişi Sayıları

Kamp İçi
Kiş Sayısı Sayı Yüzde

1-3 Kişi 33 15,10

4-6 Kişi 119 54,30

7-10 Kişi 64 29,20

11-15 Kişi 3 1,40

Toplam 219 100

Kaynak: Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam 

Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması, T.C. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2017. 

Tablo 3.8: Kamp Dışında Yaşayan Suriyelilerin 
Türkiye’de Yaşadıkları Konut Tipleri

Konut Tipi
Kamp Dışı

Erkek % Kadın % Toplam %
Çadır 0,90 0,30 0,80

Ev/Apartman 
Dairesi 61,80 65,20 62,40

Geçici Barınak/
Plastik/Derme 
Çatma

1,20 1,40 1,20

Harabe Bina 31,60 30,80 31,50

Kamu Binası 4,3 2,30 4,00

Sokakta/Açık 
Alanda Barınıyor 0,20 0,00 0,10

Toplam % 100 100 100

Toplam Sayı 1868 351 2.219

Kaynak: Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam 

Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması, T.C. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2017.
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Göç ile birlikte nüfus yoğunluğunun artması, 
göçmenlerin farklı tüketim alışkanlıkları, yerel 
kültürlerini devam ettirme istekleri çeşitli 
çevre kirliliğine neden olmakta ve bu kirlilikleri 
derinleştirmektedir. Uygun olmayan arazilerin 
barınma ya da başka nedenlerle kullanılması 
tehlikelerin fiziksel büyüklüğünü artırır. En basit 
olarak oluşan fazla miktarda katı atık ve bu katı 
atıkların doğru olmayan şekilde bertaraf edilmesi 
çevre kirliliğinin en temel sebeplerinden biridir. İyi 
planlanmış ve inşa edilmiş alt yapıya sahip zengin 
ülkelerde bile nüfus artışının ve yoğunluğunun fazla 
olması bireyleri çevresel tehlikelere karşı savunmasız 
hale getirir. Göç gibi dezavantajlı durumlarda ise 
çöplerin toplanması, su ve sanitasyon tesisinin 
tedariki gibi hizmetler nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu bölgelerde geri kalmaktadır. 
Ekonomik koşulların yetersiz olması, hijyenik olmayan 
ortamlarda yaşanılması, besinlerin sağlığa uygun 
şartlarda hazırlanmaması, yetersiz alt yapı, su ve 
sanitasyon, kötü çalışma şartları, kalabalık ortamlar 
ve çevre sağlığı hizmetlerinin yetersizliği göçmenleri 
bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız duruma 
getirmektedir. Bu durum göç edilen bölgede taşıyıcı 
havuzunun oluşmasına ve salgın riskinin her zaman 
mevcut olmasına yol açacaktır. 

İnsan sağlığını tehdit eden çevresel etkenlere maruz 
kalmaktan kaynaklanan çevresel sağlık tehlikeleri afet 
ve göç gibi acil durumlarla yakından ilişkilidir. Sağlık 
sektöründe bu tehlikelerin azaltılması, önlenmesi 
ve bu tehlikelerle başa çıkmak için çeşitli faaliyetler 
tasarlanabilir. Bu durumlarda Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı ile çevre sağlığı profesyonelleri 
iş birliği yaparak beraber faaliyet gösterirler. Daha 
iyi eğitim sayesinde insanlar çevresel tehlikelerle baş 
edebilme kapasitelerini geliştirirler. 

Halkın gıda güvenliği konusunda eğitimi her zaman 
önemli olmakla birlikle dezavantaj yaratan göç, afet 
gibi acil durumlarda hayati önem taşır. Güvenli su ve 
sanitasyon eksikliği ve elektrik hizmetinde herhangi 
bir bozulma sonucu soğuk depolamanın yetersiz 
olması gıda güvenliğini ciddi bir şekilde etkiler. İyi 
pişirilmemiş ya da çiğ besinlerle kontaminasyon gıda 
kaynaklı salgınların artmasına ve çevre kirliliğine 
neden olur. Su kaynaklarının kirlenmesi sinek ve 

hızlı üreyen böceklerin sayısını artırabilir. Olağan 
üstü durumlarda gıda güvenliği otoriteleri gıda 
tedarikinin üretimden nakliye ve dağıtımına kadar 
tüm aşamalarını kontrol etmelidir. Yiyecek ve su 
tüketiminin arzının nasıl etkilendiğinin bilinmesi 
tüketicileri korumak için alınması gereken önlemleri 
belirlemek esastır. Halka bu konuda yeterli ve gerekli 
sağlık eğitimi verilmeli, halkla iletişim kanalları 
genişletilmelidir. 

GÜVENLİ GIDA HAZIRLIĞI İÇİN ALTIN 
KURALLAR

 1. Çiğ yiyeceklerin iyice piştiğinden emin 
olun. Normal şartlar altında dahi çiğ gıda mad-
deleri su ve patojenlerle kirlenebilir, ancak afet 
durumlarında kirlenme riski daha da artar. Besin 
maddelerinin tüketmeden önce pişirilmesi pato-
jenleri öldürür. Tüm yiyecekler en az 70 °C’ye ula-
şana kadar pişirilmelidir. Çiğ meyve ve sebzeler 
soyulmadan tüketilmemelidir. Süt pastörize edil-
memişse tüketilmeden önce mutlaka kaynatılma-
lıdır. 

 2. Pişirilmiş yiyecekleri hemen tüketin. Piş-
miş yiyecekler soğuduğunda patojen mikroorga-
nizmalar çoğalmaya başlar. Bekleme süresi uza-
dıkça risk daha da artar. 

 3. Her seferinde sadece bir öğünlük yemek 
hazırlayın. Yiyeceklerin önceden hazırlanması 
gerekiyorsa veya saklanması gereken yiyecek-
ler varsa 5 °C’nin altında veya 60 °C’nin üzerinde 
muhafaza edilmelidir. Bu kural 4-5 saatten fazla 
süre boyunca yiyecek saklanması planlandığında 
hayati önem taşır. Daha önceden hazırlanmış yi-
yecekler yenmeden önce en az 70 °C’ye ısıtılmış 
olmalıdır. 

 4. Çiğ yiyecekler ile pişmiş yiyeceklerin temas 
etmemesine önem gösterin. Güvenli bir şekilde 
pişirilmiş yiyecekler çiğ yiyeceklerle en ufak bir 
temasta kirlenebilir. Bu durum çiğ yiyecekleri kes-
mek için kullanılan bir bıçağın temizlenmeden 
pişmiş yiyeceklerin kesilmesi için kullanılmasıyla 
olduğu gibi dolaylı yollardan da olabilir.  

 5. Güvenlik için işlenmiş yiyecekleri seçin. 
Meyve ve sebzeler gibi pek çok yiyeceğin doğal 
haliyle tüketilmesi tabi ki en sağlıklısıdır. Fakat 
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afet gibi olağandışı durumlarda ve uygun bir şe-
kilde tüketilmediklerinde güvenli olmayabilir. 
Konserveler ve paketlenmiş kurutulmuş yiyecek-
ler gibi işlenmiş gıdalar olağandışı durumlarda 
daha güvenli olabilir.  

 6. Ellerinizi tekrar tekrar yıkayın. Yiyecekle-
rin hazırlamadan, servis edilmeden ve yenmeden 
önce ellerin yıkanması çok önemlidir. Ayrıca tuva-
leti kullandıktan, bebeğin altını değiştirdikten ve 
hayvanlara dokunduktan sonraki gibi durumlarda 
da el temizliğine çok önem verilmelidir.  

 7. Yiyeceklerin hazırlandığı tüm alanları ti-
tizlikle temiz tutun. Yiyecek artıkları mikroor-
ganizmaların potansiyel rezervuarlarıdır. Ayrıca 
bu artıklar böcekleri ve kemirgenleri çekebilir. Bu 
yüzden mutfak ve yiyecek depolama alanları te-
mizlenmeli, katı mutfak atıkları uygun bir şekilde 
bertaraf edilmelidir. Yiyecekler kapalı kaplarda 
saklanmalıdır.  

 8. Güvenli su kullanın. Yiyeceklerin hazırlana-
sında güvenli su kullanımı içme suyunda güvenli 
suyun tüketilmesi kadar önemlidir. Eğer güvenli 
su temini kesintiye uğradıysa yiyecek hazırlamak 
için kullanılan su mutlaka kaynatılmalıdır. 

 9. Dışarıdan satın alınan yiyeceklere dikkat 
edin. Bazen restoranlarda ve sokak satıcılarında 
servis edilen ürünler hijyenik şartlarda hazırlan-
mamaktadır. Afetlerde ve acil durumlarda bu tür 
yiyeceklerin kontamine olma riski daha fazladır. 
Bu nedenle dikkatli olunmalı, sadece iyi pişirilmiş 
ve servis edildiğinde hala sıcak olan yiyecekler tü-
ketilmelidir. Sadece kaynatılmış veya dezenfekte 
edilmiş içme suyu kullanılmalıdır. Güvenli sudan 
yapılmadığı sürece buz kullanılmamalıdır. 

 10. Yenidoğanları ve bebekleri emzirin. Anne 
sütü doğumdan 6 aya kadar süreçte en ideal be-
sin kaynağıdır. Bebekleri ishale ve gıda kaynaklı 
patojenlere maruz kalmalarına karşı korur. 6 ay-
dan sonra ek gıdaya geçildiğinde de emzirmeye 
devam edilmesi gıda kaynaklı enfeksiyonların ön-
lenmesine katkı sağlar. 

Çevre ve sağlık birbiri ile sürekli ilişki içindedir. 
Sağlığın olmazsa olmaz koşulu çevre koşullarının 
sağlıklı olmasıdır. Sağlık hizmeti almak için başvurana 
bireylerin sadece o anki durumları değil, şu anki 
ve daha önceki bireysel alışkanlıkları, yaşadıkları 
ortamın çevresel özellikleri sorgulanmalıdır. Tüm 
çevre sağlığı uygulamalarının amacı insan sağlığını 
korumak ve geliştirmektir. Çevre sağlığı uygulamaları 
hassas, incinebilir, dezavantajlı yani risk altındaki 
gruplara verilmelidir. Çünkü en kötü koşullarda 
yaşayan, sağlıklı su ve besine ulaşamayan bu 
gruplardır. Çevre sağlığı sorunlarının çözümünde 
sektörler arası iş birliği, sosyal çalışmacı, çevre sağlığı 
personeli gibi disiplinler arası iş birliği ve eğitim çok 
önemlidir. 

Göç kaynaklı çevre sorunlarını gidermek için eğitim, 
kültür, sağlık alanında düzenlemeler yapılmalı, 
ülke politikalarına göçmenlerin durumları da dahil 
edilmelidir. Aynı ülkede yaşayan insanlar arasında 
bile farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurup 
farklı ülkelerden göç eden göçmenlere gerekirse 
tercümanlardan yararlanılarak temizlik, hijyen, 
çevre sağlığının önemi, sağlık hizmetlerine erişim 
konularında eğitim verilmelidir. İkamet edilen 
bölgede altyapı, su, kanalizasyon, yol gibi hizmetler 
giderilmelidir. Döngünün her noktasında uygun 
önlemler için hazırlıklı olma, yeterli eğitim, güvenlik 
açığının kapatılması felaketlerin önlenmesini sağlar. 
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4.1. GÖÇMEN ÇOCUKLAR VE 
ERGENLERİN SAĞLIĞI
Prof. Dr. S. Songül YALÇIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi

Çocuk sağlığı izlemi yaşa uygun büyümenin ve 
gelişimin desteklenmesini, hem akut hem de kronik 
hastalıkların önlenmesini ve erken tanısını, bebek 
ve çocuk ölümlerinin önlenmesini amaçlamaktadır. 
Aynı zamanda, erişkin hastalıkları, temelleri çocukluk 
çağında atıldığı için izlem ile önlenmesi mümkündür. 
Ülkemizde bebek, çocuk ve ergen izlem protokolleri 
oluşturulmuş ve fark gözetmeksizin ülkedeki tüm 
çocuklara yararlanma hakkı sunulmuştur. 

Çocuk Sağlığı İzleminin İlkeleri ve Göçmenlerde 
Karşılaşılan Engeller

Çocuk sağlığı izlemi ülkesini terk etmiş, güvenli 
ortam arayışı içindeki topluluklarda en çok ihmal 
edilen konulardan biridir. Sağlam bir bebek ve 
çocuğun izleminin gerekliliği normal koşullarda 
bile çoğu aile tarafından bilinmemektedir. Uygun 
olmayan koşullarda yaşayan ailelerde çocukların 
izlemi ise daha fazla önem taşır. Bu nedenle, her 
izlem için bir amaç belirlenir. Sağlığın geliştirilmesi ve 
hastalıkların önlenmesine çalışılırken izlem, ailenin 
gereksinimlerine göre ayarlanır ve ailenin kültürel 
özelliklerine uygun şekilde düzenlenir. Örneğin, 
izlemin amacı kızamık aşı uygulaması ise kızamık 
hastalığının etkileri anlatılarak ailenin gereksinimini 
nasıl karşılayacağı vurgulanmaktadır.

Bebek ve çocuklarda sağlık izleminin etkin olabilmesi 
için izlemin sürekliliğinin sağlanması gereklidir. 
Sabit adresi olmayan toplumlarda izlem takibinin 
sorumluluğu ailededir. Her izlem sonunda çocuğa 
ait veri kaydının aileye verilmesi, bir sonraki 
kontrolün ne zaman olacağı ve ne için olacağının 
anlatılması gerekir. Ailenin çocuğun izlem kayıtlarını 
kaybedebilme olasılığı da çok yüksektir ve istenen 
tarihte de gelemeyebilir ya da gelmeyebilir. Çok fazla 

sayıda çocuğun ya da sık aralıklı çocuk doğumunun 
olduğu ailelerde çocuk hakkında verilen öykü yetersiz 
hatta hatalı olabilir. Aile çocuğun doğum tarihini bile 
hatırlamayabilir. Bu nedenle, çocuk sağlığı izleminin 
yaşa uygun gerekliliklerinin belirlenmesinde sorun 
yaşanabilir. 

Göçmen ailelerde en olumsuz etki kronik hastalıklara 
sahip ya da riskli çocukların sağlığında görülür. Bu 
çocuklar hastalıklarının dekompanse döneminde 
çocuk acile getirilir. Hastalık stabilize edildiğinde de 
hemen taburcu olup sağlık kurumuna kontrollere 
gelmezler. Kronik hastalık nedeni ile başvuran her 
hastada bu durum bir fırsat olarak değerlendirilir 
ve hastalığa özgü bakımın yanı sıra sağlam 
çocuk izlemlerinin gereklilikleri kontrol edilir. 
Örneğin, kronik böbrek yetmezliği olan bir çocuk 
getirildiğinde pnömokok aşısının yapılması açısından 
değerlendirilerek vakanın peritonit nedeni ile 
başvurması önlenir. 

Çocuk sağlığı izleminin yapı taşları tüm toplumlarda 
gözlem, öykü, muayene, taramalar, aşılama, eğitim 
ve danışmanlık olmak üzere aynıdır. Çocuk sağlığı 
izleminde ilk olarak çocuğun anne, refakatçi ve çevresi 
ile etkileşimi gözlenir (Tablo 1) . Gözlem sırasında 
çocuğun refakatçi yanında huzursuz olması ya da 
ondan uzaklaşmaya çalışması bir “çocuğun maruz 
kaldığı istismar” belirtisi olabilir. Çocuğun getirilme 
şikayeti yanı sıra yaşına uygun beslenme, büyüme, 
gelişim özellikleri sorgulanır. Fizik muayene sonrası 
taramalar ve aşılama açısından değerlendirilir. Her 
muayene aile eğitimi ve danışmanlığı için bir fırsattır. 

Sağlık personeli ebeveyn iletişimi, hem doğru öykü 
alınması hem de verilen tedaviye uyum sağlanması 
için gereklidir. Öyküde açık uçlu sorular sorularak aile 



4. Göç ve Risk Grupları

| 137

yönlendirilmeden en doğru ve en fazla bilgi edinilebilir. 
Önemli verilerin tekrarlanması ve detaylandırılmasının 
istenmesi anneye önemsendiğini hissettirir. 
Göçmenlerde dil farklılığı ise iletişim engeline yol 
açar. Bu durumda tercüman kullanılırken sözsüz 
iletişim yöntemleri önem kazanmaktadır. Sözsüz 
iletişimde toplumun sosyokültürel özelliklerinin 
dikkate alınması gereklidir. Avrupa’da “göz teması” 
karşıdakini önemsediğini, “sırta dokunmak” ise 
karşıdakini anladığını ifade eder. Aynı durum, bazı 
toplumlarda saygısızlık olarak değerlendirilebilip 
soruna yol açabilir.  Benzer olarak, ergen kızların ve 
kadınların kadın doktor tercih ettikleri ve şikayetlerini 
erkek doktora söylemedikleri bildirilmiştir. 

Ailede izlem hataları ve eksiklikleri gözlendiği 
durumda ebeveynlere önyargılı davranma ebeveyn-
sağlık personeli iletişimini yaralar, ailenin sağlık 
personelinin önerilerini yerine getirme ihtimalini 
azaltır. Göçmen ailelerin çocuklarına sağlık bakımı 
yaparken evlerini, işlerini terk etmiş olmalarının göz 
önüne alınması ve empati yapılması onlara daha 
doğru yaklaşmayı sağlayacaktır. Aileye çocuğunun 
durumu erişkin eğitim teknikleri kullanılarak 
özetlenir. 

Hasta yoğunluğunun fazla olması, dil farklılığı 
ve kültürel farklılıklar sağlık hizmetinin içeriğini 
etkilemektedir. Bu nedenle, sık karşılaşılan durumlar 
için göçmenlerin diline özgü hazırlanacak broşürler 
hizmet kalitesini artıracaktır. Örneğin, bebek 
beslenmesinin ilkelerinin anlatıldığı bir sayfalık 
broşür sağlık personelinin bu konuda bilgi vermesini 
kolaylaştırır ve kendisine zaman kazandırır. 

Göçmenlerinde ülkemizde çocuk izlem protokollerini 
uyguladıkları görülmüştür. 

Göçmenlerde Çocuk Sağlığı İzleminin Önemli 
Bileşenleri 

Çocuk sağlığı izlem içeriği protokollerle belirlenmiştir, 
tüm toplumlarda da temel olarak aynıdır. Bununla 
birlikte, morbidite ve mortalite verileri yakın 
takip edilerek topluma özgü sağlık sorunlarının 
protokollere eklenmesi gerekir. Meningokok A 
etkeninin sık görüldüğü toplumlarda bu etkene 

yönelik aşılama çocuk sağlık sorunlarının azalmasına 
yol açar.  Göçmenlerde prematür doğum, düşük 
doğum ağırlığı ve yenidoğan bebeklerde sepsisin 
daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu durum, gebe 
takibinin, doğumun hastanede yapılmasının ve 
emzirilmeye erken başlamanın önemini gösterir.  

Emzirme danışmanlığı: Göçmenlerde en öncelikli 
sağlık hizmeti emzirmenin desteklenmesidir. 
Bebeğin doğar doğmaz annenin karnının üstüne 
koyularak tensel temasın başlaması ve ilk bir saat 
içinde emzirmeye başlanılması önerilir. Bu durum, 
hem anne ve bebek arasında bağlanmayı hem de 
emzirmenin sağlıklı sürmesini sağlar. 

İlk altı ay sadece anne sütü verilmesi önerilir. Anne 
sütünün %90’ı sudur. Sağlıklı ve dengeli besin ve 
sıvısını alan annenin bebeği kendisi için gerekli her 
türlü sıvı ve besin ihtiyacını anne sütünden karşılar. 
Bebeğe sadece su verilmesi bile emme ihtiyacını 
azaltarak süt üretimini azaltır ve bebeğin büyümesini 
etkiler.  Anne sütünün yanında başka bir besin ya da 
su verilmesi anne sütü bileşenlerinin faydalanılma 
etkinliğini azaltır. Aynı zamanda, verilen su bebeğin 
ishal olmasına yol açabilir. Bu nedenle, göçmenlerin 
yaşadığı kamplarda ya da barakalarda hijyenik 
şartların tam olarak sağlanamayabileceği için 
bebeğe sadece anne sütü verilmesi daha da önem 
kazanmaktadır.

Altıncı ayda anne sütü yanında tamamlayıcı besinlere 
başlanılması gereklidir. Tamamlayıcı besinler 
önerilirken ailenin ulaşabileceği güvenli besinler 
göz önüne alınarak besin çeşitliliği sağlanmalıdır. 
Tamamlayıcı besinlere erken başlamanın yanı sıra geç 
başlamak da beslenme yetersizliği, katı gıda alımında 
sorunlar gibi beslenme sorunlarına yol açmaktadır. 

En az iki yıl emzirilmeye devam edilmesi önerilir. Anne 
sütü alan bebek hem enfeksiyon hastalıklarından 
korunur hem de biyopsikososyal olarak en iyi şekilde 
büyür. Emziren annenin kilo vermesi ve doğum 
öncesi kilosuna dönmesini daha kolaydır. Emzirme 
annede over kanseri, endometrium kanseri ve 
meme kanseri riskini azaltır. Gebelikler arasını iki 
yıla çıkarmak annenin bir sonraki gebelik içinde 
depolarının dolmasını sağlar ve yeni bebek de sağlıklı 



4. Göç ve Risk Grupları

138 |

olarak doğar. İki yıldan kısa aralıklı doğumlarda ikinci 
gebelikte hem erken doğum hem de düşük doğum 
ağırlıklı bebek riski artar. Göçmenlerde sık aralıklı 
doğumların bebek ölümlerini artırdığı da rapor 
edilmiştir. 

Her toplumun kendi kutsal kitabı olumlu sağlık 
davranışlarının desteklenmesi için kullanılır (“Bakara 
Suresi - 233 . Ayet Tefsiri,”).  Bebeklerin “iki yıl ve 
üstünde” anne sütü alabilmeleri ancak annelerinin 
iki yıl üreme sağlığı hizmetlerinden faydalanmaları ile 
olur. 

Göçmenlerde üreme sağlığı: Göçmenlerde ergen 
gebelikler, sık aralıklı doğumlar ve çok sayıda 
gebelik sık görülmekte ve bu durum bebek ve anne 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Üreme sağlığı 
hizmetleri göçmenlerde nüfuslarını kontrol altında 
almaya çalışmak olarak algılanır. Bu nedenle, üreme 
sağlığının hedefi anne ve babaya anlatılır; “istediğiniz 
sayıdaki çocuğu istediğiniz aralıkla doğurmanızı 
sağlar”. Anne ve çocuğun sağlığının idamesi için çocuk 
yaş aralıklarının en az iki yıl olarak düzenlenmesi 
anne ve babaya anlatılır. Aile özellikle anneler doğum 
sonrası 1-2. aylar arasında Etkili bir doğum kontrol 
yöntemi» konusunda bilgilendirilir. Annenin her 
hastane başvurusunda ailenin istediği çocuk sayısı, 
sahip olduğu çocuk sayısı, sosyoekonomik durumu ve 
ailede destek sistemleri sorgulanarak, üreme sağlığı 
konusunda ihtiyaç değerlendirilmesi yapılır. Anne 
ergen-geç gebelik, sık doğum aralıkları gibi yüksek 
riskli sağlık davranışları açısından da değerlendirilir 
ve aile bilgilendirilir. 

Büyümenin izlenmesi: Her çocuğun belli aralıklarla 
antropometrik ölçümlerinin alınması ve büyüme 
eğrilerine işlenmesi gerekir. Eğrinin takibi annenin 
görevidir. Bu nedenle, göçmen merkezine gelen beş 
yaş altı çocuğu olan her anneye büyüme izlem eğrisine 
ilk nokta koyularak anneye nasıl dolduracağı ve nasıl 
takip edeceği anlatılır.  Anne bir sonraki kontrolde 
eğriyi kaybetti ise yeniden eğri hazırlanır ve kendisine 
verilir.

Gelişimin desteklenmesi: Beslenme, sağlık, zihinsel 
gelişim ve çocukların sosyal iletişimleri için gerekli tüm 
girişimleri içermektedir. Her çocuk sağlığı izleminde 
gelişimin değerlendirilmesi ve olumlu uyaranlarla 
nasıl destekleneceği bakım verene anlatılır. Olumsuz 
uyaranlar beyinde sinaps bağlantılarında daha 
fazla budanma ya da hatalı bağlantılara yol açarak 
ergenlik döneminde okul başarısında düşüklük ve 
erişkin dönemde psikososyal sorunlar ve bilişsel 
fonksiyonlarda bozukluğa yol açar.  

İhmal ve istismar değerlendirmesi: İhmal ve istismar 
vakalarında tanı koyulması şiddetin önlenmesi ve 
tedavisi için zorunludur. İhmal pasiftir, “çocuğun 
aşısının yapılmaması “gibi yapılması gerekenin 
yapılmamasıdır. İstismar aktiftir, çocuğun dövülmesi 
gibi yapılmaması gerekenin yapılmasıdır. Göçmen 
çocuklarda ihmal ve istismar vakaları daha sık görülür. 
Risk faktörleri olarak; ailede akraba, iş, ev kaybı, aile 
içi şiddet gibi akut veya kronik stres parçalanmış aile, 
anne veya babanın olmaması, kalabalık aile ya da 
yaşam koşulları, sosyo-ekonomik düzey düşüklüğü, 
ergen anne-baba, annenin çocuk gelişimi konusunda 
bilgi yetersizliği ve sosyal izolasyon gibi faktörler 
sayılabilir. Aynı zamanda, bazı toplumlarda görülen 
cinsiyet ayrımcılığı; kız çocuklarında sağlık ve eğitim 
olanaklarının ihmal edilmesi de ihmal ve istismarın 
nesiller arası aktarılmasına yol açar. Savaştan 
kaçarak gelen çocuklar şiddetin her türüne maruz 
kalmış olabilir. Bu nedenle, savaş ve teröre maruz 
kalmış çocuklarda ruhsal değerlendirme (Tablo 1) ve 
danışmanlık çok önemlidir. Aile eğitimi, sosyal destek 
ve mental sağlık değerlendirilmesinin çocuk sağlığını 
olumlu etkilediği bildirilmiştir. 



4. Göç ve Risk Grupları

| 139

Tablo 4.1: Savaş, Terörizm ve Kentsel Şiddete Maruz Kalan Çocuk ve Ergenlerde Stres Reaksiyonlarının Belirtileri

Çocuk yaş grubu

≤6 yaşları 7-11 yaşları 12-17 yaşları

•	 Aşırı ayrılık korkusu
•	 Yapışma davranışı
•	 Kontrol edilemeyen ağlama 

veya çığlık atma
•	 Donma, hareketsizlik
•	 Uyku bozuklukları
•	 Dehşet etkisi
•	 Regresyon davranışları
•	 Çaresizlik ve pasiflik ifadeleri

•	 Okul performansında düşüş
•	 Okuldan kaçma
•	 Uyku bozuklukları
•	 Somatizasyon
•	 Depresif etki
•	 Saldırgan veya şiddet içeren dav-

ranışlar
•	 Gerçek dışı korkular
•	 Regresif ve çocukça davranışlar
•	 Korku, geri çekilme ve endişe 

ifadeleri

•	 Okul performansında düşüş
•	 Uyku bozuklukları
•	 Geçmişin tekrar

hatırlanması
•	 Duygusal uyuşma
•	 Antisosyal davranış
•	 Madde bağımlılığı
•	 İntikam fantezileri
•	 İntihar düşüncesi
•	 Geriye çekilme

Danışmanlık hizmetleri: Göçmen annelere de yerleşik 
toplumlarda olduğu gibi bebek bakımı açısından 
“sağlık okuryazarlığı” kazandırılarak çocuklarının 
sağlıklı erişkinler olması sağlanabilir. Annelerin bebek 
ve çocuk beslenmesi, çocuk bakımı, acil hastaneye 
başvurmayı gerektiren durumlar, doğum aralıklarının 
düzenlenmesi konusunda bilgilendirilmeleri 
gereklidir. İki yaşından küçük bebeklerin tüm 
sağlık kurumu başvurularında emzirmenin önemi 
vurgulanır. Göçmen annelerde bebek ve çocuk 
morbidite ve mortalitesinin azaltılması için anneye 
ateş, iyi emmeme, kusma, ishal, sarılık, huzursuzluk, 
uykuya meyil gibi acil hastaneye başvuru (tehlike) 
belirtilerinin anlatılması gerekir. Çoğu aile çocuğu 
ateşlendiğinde ne yapması gerektiğini bilemez; 
gerekli müdahaleyi yapamaz ve sağlık kurumuna 
başvurmada gecikebilir. İshalli hastalığı olan bir 
bebek bir kez doktora götürüldüğünde ve durumu o 
anda iyi denildiğinde, durumu ağırlaşmasına rağmen 
tekrar götürülmeyebilir. İshal ve solunum sorunu olan 
çocukta ev bakım önerilerinin ve yeniden hastaneye 
başvuru kriterlerinin anlatılması önemlidir. Bu 
konularda hazırlanacak el broşürleri dil birliğini 
sağlayarak hatalı yorumlamaları da en aza indirir. 

Çocuğun yaşına göre bir sonraki çocuk izlem tarihi ve 
nedeni aileye hem anlatılır hem de yazılı olarak verilir.  

İstanbul’da bir hastanede 300 Suriyeli anne ile 300 
Türk’ün karşılaştırıldığı çalışmada, Suriyelilerde 
ergen gebelik oranının daha fazla, antenatal takibin 

daha az ve bebeğin doğum ağırlığının daha düşük 
olduğu saptanmıştır.  Bu çalışma da anne ve bebeğe 
ait diğer parametreler benzer çıkmıştır, bu durum 
Suriyeli anne ve bebeklerin Türk anne ve bebeklerle 
eşit sağlık hizmetine ulaşmaları ile açıklanabilir.

Ergen muayenesinde psikososyal öykü ile risklerin 
saptanması

Ergenlerde risk alma ve riskli davranış olasılıkları 
yüksektir. Bu nedenle, iyi bir öykü ile sağlık hizmeti 
sunarken ergenin taşıdığı riskleri ergenin güvenini 
kazanarak sorgulamak ve gerek duyduğu bilgiler için 
danışmanlık vermek gerekir. Ergende öykü alımında 
HEEADSSS, HEADS/SF/FIRST sorgulamaları gibi birkaç 
rehber geliştirilmiştir. Burada çocuğun evi, eğitim 
olanakları, çalışma durumu ve çevresi, yeme tutumu, 
akranlarla aktiviteleri, madde kullanımı, cinselliği, 
intihar ve depresyon eğilimi, güvenlik ve internet 
kullanım alışkanlıkları sorgulanır. Öykü alırken 
soruların bazıları çocuğa yönlendirilirken bazıları 
önce çevresinden başlanarak ergenin tepkisine göre 
kendisine yoğunlaştırılır; “Çevrende madde kullanan 
var mı? Peki sen hiç denedin mi?” (Tablo 2). Ergeni 
bilgi bombardımanına tutmak, o anda gereksinim 
duyacağı bilgileri dinlemesini engeller;

 “Çok bilgi vermek yok bilgi vermektir”.
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Tablo 4.2: Ergen İzlem Görüşmesinin İçeriği ve Soru Örnekleri  

İngilizce başlık Türkçe Sorgulama örnekleri

Home Ev Nerede ve kimlerle yaşıyorsun?

Education /

Employment
Eğitim ve iş

Herhangi bir eğitim kurumuna devam ediyor musun? Okul başarın nasıl? Ge-
lecek planların nelerdir?

Geçimini nasıl sağlıyorsun? 

Eating Yeme Tutumu
Hangi yemeklerden hoşlanırsın? Özel bir yemek seçimin var mı? Günde kaç 
öğün yemek yersin? Akşam öğünlerini nasıl yersin? İdeal vücut ölçüleri sence 
nasıldır, kendi ölçülerin için ne düşünüyorsun?

Activities Aktivite Vaktini nasıl geçiriyorsun? Arkadaşlarınla neleri yapmaktan hoşlanırsın? 

Drugs Madde kullanımı
Öncelikli olarak, “çevrende sigara içen, alkol alan ya da madde kullanan 
akranların var mı?” sonra “Peki sen hiç denedin mi?”

Sexuality Cinsellik

Normal toplumda “Arkadaşlarında cinsel olarak aktif olanlar var mı?” diye 
sorularak ergenin yaklaşımına göre kendisi sorulabilir. Göçmenlerde cinsel 
istismar ve cinsel sömürü riskinin artması nedeni ile dikkatli sorgulanması ve 
cinsel yolla geçen hastalıklar açısından da bilgilendirme verilmesi gerekir.  

Safety Güvenlik
Motosiklet, araba kullanıyor musun?  Kullanım sırasında uyduğun kurallar 
hangileridir?

Suicidality
İntihar ve 
depresyon

Ailede ve kendisinde depresyon sorgulanarak yönlendirme gerekebilir. “Son 
aylarda seni yaşamdan bezdiren olaylar oldu mu?” 

Violence Şiddet
Yaşadığın bölgede, akranların arasında ya da aile içinde huzursuzluk ve şiddet 
olayları yaşanıyor mu? 

Internet İnternet
Sosyal ağlarda aktif misin? Sosyal ağlarda tanımadığın kişilerden gelen tek-
lifleri nasıl karşılıyorsun? Sanal ortamda kendinle ilgili neleri paylaşıyorsun; 
fotoğraf, adres, ..?
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4.2 GÖÇ VE İSTİSMAR RİSKİ 
TAŞIYAN NÜFUS GRUPLARI
Doç. Dr. Özge KARADAĞ ÇAMAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ

Günümüzde tüm dünyada göç hareketleri artarak 
devam etmekte ve son 50 yıldaki eğilime bakıldığında 
uluslararası göçmen sayısının daha da artacağı 
beklenmektedir (WHO, 2016). Göçün sağlığa etkileri, 
yer değiştirmenin nedenleri ve koşulları ile yakından 
ilişkilidir. Göçmenlerin sağlığı; menşei ülke özellikleri, 
zorunlu ya da gönüllü göçmen olma durumu, göç 
yolları, göç edilen ülkede var olan göçmen politikaları 
ve hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, 
eğitim ve iş imkanlarına erişim, toplumsal cinsiyet, 
ekonomik durum, öğrenim düzeyi, çalışma durumu 
gibi sağlığın sosyal belirleyicileri (kültür, gelenek 
ve görenekler, göç edilen ülkede yaşama süresi 
ve kültürel etkileşim, iklim, sanitasyon, barınma 
koşulları, çalışma koşulları, beslenme gibi yaşam 
koşulları, göç edilen ülkede edinilen olumlu ve 
olumsuz sağlık davranışları, sosyal destek ağlarının 
varlığı, ırkçılık ya da diğer nedenli damgalama ve 
ayrımcılığa maruz kalma durumu, kültürel engeller 
ve yabancı dil engeli, göçmenlere duyarlı sağlık 
hizmetlerinin varlığı ve sağlık çalışanlarının kültürel 
sağlık uygulamaları ile ilgili farkındalık düzeyi gibi 
çok çeşitli faktörlerle ilişkilidir. Göçmen sağlığını 
etkileyen faktörler arasında en önemlilerinden 
bir diğeri de göçmenlerin göç öncesi, sırası ya da 
sonrasında yaşadıkları travmalardır. Bu travmalar 
arasında herhangi bir istismara maruz kalmış olmak 
önemli yer tutmaktadır. Tüm bu sayılan nedenlerle, 
göçmenler genellikle daha özellikli ya da göçmenlerin 
özel ihtiyaçlarına uyarlanmış sağlık hizmetlerine 
gereksinim duymaktadırlar.

İstismar ve İstismar Riski Taşıyan Nüfus Grupları

İstismar, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun herhangi 
bir kişinin ya da grubun yaşamına yönelik bir 
kötüye kullanım durumunu ifade etmektedir. 
İstismar kavramı altında en sık karşılaşılan istismar 
tipleri; fiziksel, duygusal ve cinsel istismardır, 
ancak son yıllarda ekonomik istismar ve medya 
istismarı da daha sık konuşulmaya başlanmıştır. 
Göç bağlamında, özellikle ev sahibi ülkenin kayıt 
dışı çalışma ortamlarında görülebilen göçmenlerin 
emek sömürüsü de yine istismarın başka bir çeşidi 
olarak tartışılmaktadır. İstismarların en önemli 
özelliklerinden birisi, çoğu toplumda istismarlara 
ilişkin temel kavramlar ile istismarların hukuksal 
ve suç boyutu konusunda farkındalığın düşük 
olması nedeniyle istismar vakalarının yeterince 
fark edilememesidir. Toplumsal duyarlılıklar ya da 
normlar nedeniyle pek çok vaka gizli kalmakta ya da 
yeterince açığa çıkmamakta, dolayısı ile vakaların 
zamanında tanınması ve vakalara müdahale 
edilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Günümüzde 
gerek göçmen gerekse göçmen olmayan nüfus 
gruplarında tespit edilen ve istatistiklere yansıyan 
istismar vakaları, tıpkı buzdağının görünen yüzü gibi 
gerçek sayıların çok altındadır. Bu durum, başka bir 
ülkede bulunan ve çeşitli kaygılarla yaşadığı istismarı 
gizli tutan, başvurabileceği hizmetleri bilmeyen ya da 
bildiği halde başvurmayan göçmenler açısından daha 
çarpıcıdır. Oysa istismar, gerek olumsuz sağlık etkileri 
gerekse ülkemizde ve evrensel hukuksal metinlerin 
tümünde suç olarak tanımlanması nedeniyle sağlık 
çalışanları ve karar vericileri yakından ilgilendiren 
bir konu olup, halk sağlığı bakış açısı ile korunma, 
erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon basamaklarının 
tümünü içine alan kapsamlı politikalar ve programlar 
gerektirmektedir.
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Pek çok toplumda istismara uğrama riski daha yüksek 
olan gruplar; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, 
engelliler, yoksullar, eğitim seviyesi düşük olanlar 
ve çeşitli azınlık gruplar olarak tanımlanmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 
(UNHCR) raporlarına göre mülteci ve göçmenlerin 
önemli bir kısmı, göç yolunda yaşanan güçlüklere ek 
olarak cinsel şiddet, işkence ya da fidye, organ, kölelik 
ve seks ticareti için kaçırma gibi istismar olaylarına 
maruz kalmaktadır.

İstismara en açık gruplar arasında yer alan çocuklar, 
hem dünyada hem ülkemizde tüm göçmenlerin 
yarısını oluşturmaları nedeniyle göç politika 
ve programlarında önemli bir nüfus grubunu 
oluştururlar. Göçmen çocuklar, özellikle de ailesinden 
ayrılan ya da yalnız olan çocuklar, özel bakım ve 
müdahalelere ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla 
çocukların barınma, beslenme gibi temel insani 
gereksinimlerin yanı sıra eğitim, psikolojik destek, 
meslek edindirme gibi konularda da yetişkinlerden 
daha fazla desteğe ihtiyaçları vardır. Bir ülkede 
bulunan göçmen gruplarının demografik özellikleri, 
özellikle çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve çeşitli azınlık 
grupların nüfus dağılımı, sağlık göstergeleri ve 
hizmetlere erişimleri, bu grupların istismara uğrama 
açısından riskleri ve geliştirilebilecek uygun önleme 
müdahaleleri açısından da değerlendirilmelidir.

İstismarın Damgalama ve Ayrımcılık ile İlişkisi 

İstismarların önlenmesi ve vakaların yönetiminde 
önemli hususlardan bir tanesi, istismarların risk 
altındaki çeşitli gruplar ile ilişkisinin yanı sıra 
damgalama ve ayrımcılık ile olan ilişkisidir.

Damgalama (stigma) bir kişi ya da grubu, o kişi veya 
grubu belirleyen bir veya daha çok özellik nedeniyle 
doğrudan, dolaylı, açıkça ya da örtülü olarak 
etiketleme olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrımcılık ise bir kişiye ya da bir gruba benzer durum 
ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan 
muamele yapılmasıdır. Ayrımcılık insan hakları 
çerçevesinde ele alındığında, insan hakları ihlali 

ortaya çıkaracak şekilde eşitliğe aykırı muamele hali 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık genel olarak iki 
şekilde ortaya çıkar: 

 1. Doğrudan ayrımcılık: Bir kişi ve grubun, 
farklılıkları nedeniyle, açık bir biçimde eşit ol-
mayan bir muameleye maruz kalmasıdır. Burada 
farklı muamele açıkça alay etmekten, bu kişi ya 
da gruba yönelik ayrımcılığı kışkırtmayı amaçla-
yan nefret söylemlerini yaygınlaştırmaya kadar 
geniş bir yelpazedeki davranış biçimlerini içerir. 

 2. Dolaylı ayrımcılık: Fark edilmesi güç olan, 
genelde imalar ve dolaylı ifadeler ya da davranış-
larla ortaya çıkan ayrımcılık şeklidir. Örneğin “yok 
sayma” bu tür ayrımcılığın en belirgin biçimlerin-
den biridir. 

Ayrımcılığın ortaya çıkmasını doğrudan etkileyen 
iki temel husus toplumlar ve toplumun bireylerinde 
oluşan önyargı ve kalıp yargılar olup, her ikisi de 
kanıta dayanmayan ve genelleyici olan yargılama ve 
etiketleme (stigmatizasyon) içermektedir. Ayrımcılık; 
ırk, renk, soy, ulusal veya etnik kökene dayalı 
ayrımcılık, dini inanç ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, 
sosyoekonomik düzey, göçmenlik, engellilik ve diğer 
pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Yapılan pek çok çalışma, damgalama ve ayrımcılığa 
maruz kalmanın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık 
olmak üzere sağlığın tüm boyutlarını olumsuz 
etkilediğini göstermektedir.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, gerek sosyal 
alanda gerekse sağlık hizmetlerinde yaşanan 
damgalama ve ayrımcılığın sağlık çıktıları açısından 
pek çok olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. 
Bu olumsuz etkiler arasında; damgalanan grupların 
koruyucu sağlık önlemlerine erişememesi nedeniyle 
çeşitli hastalıklara yakalanma risklerinin artması, 
hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesinde 
yaşanan sorunlar nedeniyle geç kalınan teşhisler ve 
damgalanan gruplarda hastalıkların tedavisindeki 
aksamalar nedeniyle sakatlık ve ölümlerin artması 
sayılabilir.
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İstismarlar ile damgalama ve ayrımcılık ilişkisi çift 
yönlüdür. Toplumlarda damgalama ve ayrımcılığa 
uğrayan azınlık grupların herhangi bir istismara 
uğrama riskleri de genellikle daha fazladır. Diğer 
taraftan istismara uğrayan birey ya da gruplar, 
damgalama ve ayrımcılığa maruz kalacakları kaygısı 
ile yaşadıkları travmaları gizleyebilmekte ve var olan 
hizmetlere başvurmaktan kaçınabilmektedirler. 

Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından 
desteklenen bir araştırmaya katılan geçici koruma 
altındaki 18-30 yaş arası gençlerin %15,1’i, Türkiye’de 
herhangi bir nedenle dışlandığını ya da kötü 
muamele gördüğünü belirtmiş olup, en sık yaşanan 
durumlar sokakta taciz/ fiziksel şiddet (%64,7) 
ve çevre tarafından sevilmeme/ küçük görülme/ 
suçlanma/ alay (%38,2) olarak bulunmuştur. Kaya 
ve Kıraç’ın (2016) çalışmaları da Türkiye’de geçici 
koruma altındaki göçmenlerin bir kısmının, yerel 
halkın bazı önyargıları ve düşmanca tutumları ile 
karşılaşabildikleri, yerel halka göre daha yüksek 
kiralar ödedikleri ve benzer işleri yapmalarına 
rağmen daha düşük maaşla çalıştıkları gibi ayrımcı 
ya da istismar edici tutum ve davranışlara maruz 
kaldıklarına işaret etmektedir. 

Dünyanın her köşesinde çeşitli nüfus gruplarına 
yönelik damgalama ve ayrımcılığın azaltılması 
istismarları azaltacağı gibi, istismarlar ile ilişkili 
damgalama ve ayrımcılığın azaltılması da istismara 
maruz kalan birey ve grupların uygun hizmetlere 
erişmesi ve dolayısıyla sağlığının korunması ve 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İstismarın Sağlık Etkileri

Travmatik yaşantılar, günlük rutini bozan, ani ve 
beklenmedik şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik 
yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini olumsuz 
etkileyebilen olaylar olarak tanımlanırlar. İstismar 
da bireylerde ya da gruplarda travma yaratabilen, 
fiziksel, ruhsal, davranışsal ve sosyal tepkilere neden 
olabilen durumlardan biridir. 

Bireylerin bireysel farklılıkları gibi travmaya verdikleri 
yanıtlar da farklıdır. Her birey travmayı, yaşı, cinsiyeti, 
içinde bulunduğu gelişim düzeyi, kişilik özellikleri, 

yaşam koşulları ve çevresel destek mekanizmalarına 
göre farklı yaşayabilir ve farklı yanıtlayabilir. Travma, 
genel bir kavram olmasına ve ortak bazı tepkiler 
yaratmasına rağmen farklı tipte istismarlar dahil her 
travmanın kendine özgü özellikleri bulunmaktadır ve 
dolayısıyla hem istismarın çeşidine hem de birey ya 
da gruplara özel hizmet yaklaşımları gerektirir. 

Göçmenlere yönelik istismarların önlenmesinde, 
erken tanısında ve vakaların yönetiminde sağlık 
çalışanlarının farklı istismar çeşitleri hakkında bilgi 
sahibi olması, risk altındaki farklı göçmen gruplarında 
istismarın önlenmesine yönelik müdahalelerde 
bulunması, istismarları doğru tanımlaması, 
ipuçlarını erken dönemde fark etmesi, erken 
müdahale edilmesini sağlaması ve uygun hizmet 
birimlerine yönlendirebilmesi son derece önemlidir 
ve bu beceriler sağlık çalışanlarına uygun eğitimlerle 
kazandırılabilir.

İstismarın Önlenmesine Yönelik Politika ve 
Uygulamalar

Uluslararası göçmenlere yönelik sağlık politikaları 
ve hizmetleri ülkeden ülkeye değişebildiği gibi, 
ülkelerin kendi içlerinde farklı göçmen grupları 
arasında da değişiklik gösterebilmektedir. Bugün 
yüksek gelirli ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın 
pek çok ülkesinde, göçmenlere yönelik politikalar 
ve hizmetler var olsa dahi, hizmetlere erişim istenen 
düzeyde değildir. 

Niceliksel ve niteliksel yöntemlerle yürütülen pek 
çok araştırma sağlık hizmetlerine erişimde yasal bir 
engel olmamasına karşın, farklı göçmen gruplarının 
ekonomik, dini, kültürel, fiziksel, dilsel, eğitimsel 
ve sosyal bir takım engellerle karşılaşabileceklerini 
göstermiştir. Bu nedenle, çifte dezavantajlı olarak 
tanımlanan kimi göçmenler sağlık hizmetlerine 
yeterince erişememekte, kimileri hizmete erişse de 
kaliteli bir hizmetten yoksun kalmakta, kimileri de 
başkaları tarafından yaşanan olumsuz deneyimler 
nedeniyle kendisi hizmetlere başvurmaktan 
kaçınmaktadır. 
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Literatüre göre sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan 
temel sorunlar arasında; sağlık çalışanlarının 
göçmenlerin özel gereksinimleri konusunda 
farkındalığının ve deneyiminin az olması, dil ve 
iletişim sorunları, kültürel farklılıklar, yabancı 
sağlık sistemine uyum sağlayamamak, varsa 
sağlık hizmeti hakkı konusunda bilgilendirilmemiş 
olmak, fiziksel ya da cinsel istismar gibi durumları 
açıklamak konusunda çekingenlik, hizmetlerin ücretli 
olması, sağlık kuruluşuna ulaşmak için yol parasını 
karşılayamamak, kimliğini ispatlayamamak, idari/
yasal engeller gibi sorunlar sıralanmaktadır.

Günümüzde göç ve sağlık ilişkisi, ülkelerin pek çoğunu 
yakından ilgilendiren halk sağlığı konularının başında 
gelmektedir. Her bir göçmen grubunun farklı sağlık 
belirleyicileri, gereksinimleri ve duyarlılıkları vardır.  
Son yıllarda göç alanında insan hakları ve sağlık 
hakları gibi konular daha çok gündeme gelmeye 
başlamıştır. Mayıs 2008’de yapılan 61. Dünya Sağlık 
Asamblesi’nde de göçmen sağlığı kapsamlı bir şekilde 
ele alınmış ve tüm üye ülkelerden göçmenlere duyarlı 
bir sağlık politikası geliştirmeleri istenmiştir. Daha 
önceki “kontrol odaklı yaklaşım” yerine, insan hakları 
temelinde “göçmen odaklı yaklaşımın” benimsenmesi 
temel ilkelerden biri olmuştur. Hastalıktan korunma 
ve sağlığı geliştirmeye yönelik programların 
hazırlanması, programların ayırım gözetmeksizin 
göçmenlere ulaştırılmasının sağlanması ve sağlık 
çalışanlarının kültürel farklılıklara, toplumsal 
cinsiyete duyarlı ve göçmen dostu sağlık hizmetleri 
ile ilgili eğitilmeleri gerektiği konusunda uzlaşılmıştır.

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler 
tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 
18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, 
göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının 
paylaşılması ve uluslararası hukuk çerçevesinde 
haklarının hatırlanması amacıyla etkinliklerin 
düzenlendiği özel bir gün olarak belirlenmiştir. Bugün 
aynı zamanda kendi isteği dışında bir başka ülkeye 
götürülen, zorla alıkonan ve çalıştırılan insan ticareti 
mağdurları ile daha güvenli bir yaşam alanı bulmak 
amacıyla zorlu koşullarda göç ederken istismara 
uğrayan, kaybolan ya da yaşamını yitiren insanların 
anılması amacını da taşımaktadır.

Uluslararası literatürde sağlık alanında göçe özel 
uyum çalışmaları gözden geçirildiğinde en önemli 
bulgu, uyum politikaları güçlü olan ülkelerde 
göçmenler açısından sağlıkta eşitsizliklerin daha 
az görüldüğüdür. Göçmenlerin ülkeler bazında 
uyum politikalarını değerlendiren ve ülkeleri çeşitli 
göstergeler üzerinden karşılaştıran bazı çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Bu çalışmalardan birisi Göçmen Entegrasyonu 
Politika İndeksidir (MIPEX-Migrant Integration Policy 
Index). Giannoni ve ark. (2016) tarafından 23 Avrupa 
ülkesinin MIPEX verileri kullanılarak yürütülen bir 
çalışmada, uyum politikalarının yetersiz olmasının, 
sağlıklı göçmen etkisini azalttığı bulunmuş, sonuç 
olarak göçmenlere yönelik uyum politikalarının 
sağlıkta eşitsizlikleri azaltabileceği vurgulanmıştır. 
Malmusi (2015) tarafından Avrupa’da 14 ülkenin 
MIPEX verileri yürütülen bir çalışmada ve Moullan 
ve Jusot (2014) tarafından Avrupa’da dört ülkede 
ulusal sağlık verileri kullanılarak yürütülen bir 
başka çalışmada da çok kültürlü yaşama yönelik 
politikaların ve göçmen dostu uygulamaların 
göçmen sağlığına olumlu yansıdığı bulunmuştur. Bu 
konuda bir diğer literatür örneği, Ikram ve ark. (2015) 
Avrupa’da üç ülkede göçmenlerin mortalite hızları ve 
nedenlerini karşılaştırdıkları çalışmadır. Bu çalışmada 
benzer etnik ve sosyodemografik özelliklere sahip 
göçmenlerin ülkelere göre mortalite hızları farklı 
bulunmuş ve bu neden ülkelerin göçmenlerle ilgili 
makro-politik özellikleri ile ilişkili bulunmuştur.

Türkiye’de oturma ve çalışma izni ile yaşayan düzenli 
göçmenler, düzensiz göçmenler ve geçici koruma 
altında bulunan göçmenler gibi farklı göçmen grupları 
bulunmaktadır. Bu göçmen gruplarının demografik 
özellikleri, sağlıklarını etkileyen sosyal faktörler, 
herhangi bir istismara uğrama riskleri, sağlık 
hizmetlerine erişimlerine ilişkin yasal düzenlemeler 
ve sağlık hizmetlerine erişim düzeyleri birbirinden 
farklıdır. Bu durum, sağlık göstergelerinin izlenmesi, 
sağlık hizmetlerinin planlanması kadar istismarların 
önlenmesi ve vakaların yönetimi açısından da önem 
taşımaktadır. 



4. Göç ve Risk Grupları

| 147

Dünya geneline bakıldığında da ülkeler çoğunlukla 
yasal göçmenlere sağlık hizmetleri için daha fazla 
erişim sağlarken, düzensiz ya da yasal olmayan 
göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerini daha 
sınırlı tutmaktadır. Pek çok ülkede düzensiz 
göçmenler acil sağlık hizmetlerinden dahi ücretsiz 
yararlanamamakta, sadece toplum sağlığını tehdit 
eden bazı durumlarda koruyucu sağlık hizmetlerine 
erişim olanağı bulunmaktadır. Düzensiz göçmenlere 
yönelik sağlık hizmetlerini özel koşullar altında 
kısmen ya da tam anlamıyla sunan ülke sayısı azdır. 
Ülkeler arasında sığınmacı ve mültecilere yönelik 
hizmetlerde de büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. 
Fransa ve Türkiye başta olmak üzere Yunanistan, 
Romanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler, 
sığınmacı ve mültecilere vatandaşları ile benzer yasal 
haklar sunmak konusunda iyi ülke örnekleri arasında 
yer almaktadır. Öte yandan göçmen sağlığı ile ilgili 
pek çok raporda özellikle vurgulanan, sağlık alanında 
yasal hakların var olmasının, göçmenlerin sağlık 
hizmetlerine erişimini garantilemediği ve erişimi 
sağlamanın başka özel müdahaleler gerektirdiğidir.

Örneğin, Türkiye’de en büyük göçmen nüfusu 
oluşturan geçici koruma altındaki göçmenlere 
yönelik sağlık hizmetleri konusunda yoğun çabalar 
gösterilmekte, hizmetler birinci basamakta Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı göçmen sağlığı merkezleri, 
Bakanlık izni ile hizmet veren diğer bazı merkezler 
ve mobil sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü 
basamaklarda devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile üniversite hastaneleri tarafından 
verilmektedir. Ne var ki geçici koruma altındaki 
göçmenlerin sağlığı ile ilgili çalışmaların önemli bir 
kısmında, özellikle kentsel bölgelerde sağlığı olumsuz 
etkileyen yaşam koşulları ve deneyimler (barınma 
sorunları, beslenme sorunları, sağlıksız koşullarda 
çalışma, çocuk yaşta çalışma, düşük maaşla çalışma, 
ekonomik güçlükler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
erken evlilikler, eğitime devam edememe, istismar 
dahil çeşitli fiziksel ve ruhsal travmalara maruz 
kalma, menşei ülkelerde süren çatışmaların etkileri, 
vd.), sağlık hizmetlerine, ilaca ve tıbbi cihazlara 
erişim ile ilgili sorunlar, dil engeli, kayıtsız olmak, 
sağlık haklarını bilmemek, sağlık okuryazarlığının 
düşüklüğü, sağlık çalışanlarının göçmenlerin 
sorunlarına yaklaşım konusunda farkındalığının 

halen düşük olması gibi bulgular yer almaktadır. 
Türkiye’de uygulamada karşılaşılan tüm zorluklara 
ve göçmen nüfusun büyüklüğü nedeniyle süren 
gereksinimlere rağmen, sağlık hizmetlerinin sosyal 
hizmetler ve diğer ilgili hizmetler ile entegrasyonu 
konusunda çalışılmakta, sağlık okuryazarlığının 
arttırılmasına yönelik müdahaleler yapılmakta, 
sağlık personeli ve ilgili meslek gruplarının eğitimleri 
sürmekte, göçmen sağlık çalışanlarının hizmete 
katkı sunması desteklenmekte ve böylelikle göçmen 
sağlığı konusunda ulusal ve bölgesel deneyim 
artmaktadır. Başta kamu kurumlarının çabaları 
olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşların desteği ile geliştirilen bu hizmetler, 
göçmenlerin istismardan korunması konusunda da 
fayda sağlamaktadır. Burada önemli olan nokta, 
istismarların önlenmesinin sadece sağlık sektörünün 
çabaları ile değil, eğitim, sosyal hizmet, ekonomi, 
istihdam, turizm, ulaşım vd. ilgili bütün sektörlerin 
ortak çalışması ile mümkün olabileceğini bilmektir. 

Hemen her sağlık politikası dokümanında, sağlık 
hizmetleri kapsamında istismar riski taşıyan 
gruplara özel yaklaşımlara gereksinim olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, hem ülkemizde 
hem de dünyada bütün sağlık çalışanlarının hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitimlerine istismar riski altında 
ya da istismara uğramış birey ve gruplara yaklaşımın 
dahil edilmesi, kaliteli sağlık hizmetine erişimin 
önündeki engeller ve çözüm yollarına yönelik bilimsel 
kanıt sunacak araştırmaların artması, istismara 
riski olan ya da istismara uğramış kişilerin sağlık 
hizmetine erişimini garanti altına alacak yasal 
düzenlemelerin, politikaların ve uygulamaların çok 
sektörlü bir biçimde hayata geçirilmesi ve daha da 
önemlisi politika ve uygulamaların sürdürülebilir 
olması gerekmektedir. Tüm bu çabaların başarıya 
ulaşmasında kilit nokta ise istismar riski olan ya 
da istismar mağduru grupların kendileri ile ilgili 
sağlık araştırmaları, sağlık politikaları ve sağlık 
hizmetlerinin planlama, uygulama ve değerlendirme 
basamaklarına katılımlarının arttırılmasıdır. 

Dünyada ülkelerin pek çoğunda uluslararası 
göçmenlere yönelik istismarın önlenmesi ve 
vakaların uygun yönetimine ilişkin mevcut güçlükler 
ve gereksinimler aşağıda sıralanmıştır:
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• Uluslararası göçmenlerin istismar açısından risk-
leri, istismar vakalarının sıklığı, nedenleri ve is-
tismara uğrayan kişilerin sağlık hizmetleri, sosyal 
hizmetler ve hukuksal desteğe erişimi ile hizmet 
deneyimleri konusunda yapılan araştırma ya da 
izleme/ değerlendirme çalışmaları sınırlıdır.

• Farklı göçmen gruplarının sağlıklarını etkileyen 
sosyal faktörler, sağlık hizmetlerine erişimleri ile 
ilgili yasal düzenlemeler ve grupların sağlık hiz-
metlerine erişim düzeyleri birbirinden farklıdır. Bu 
farklılık, uluslararası göçmen gruplarının istismara 
uğrama riskleri ve sağlık düzeyleri arasında farkla-
rın artmasına neden olmaktadır.

• Zorunlu göçmenler, nüfus yapısı nedeniyle hem 
istismar hem de diğer sağlık konuları açısından 
daha fazla risk altındadır. Bu grubun en önemli 
demografik özelliği, yaklaşık yarısının 18 yaş altı 
çocuklardan oluşması ve çoğunluğunun gelişmek-
te olan ülkelerde bulunmasıdır. Türkiye’de zorunlu 
göçmenlerle yapılan bazı araştırmalar, sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet düzeyinin genel olarak 
yüksek bulunmasına karşın, sağlık hizmetlerine 
erişiminde dil engeli ve kültürel engeller başta 
olmak üzere bazı güçlükler yaşandığını, ayrıca 
sağlığı olumsuz etkileyen yaşam koşulları ve de-
neyimler olduğunu göstermektedir. Göçmenler, 
genel olarak değerlendirildiğinde, sağlık okurya-
zarlığı düzeyleri ve mevcut sağlık hizmetleri hak-
kındaki farkındalıkları düşüktür. Tüm bu faktör-
ler, göçmenlerin istismara uğrama sıklığını ya da 
mağdurların uygun hizmetlere erişimini olumsuz 
etkileyebilir.

• Göçmenlerin ülkeler içinde çok hareketli olmala-
rı ya da belli bölgelere kayıtlı olmamaları, sağlık 
hizmetlerinin sunumu, bireylerin sağlık gösterge-
lerinin takibi ve istismar vakalarının erken tanısı 
ve yönetimi açısından ciddi sorunlar oluşturmak-
tadır. Sürekli yer değiştirme, sağlık hizmetlerinin 
düzensiz kullanılması ya da aynı sağlık sorunu için 
gereğinden fazla kullanılması ve kaynakların yö-
netiminde güçlükler yaşanmasına neden olabilir.

• Sağlık sistemi ve göçmenlere verdiği yanıt değer-
lendirildiğinde, sağlık hizmet sunucularının göç-
menlere özel sağlık sorunları, istismar açısından 
riskleri, göçmenlerin yararlandıkları sağlık hiz-
metleri, sosyal hizmetler ve ilgili mevzuat ile ilgili 
farkındalıkları halen düşüktür.   

Sonuç ve Öneriler 

Küresel raporlar uluslararası göç olgusunun, 
dünyada artan eşitsizlikler, çatışmalar ve iklim 
değişiklikleri ile birlikte giderek önemi artan bir konu 
olacağını göstermektedir. Göçmenlerin insan hakları 
çerçevesinde muamele görmeleri, özellikle beslenme, 
barınma, eğitim, çalışma gibi sağlığı belirleyen 
faktörlerin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi için ulusal politikaların üretilmesine 
ve sağlığın uyum politikalarına daha fazla dahil 
edilmesine gereksinim vardır. Bu kapsamda kamu 
kurum ve kuruluşları, uluslararası örgütler, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve 
diğer tarafların hem ulusal hem de yerel düzeylerde 
çabasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Uluslararası raporlarda, ana akım göçmenlerin yanı 
sıra daha dezavantajlı ya da savunmasız göçmenler ile 
istismara açık ya da istismara uğramış göçmenlerin 
sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine fayda 
sağlayacak iyi uygulama örnekleri arasında şunlar 
sayılmaktadır:

• Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin, 
hem yasal hem de uygulama zemininde o ülke va-
tandaşları ile benzer olması

• Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolay-
laştırmaya yönelik çeşitli diller ve yöntemlerle 
bilgilendirme, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme 
çalışmaları 

• Sağlık çalışanlarının, göçmenlerin özel ihtiyaçları 
konusunda eğitilmesi 

• Göçmenlerin sağlık hakları ve var olan koruyucu 
hizmetler konusunda düzenli olarak bilgilendiril-
mesi

• Sağlık hizmetlerinin çevirmenler, sağlık aracıları /
kültürel aracılar, göçmenlere uyarlanmış tanı yön-
temleri ve çeşitlendirilmiş sağlık hizmet sunucu-
ları ile güçlendirilmesi

• Sağlık politikalarının, giderek çeşitlenen toplum-
ların farklı ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve sağlık 
alanında uyumun sağlanmasına yönelik değişik-
likleri desteklemesi (MIPEX, 2015).
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Göçmen nüfusa sahip ülkelerin tümünde, hem 
göçmenlerin bütünü hem de istismara açık ya da 
istismara uğramış özel göçmen gruplarına yönelik 
sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki 
müdahale alanları önemli gözükmektedir. 

 1. Göçmenlerin (istismar dahil) izlenecek sağlık 
göstergelerinin ve bu göstergelerin sosyal belirle-
yicilerinin belirlenmesi 

 2. Göçmenlerin sağlık kayıtlarının belirlenen 
göstergeler ile düzenli olarak tutulması ve gerek-
tiğinde kişi haklarını da gözeterek farklı kurumla-
rın veri tabanları ile eşleştirilmesi

 3. Sağlık kayıtlarının incelenmesi ve toplum ta-
banlı saha araştırmaları yoluyla farklı grupların 
sağlık göstergelerinin ve sağlık hizmeti ihtiyaçla-
rının düzenli olarak tespit edilmesi

 4. Göçmen sağlığı politikalarının belirlenen ihti-
yaçlara yönelik olarak güncellenmesi

 5. Kalkınma planları, ilgili Bakanlıkların strate-
jik ve eylem planlarında göçe özel politika, strateji 
ve müdahalelere yer verilmesi 

 6. Göçmenlere verilecek sağlık hizmetlerine eri-
şimde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çö-
zümler üretilmesi 

 7. Göçmenlere yönelik istismar dahil olmak 
üzere farklı sağlık konularında ve farklı diller-
de hazırlanmış bilgi-eğitim-iletişim materyalle-
ri oluşturularak sağlık eğitimi yapılması, sağlık 
okuryazarlığının ve dolayısıyla sağlık davranışla-
rının geliştirilmesi

 8. Farklı göçmen gruplarının sağlık öncelikleri-
nin belirlenmesi, göçmenler arasında daha deza-
vantajlı/savunmasız gruplara ve istismara açık ya 
da istismara uğramış gruplara yönelik çalışmala-
rın desteklenmesi

 9. Zor ulaşılan gruplar için gezici sağlık hizmet-
leri, dijital sağlık teknolojileri, telefonla destek 
hatları, akran eğitimi modelleri gibi hizmetlerin 
yaygınlaştırılması

 10. Sağlık hizmetlerinde sağlık aracıları / kültürel 
aracılardan daha fazla faydalanılması

 11. İstismar vakalarını daha da görünmez kılan 
kayıtsız göçmenlerin ilgili birimlere kayıt olmaları 
konusunda teşvik edilmeleri

 12. Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerini 
etkileyen ekonomik durum, eğitim durumu, top-

lumsal cinsiyet gibi sosyal belirleyicilere yönelik 
iyileştirici müdahaleler yapılması

 13. Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan 
çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, azınlık grup-
lar gibi psikososyal desteğe ihtiyaç duyan göç-
menler için sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler 
arasında sevk sisteminin güçlendirilmesi

 14. Göçmenlere hizmet veren sağlık kuruluşla-
rında tercümanlık hizmetinin güçlendirilmesi, 
özellikle istismar vakalarında kişilerin özel bilgile-
rinin korunması amaçlı olarak yeminli tıbbi tercü-
man sisteminin kurulması

 15. Sağlık mesleklerinin lisans düzeyinde çekir-
dek müfredatlarına göç ve sağlık konularının ek-
lenmesi

 16. Sağlık hizmeti sunucularına, farklı göçmen 
gruplarına farklı yaklaşım gerekliliği, sağlık hiz-
meti sunumunda ve kullanımında etkili olabile-
cek kültürel farklılıklar konusunda eğitim veril-
mesi 

 17. Sağlık hizmeti sunucularına göçmenlerin ya-
sal hakları, mevzuat konusunda düzenli bilgilen-
dirme yapılması, merkezi bir telefonla danışma 
hattı ya da web tabanlı sistem ile güncel bilgi pay-
laşımı

 18. Sağlık hizmeti sunucularına, göçmen sağlığı 
ve istismar vakalarına yaklaşım ile ilgili ulaşabile-
cekleri (elektronik) bilgi kaynakları / yüz yüze ya 
da uzaktan eğitim modülleri oluşturulması

 19. Göçmenlere ve özellikle istismar mağduru 
göçmenlere doğrudan hizmet üreten sağlık per-
soneline psikolojik destek sağlanması, iyi uygula-
ma örneklerinin paylaşımı

 20. Göçmen dostu sağlık kuruluşlarının teşvik 
edilmesi

 21. Göçmenlere yönelik damgalama ve ayrımcılı-
ğın azaltılması için toplum ve sağlık çalışanlarına 
yönelik müdahalelerin planlanması

 22. Göçmenlerin, istismarın önlenmesi çalışma-
ları dahil tüm sağlık hizmetlerinin planlanması, 
sunumu ve değerlendirilmesine etkin olarak ka-
tılımının sağlanması (göçmenlerin sağlık çalışanı, 
kültürel aracı, tercüman, akran eğiticisi gibi roller 
üstlenmeleri ve aktif rol almak üzere güçlendiril-
meleri) 

 23. İstismarın önlenmesi için ilgili tüm sektörler 
arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi
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GİRİŞ 

Sağlık; fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik 
halidir. Gelecek nesillerin her açıdan sağlıklı olması 
Türkiye ve dünyanın en başta gelen hedeflerindendir. 
Bireysel açıdan bakıldığında fiziksel, ruhen ve sosyal 
açıdan ciddi bir problem olan bağımlılık, toplum 
sağlığını da benzer şekilde olumsuz etkilemektedir. 

Bağımlılık sağlık açısından zararlı olmasının yanı 
sıra ciddi ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. 
Bağımlı kişinin madde arayışı ya da bağımlılık 
nedeniyle geliştirdiği iş gücü kaybının yanı sıra, 
özellikle uyuşturucu bağımlılığı terör örgütlerinin 
de finansman kaynağı olarak kullandığı alanlardan 
biridir. 

Uyuşturucu bağımlılığının toplumsal kabul 
edilebilirliği düşük olması nedeniyle bağımlı 
kişiler dışlanmakta, işlerini kaybetmekte ya da iş 
bulamamaktadır. Bunun yanı sıra sigara bağımlılığı 
toplumda yadsınmakta ama pek çok kurum/kuruluş 
çalışanlarının sigara içmek amacıyla verdikleri 
süreyi, ayrılan alanları normal karşılamaktadır. Alkol 
bağımlılığı ise her ne kadar ülkemizde düşük sıklıkta 
görünse de üzerinde dikkatle durulması gereken 
bir sorundur. İnternet bağımlılığı ya da teknolojinin 
kötüye kullanımı olarak adlandırılabilecek sorun 
ise son dönem yaşantımızın kişisel, toplumsal, 
kamusal hemen her alanında yer alan teknolojinin 
kişi tarafından amaç dışı ve ihtiyaç olamayan 
durumlarda yoğun ve gereksiz kullanımı olarak 
değerlendirilmelidir.

BAĞIMLILIK VE OLUMSUZ SAĞLIK ETKİLERİ

Tütün Kullanımı, doğum öncesi dönemden başlayarak, 
çocuk ve erişkinlikte ölüme kadar götüren 50’nin 
üzerinde sağlık sorununa yol açmaktadır. Önlenebilir 

hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden 
biridir. Günümüzde %80’i gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere, dünyada 1,3 milyar kişi ülkemizde ise 
14,8 milyon kişi sigara içmektedir. Ülkemizde her 
yıl yaklaşık 100.000 kişi tütün kullanımına bağlı 
hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Tütün ve ürünleri, içenleri olduğu kadar çevresindeki 
kişileri de etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
öngörülerine göre, 700 milyon çocuk yani dünyadaki 
çocukların yarısı sigara dumanına maruz kalmaktadır. 
Her yıl dünyada 900 binin üzerinde kişi sigara 
dumanına maruz kalmanın sonucu ölmektedir. 
Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından 
korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün 
kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. 

Alkol kullanımı, özellikle halk sağlığı alanının öncelikli 
konularından biri olup, insan yaşamına değişik 
yönlerden belirgin zararlar vermektedir. Alkol, çeşitli 
kanserler, akciğer hastalıkları, ruhsal bozukluklar, 
gastrointestinal hastalıklar, kardiyovasküler 
bozukluklar gibi altmışa yakın hastalığın nedenidir. 
Ayrıca alkol; doğum anomalilerine yol açmanın yanı 
sıra, şiddet, suça eğilim, intihar, aile içi sorunlar, 
sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri 
gibi pek çok toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunun 
da nedeni olmaktadır. Alkolün olumsuz sonuçları 
sadece içenleri değil, onların eşlerini, çocuklarını, 
arkadaşlarını, işverenlerini ve çevrelerindeki insanları 
da etkilemektedir. Dolayısıyla alkol sağlık için zararlı 
olduğu kadar, açtığı toplumsal yaralar sebebiyle de 
bireyler ve aileleri için yıkıcı sonuçlar doğurmakta ve 
toplumsal yaşamı olumsuz etkilemektedir

Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporu (2011) 
verilerine göre dünya nüfusunun sadece yarısının 
alkol kullanmasına rağmen alkol, dünyada sağlığın 
bozulmasına ve erken ölüme neden olan önlenebilir 
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en önemli üç faktörden birisidir. 2004 yılında dünya 
genelinde 320 000’i 15-29 yaş arasında olmak üzere 
yaklaşık 2.5 milyon kişinin alkole bağlı nedenlerle 
yaşamını kaybettiği düşünülmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütünün Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporu 
(2014) verilerine göre bütün kadın ölümlerinin %4,0’ü 
alkole bağlı iken erkelerde bu oran % 7,6’dır. Başka bir 
ifadeyle alkol 2012 yılındaki tüm ölümlerin yaklaşık 
%5.9’undan sorumludur. 

Dünya Sağlık Örgütünün Küresel Sağlık Riskleri 
Raporu’na göre (2009) Avrupa’da 15–29 yaş arası 
erkeklerde her 4 ölümden 1’i, genç kadınlarda ise her 
10 ölümden 1’i alkole bağlıdır (trafik kazası, intihar, 
şiddet, karaciğer hastalığı vs.). Alkol, otomobil 
kazalarında %75, kazadan ölümlerde %50 oranında, 
cinayetlerde %50, intiharlarda %25 oranında sorumlu 
bulunmuştur. 

DSÖ Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporu (2018) 
verilerine göre dünyada 15 ya üzeri nüfusta kişi başı 
alkol tüketimi 6.4 litre, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
bölgesinde kişi başı 12,3 litredir. Tarım ve Orman 
Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 2018 yılında 1,4 
litredir. 

Bu veri özellikle Avrupa ülkelerine ait değerlerin 
altında olmakla beraber, analiz yalnızca alkollü 
içki kullananlar arasında yapıldığında ülkemizde 
kişi başı alkol tüketiminin oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Uyuşturucu madde, sakinleştirici, 
uyarıcı ve/veya halüsinojen etkileri olan, kişide 
kullanımına bağlı daha fazla kullanma isteği uyandıran 
ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren 
maddelerdir. Uyuşturucu bağımlılığı ise, yasal 
veya yasadışı bir maddenin tüm olumsuzluklarına 
rağmen kullanılmaya devam edilmesidir. Uyuşturucu 
kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri 
olarak değerlendirilmektedir. Bağımlı kişinin iş gücü 
kaybının sosyal etkileri de olmaktadır. Uyuşturucu 
madde bağımlılığı, sebep olduğu sağlık sorunlarının 
yanı sıra, çok önemli sosyal, ekonomik ve asayiş 
problemlerine de sebep olmaktadır. Tüm dünyada 
önemi her geçen gün artan bu karmaşık, çok boyutlu 
ve giderek yaygınlaşan soruna karşı, toplumun 
tüm kesimlerini içine alan topyekûn bir mücadele 

gerekmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarına, 
yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, 
medyaya çok önemli görevler düşmektedir.
Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar 
vardır. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde 
kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve 
sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. 
Örneğin teknoloji kullanım süresi arttıkça çocuk ve 
gençlerde düşünce süreçlerinin bozulduğu, kişiler 
arası duyarlılıkların azaldığı ve genel sağlık düzeyinin 
düştüğü görülmektedir. 

Aynı zamanda obsesif, depresif, kaygılı, düşmanca, 
hostil, fobik, paranoid düşüncelerin arttığı 
gözlenmektedir. Yoğun bir şekilde İnternet kullanan 
ve bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren çocukların, 
sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, öz 
güvenlerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve 
saldırganlık davranışlarının ise yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar, İnternet’te 
fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek 
yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük 
yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır.  Bilgisayar oyunları 
ise bağımlı kullanım olduğu takdirde zarar açısından 
İnternet’ten daha masum değildir. 

İnternet bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmalar 
bu hastalığın diğer psikolojik hastalıklar ile birlikte 
görülebileceğini ortaya koymaktadır. İnternet 
bağımlılarının % 50’sinde başka bir psikiyatrik 
bozukluk daha görülmektedir. İnternet bağımlılığı ile 
birlikte görülen en sık psikiyatrik bozukluklar şöyle 
sıralanabilir:

• Anksiyete bozukluğu % 10
• Psikotik bozukluk % 14
• Depresyon veya distimik bozukluk % 25 
• Duygudurum bozukluğu % 33
• Madde kullanımı % 38

Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, 
sosyal fobi, hafif depresyon varlığında veya ailede 
bağımlılığa yatkınlık söz konusu olduğunda riskli 
İnternet kullanımı görülebilmektedir.
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Tüm bağımlılık çeşitleri çok sayıda kişiyi etkilemesi, 
doğrudan ya da dolaylı olarak çok fazla ölüme neden 
olması, ekonomik açıdan ciddi kayıplara neden 
olan ve yapılması gereken çalışmalarla önlenebilir 
bir halk sağlığı sorunudur.  Bağımlılık ile mücadele 
çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi için 
kurumlar arası iş birliği son derece önemlidir. Bununla 
birlikte merkezde yürütülen çalışmaların yerelde 
de başarı ile uygulanması için yerel yönetimlerle iş 
birliği içinde yürütülen çalışmalar da büyük önem 
taşımaktadır.  

GÖÇMEN SAĞLIĞI VE BAĞIMLILIK

Göçmenlerin demografik yapısı ve risk gruplarının 
dağılımı sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde 
planlanmasında ve sunulmasında kilit rol 
oynamaktadır. Göç yapmak zorunda kalan 
insanlar aslında başlı başına bir risk grubu olarak 
değerlendirilebilir. Genel olarak göç yapanlar 
sağlıklı bireyler olsa da göç öncesi, göç sırası ve göç 
sonrası gibi süreçlerde çeşitli sağlık sorunlarıyla 
karşılaşabilmektedir. Göç yapan tüm bireyler sağlık 
açısından risk taşısa da göç olgusuyla karşılaşan bazı 
grupların daha fazla dezavantajı olduğu haliyle sağlık 
açısından daha fazla risk altında olduğu söylenebilir. 
Bu risk grupları aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

• Bebekler, çocuklar, gençler
• Gebeler ve lohusalar
• Yalnız kadınlar
• Engelliler
• Yaşlılar
• Kronik sağlık sorunu olan kişiler
• İnsan kaçakçılığında olan kişiler
• Dil sorunu olan kişiler

Bebekler ve çocuklarla gençler, özellikle fiziksel ve 
ruhsal yönden en iyi bir şekilde gelişmeleri gereken 
dönemlerde göç olgusuyla karşılaşmaları nedeniyle 
yeterli besinlere ulaşamaması, ruhsal yönden eksiklik 
hissetmeleri, savaşın psikolojisini anlayamamaları 
gibi sebeplerle olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca 
bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklama sistemi 
yapılamaması ve bağışıklık sistemlerinin yeterince 
gelişememesi nedeniyle hastalıklara karşı çok 

savunmasız olmaktadırlar ve bu durum hastalıkları 
daha zor atlatmalarına ve ölüm risklerinin daha fazla 
olmasına yol açmaktadır. 

Göç eden çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk, 
kaygı, depresyon, benlik saygısı, pskikotizm gibi 
çeşitli psikolojik sağlık sorunları, yaşam doyumlarında 
düşüklük, psikososyal uyumsuzluk ile hijyen ve 
özbakım yetersizlikleri nedeniyle ishal ve paraziter 
hastalıklar, beslenme yetersizlikleri nedeniyle fiziksel 
gelişim bozuklukları, istismar, ihmal, şiddet, uyku ve 
yeme bozuklukları, akademik başarısızlık, özellikle 
adolesanlarda tütün, alkol, uyuşturucu madde 
gibi bağımlılıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarının 
görülebileceği bugün kanıta dayalı bilgiler arasındadır. 

Türkiye’de ilk kez İlhan ve ark. tarafından 2018 yılında 
göçmenler üzerinde yapılan ve bölgede yaşayan 
vatandaşlarla karşılaştırmalı olarak analiz edilen, 
“Şanlıurfa Uyuşturucu Risk Etmenleri Araştırması” 
sonuçlarına göre; en az bir kez uyuşturucu kullanım 
sıklığı Hane halkında %4,2, Göçmen Kamplarında 
%2.5’dir. Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol 
ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış 
Araştırması’nda bu sıklık %2,7 (2011) ve %3,1(2018)’dir. 

2018 Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre 2016 
yılında dünya genelinde 15-64 yaş grubu bireylerin 
%5.6’sı uyuşturucu madde kullanmaktadır. Aynı rapora 
göre dünya genelinde 15-64 yaş grubu bireylerden 
275 milyon kişinin uyuşturucu madde denediği, 
bunlardan 30.5 milyonunun uyuşturucu kullanım 
bozukluğu olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan 
2018 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporu verilerine göre 
Avrupa Birliği ülkelerinde 92 milyondan fazla yetişkinin 
yaşamlarının herhangi bir döneminde uyuşturucu 
madde kullanımını denediği belirtilmektedir. 

Aynı çalışmada tütün ve alkol kullanımı da 
değerlendirilmiş olup kamplardaki katılımcıların 
%22,3’ünün sigara, puro, pipo, nargile vb. bir 
tütün ürününü denediği (yaşam boyu prevalans) 
saptanmıştır. Hane halkında ise bu oran %33,5’tir. 
Kamplardaki katılımcıların %99,8’i hiç alkol 
denememiştir. Hanelerdeki katılımcılarda ise bu oran 
%96,5’dir.
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Hemen tüm bağımlılıklar için 15-24 yaş, erkek 
cinsiyet, düşük eğitim düzeyi ve gelir düzeyi, bekar 
olmak, yakın çevrede (aile / arkadaş) söz konusu 
ürünlerden birisinin kullanımı en büyük risk olarak 
görülmektedir.

BAĞIMLILIKTAN KORUNMA

Uyuşturucu madde kullanımı sadece toplumun 
belirli bir kesimini değil tümünü etkileyen önemli 
bir sorundur. Ancak yürütülecek çalışmalarda riskli 
gruplara ulaşmak ve bu gruplara yönelik özellikli 
çalışmaları gerçekleştirmek gerekmektedir.

Bağımlılıkla mücadele sürecinde 2018-2023 
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve 
Strateji Belgesi’nde süreçler; Uyuşturucu Arzının 
Önlenmesi, Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi, 
Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim ve Uyuşturucu 
ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi başlıkları altında incelenmektedir.

Bu kapsamda,

Arz için risk etmenlerine bakıldığında; ülkemizde 
uyuşturucunun en çok sokak ve parklardan temin 
edildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda;

• Sokak ve parklar daha çok takip edilebileceği,
• MOBESE sayısının artırılabileceği,
• Narkotim sayısının artırılabileceği,
• Vatandaşın ihbar ve bildirim konusunda bilinçlen-

dirilebileceği düşünülmektedir.

Tedavi ve tedaviye erişim için risk etmenlerine 
bakıldığında;

• Uyuşturucuya ilk kez başlayanların %90’a yakın 
devam etmesi,

• %90’dan fazlasının bırakmak istemesi karşılan-
mamış bir talep olduğunu düşündürmektedir. 

• Bu kapsamda;
• Aile Hekimleri ve Göçmen Sağlığı Merkezi Çalışan-

ları, bağımlılık erken tanısı ve yönlendirme konu-
sunda eğitilebilir, 

• Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel Sağlık Kurumla-

rında Ruh Sağlığı Uzmanı sayısı ve Bağımlılık po-
liklinik ve yatak sayısı artırılabilir,

• Diğer Uzman Hekimler farkındalık konusunda eği-
tilebilir.

Önleme Faaliyetleri Kapsamında;

• Erkekler, 15-24 ve 25-34 yaş grubu, düşük eğitim 
düzeyi, ilçe merkezlerinde yaşayanlar, 2000 TL ve 
altında geliri olanlara öncelik verilmelidir,

• 2. aşamada tütün/alkol/ilaç kullananlara yönelin-
meli, 

• Burada erişkin yaş grubu için tütün, alkol ve uyuş-
turucunun zararları ve bağımlı yapma, kayıp ya-
şama potansiyeline ağırlık verilirken; genç ve okul 
grubu için sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite konula-
rına öncelik verilmelidir,

• İl düzeyinde, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdür-
lüğü, Müftülük, Muhtarlar, Yerel Yönetimler, AÇSG 
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 
eğitim ve farkındalık eğitici grubu kurularak, fark-
lı eğitim yöntem/teknikleri ile toplu olarak bulu-
nulan camiler, kıraathaneler, eğitim salonlarında 
sıralanan konularda eğitici eğitimi yapılmalıdır,

Uyuşturucu bağımlıları rehabilitasyonu için;

Bağımlılık tedavisi, farmakolojik yaklaşımların 
yanı sıra psikososyal değişkenlere dikkat edilerek 
uygulanan geniş kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon 
programı gerektirmektedir. Bağımlılığın seyrinde 
tekrar başlamaların sık görülmesi nedeniyle bağımlı 
bireylerin tedavisi çok boyutlu ve uzun soluklu 
olarak ele alınmalıdır.   Bireye gönüllü ya da yasal 
zorunluluk gereği başlanan tedavilerde; belirlenen 
programa uzun süre devam eden ve maddeden 
uzak kalan kişilerin tedavide kalma süresinin arttığı 
bilinmektedir.  

• Bağımlılıkla mücadelede tedavi sonrası rehabili-
tasyon sürecine dahil olan bireyler (Temiz kalanlar) 
Belediye, özel kuruluşlarda istihdam edilebilir,

• Bu kişilerin aynı olumsuz ortamlarına dönmemele-
ri için rekreasyon alanları sağlanabilir, sosyal etkin-
likleri için uygun ortam sağlanabilir,

• STK ve gönüllü çalışmalar desteği en çok bu alanda 
gerekli olacaktır.
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İletişim, Medya ve Kamuoyu ile Bilgi Paylaşımı 
için;

• Araştırma sonuçlarından görüleceği üzere, uyuş-
turucu kullanım sıklığı ülkemizde çok fazla değil-
dir ve Suriyeli göçmenler ile Türkiye vatandaşları 
arasında sıklık benzerdir. Alkol için de benzer du-
rum söz konusudur. Ancak tütün ve ürünlerinin 
kullanımı büyük sorun olarak görülmektedir.

• Oluşturulacak bir medya iletişim stratejisi ile Va-
lilik düzeyinde ve Üniversite ve STK’lar ile birlikte 
paylaşımda bulunulacak bilgilendirme toplantıla-
rı yapılmalı, iller için kanıta dayalı ve güncel ve-
rilerin ne olduğu paylaşılmalı, özellikle farklı kişi/
kurumların aynı kişiler üzerinden bağımlılık fazla 
imiş gibi “çarpan etkisi” ile toplumu yanlış yön-
lendirmelerine izin vermeyecek bir iletişim strate-
jisi geliştirilmelidir.
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4.4. GÖÇ VE YAŞLI SAĞLIĞI  
Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tip Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ülkemizde doğumda beklenen yaşam süresi tüm 
dünyada olduğu gibi artmış ve TUİK verilerine göre 
78,3 yıl olmuştur. Türkiye’de kadınlarda doğumda 
beklenen yaşam süresi 81.0 iken, erkeklerde 75.6 
yıldır. Dünyada da bölgelere göre farklı olmakla 
birlikte doğumda beklenen yaşam ortalama 72 yıla 
yükselmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, hijyen, sanitasyon 
ve koruyucu sağlık uygulamaları, yaşam standartları 
ve sosyal gelişme ölüm oranlarını azaltmıştır.  Bu 
gelişmeler ile doğumda beklenen yaşam süresi 
uzamaya ve yaşlı nüfus artmaya devam etmektedir.

Yaşlı insan sayısı 2017 yılında tüm dünyada 962 
milyona ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler önümüzdeki 
yıllarda yaşlı nüfusunun daha da artacağını 
bildirmektedir ve 2030’a kadar her 6 kişiden birinin 
yaşlı olacağı, 1,4 milyar 60 yaş üzeri nüfusun olacağını 
yaşlı nüfusunun 2050 yılında 2,1 milyarı geçeceğini 
öngörmektedir. Seksen yaş üzeri nüfustaki artışın çok 
daha hızlı olacağı varsayılmakta ve gelişmekte olan 
ülkelerde yaşlı nüfus artışının daha yüksek olacağı 
da bildirilmektedir (Şekil 1). Kentsel alanda yaşlı 
nüfus artış hızı kırsal alanda yaşayanlardan daha hızlı 
olmaktadır. Özellikle hızlı kentleşen bölgelerde bu 
artış daha belirgin olarak gözlenmektedir.

Sekil 4.1: Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre yaşlı nüfus dağılımı (United Nations, 2015)

Dünyada Japonya en fazla yaşlı nüfusa sahip ülkedir. Japonya’yı Almanya, İtalya ve Finlandiya takip etmektedir. 
Ülkemizde yaşlı nüfus oranı 2018 yılı itibari ile %8,8 olarak bildirilmiştir. TUİK 2030 yılında Türkiye’de %12,9 yaşlı 
nüfus olacağını öngörmektedir (Şekil 2). Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip olan il %18,3 ile Sinop’tur. Ülkemiz şu 
anda “yaşlı toplum” olan bir ülkedir ve önümüzdeki yıllarda “çok yaşlı toplum” olacaktır.
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Şekil 4.2: Türkiye’de yıllara göre yaşlı nüfus oranı (TÜİK, 2018)

Türkiye’de yaşayan yaşlıların %62,2’si 65-74 yaş 
aralığında genç yaşlı, %28,6’sı 75-84 yaş aralığında 
yaşlı ve %9,2’si 85 yaş üzerinde ileri yaşlıdır. Türkiye’de 
belde ve köy gibi kırsal alanda yaşayanların %15,9’u 
yaşlıdır ve bu oran kentsel alanda yaşayanlardan 
daha yüksektir. Ülkemizde 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun 
%55,9’u kadındır.

Yaşlılık Sağlık Sorunları

Yaşlılık insan yaşamında oluşan fizyolojik 
bir değişimdir. Yaşlanma ile birlikte organ ve 
sistemlerin fizyolojik değişimleri görülmektedir. 
Vücudun kendini onarma kapasitesinin azalması ve 
bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte hastalık 
gelişme riskini arttıran hücresel hasarlar ile sağlık 
sorunları ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı yaşlanma, 
ileri yaşta fonksiyonel yeterliliğin geliştirilmesi 
ve sürdürülmesini sağlayan iyilik hali olarak 
tanımlanmaktadır. Kişilerin yaşamlarında sağlıksız 
beslenme, sigara-alkol kullanımı, hareketsiz yaşam 
ve çevresel etkenler gibi sağlığı etkileyen davranışlar, 
yaşlılıkta sağlık sorunlarının ortaya çıkma sürecini 
hızlandırmaktadır. Sağlık için risk oluşturan 
durumlar; yaşlılıkta morbidite ve bağımlılık oranının 
artışına katkı sağlamaktadır. Yaşlılık dönemini sağlıklı 
geçirmek için yaşamın erken dönemlerinde iyi sağlık 
alışkanlıkları edinmenin önemi vurgulanmaktadır.
Yaşlılık; vücut fonksiyonlarında azalma, yağsız 

kütle kaybı ve yağ dokuda artış ile ilişkili yapısal 
değişikliklerle seyreder. Yaşlılıkta kas kütlesi 
azalmakta, yağ kütlesi artmakta ve kemik kaybı 
ortaya çıkabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyadaki sağlık 
sistemlerinin yaşlı kişilerin gereksinimlerini 
karşılama konusunda yetersiz kaldığı konusuna 
dikkat çekmektedir. Yaşlı nüfustaki artışın ülkelerin 
sağlık bütçelerini önemli ölçüde etkileyeceği 
bildirilmektedir. Sağlıklı yaşam beklentisi, doğumda 
beklenen yaşam süresinden 9 yıl daha azdır. Bu 
eksiklik engelliliğe bağlı olarak gözlenmektedir. 
Ortalama olarak, daha uzun ömürlü toplumlardaki 
insanlar, ortalama ömrün daha kısa olduğu 
toplumlardakilerden daha uzun yıllarını sakatlıkla 
yaşamak için harcamaktadır. İnsanlar yaşlandıkça 
birden fazla kronik hastalık olasılığı artmakta ve buna 
bağlı olarak fonksiyonel düşüş, sakatlık ve bağımlılık 
artmaktadır. Yaşla birlikte bulaşıcı olmayan kronik 
hastalık prevalansı ve oluşturduğu sağlık sorunları 
artmaktadır. 

Yaşlı kadınlar erkeklerden daha fazla hastalığa 
yakalanmakta, daha fazla sakatlık yaşamakta ve daha 
fazla stres altında kalmalarına rağmen erkeklerden 
daha uzun yaşamaktadır. Kadın yaşlılarda en sık yeti 
yitimi sebepleri arasında unipolar depresif bozuklar, 
işitme kayıpları ve sırt-boyun ağrıları gelmektedir. 
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Erkeklerde ise işitme kayıpları, sırt-boyun ağrıları ve 
düşmeler en sık yeti yitimi sebebi olarak görülmektedir. 
Ayrıca görme kayıpları yaşlılar için önemli bir yeti 
yitimi sebebidir. Alzheimer hastalığı ve diyabette 
yaşlılar için en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. 
Yaşlı insanlarda bağımlılığı ve engelliği azaltmak 
için; mevcut sağlık sorunlarını düzeltmenin yanında 
fonksiyonel sınırlılıkları ve bağımlılıklarını azaltmak 
için gözlük, işitme cihazı gibi gereksinimlerinin, 
barınma ve ulaşıma erişim sorunlarının da giderilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde yaşlıların %12,9’u 
başkalarına bağımlı olarak yaşamaktadır. Türkiye’de 
65 yaş üzeri yaşlıların %35,1’i genel sağlık durumunu 
kötü olarak değerlendirmektedir ve bu oran kadın 
yaşlılar da erkeklere göre yüksek orandadır.

Yaşlıların sağlıksızlık riskini en aza indiren diyet 
ve yaşam tarzı uygulamalarını benimsemeleri ve 
bununla birlikte sağlıklı yaşlanma beklentilerini en 
üst düzeye çıkarmaları özellikle önemlidir. Lifli diyet 
ve hayvansal yağın azaltılması kronik hastalıkların 
önlenmesinde birincil, kronik hastalıkların erken 
tanısı için izlem ve tetkikler ikincil, hastalıkların 
tedavisi ve komplikasyonların azaltılması da yaşlılar 
için üçüncül koruyucu sağlık hizmetidir.

Göçmenlerde Yaşlılık ve Sağlık Sorunları

Türkiye’de en fazla İstanbul’da olmak üzere 2019 
yılında resmi kayıtlarda 3,6 milyondan fazla geçici 
koruma altında göçmen bulunmaktadır. Toplam 
göçmen sayısı ise Birleşmiş Milletler’e göre ülkemizde 
5.876.200 olarak bildirilmektedir. Ülkemizde bulunan 
geçici koruma altındaki göçmenlerin 69.962 (%2)’si 
65 yaş üzeri yaşlıdır. Birleşmiş Milletler’e göre de 
ülkemizdeki göçmenlerin %6,2’sı 65 yaş üzeri yaşlı 
nüfustadır.

Yaşlı göçmenler, çoğunlukla bulundukları ülkenin yaşlı 
nüfusuna göre finansal olarak daha yoksundurlar. 
Yaşlı göçmenlerin kendini sağlıklı hissetme durumu, 
iyilik ve mental sağlıkları bulundukları ülkedeki 
çoğunluk nüfusa göre daha düşüktür ve zamanla 
da bozulma göstermektedir. Sağlıklı yaşlanmada 
cinsiyet farklılıkları göze çarpmaktadır. Özellikle 
yaşlı erkeklerde çalışma hayatı ve arkadaşlık 
çevrelerindeki sosyal kimliğin kaybolması daha erken 

sorunlara neden olmaktadır. Yer değiştirme ve sosyal 
izolasyon; sağlık davranışlarını, sağlık durumunu 
ve sağlık tesislerini kullanmayı etkilemektedir. Dil 
ve hizmetlerin farkında olmama gibi gayri remi 
engeller ile yapısal sınırlamalar yaşlı göçmenler 
için sağlık ve uzun süreli bakım hizmetlerine erişimi 
zorlaştırmaktadır. Çalışmalar yaşlı göçmenlerin 
sağlık durumlarının daha kötü olma eğiliminde 
olduğunu ve göç ettikleri ülkede sağlık sorunlarının 
daha fazla çıktığını göstermektedir. Birçok nedenden 
ötürü göç ve yaşlılık birlikte sağlık açısından yük 
oluşturmaktadır.

DSÖ doğduğu ülkeden bağımsız olarak tüm insanlar 
ve yaşlı göçmenler için sağlığı geliştirici, koruyucu, 
tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetinin 
yeterli düzeyde olmasını, bu hizmetlerin erişilebilir 
halde kullanımını önermektedir. Göçmenlerin 
sağlığı geliştirme programları, birinci basamak 
sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetlerini 
kullanımının göç ettiği ülkenin nüfusuna göre düşük 
olduğu görülmektedir. Dil bu konuda hem dünyada 
hem de ülkemizde etkileyici bir faktördür ve ana 
dillerinde sağlık hizmeti veya tercüman erişimi 
önemli olmaktadır. Özellikle yaşlılıkta dil konusunda 
bağımlılık daha fazladır. Yaşlı göçmenlerde ilaç 
tedavisine uyum eksikliği de endişe kaynağı olarak 
görülmektedir. Bu durum dil engeli, sosyoekonomik 
yetersizlik, düşük sağlık okuryazarlığı sebebi ile reçete 
edilen ilaçların satın alınmasını da kısıtlamaktadır.

Yaşlı göçmenlerde gelecekteki morbidite ve mortalite 
ile ilişkili şekilde sağlık algısı genellikle zayıf olarak 
değerlendirilmektedir. Düşük sosyoekonomik 
düzeydeki yaşlılarda daha önemli olmakla birlikte 
kötü barınma koşulları, düşük yaşam standartları, aile 
yokluğu gibi stresli durumlar psikolojik rahatsızlıklara 
da sebep olmaktadır.

Yaşlıların göç etmesi ve sosyal yetersizlikler nedeni 
ile yetersiz beslenme ve buna bağlı sağlık sorunları 
ortaya çıkabilmekte, protein-enerji malnutrisyonuna 
maruz kalabilmektedirler. Göçmenlerde düşük 
fiziksel aktivite, sebze meyveyi az tüketme ve yüksek 
yağlı besin tüketimi gibi sağlık sorunlarına neden 
olabilecek durumlar gözlenmektedir. Göçmenlerin 
kronik hastalık açısından yaşla birlikte daha 
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erken başlangıçlı ve daha ağır kronik hastalıklara 
yakalandıklarını bildirilmektedir. Kanserin 
göçmenlerde daha düşük risk oluşturduğu bildirilse 
de, kardiyovasküler ve gastrointestinal hastalık 
riskinin arttığı bilinmektedir. Her ne kadar göçmen 
sağlığı olumsuz etkilense de kronik hastalıklar 
açısından tedaviye erişim kolaylığı nedeniyle sağlığın 
iyi yönde etkilenebildiği de belirtilmektedir. 

Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin en sık 
karşılaştığı sağlık sorunları ishalli hastalıklar, kızamık, 
akut solunum yolu enfeksiyonları ve tüberküloz olarak 
bildirilmektedir. Ülkemizde bulunan göçmenlerin 
kronik hastalıklara yönelik kayıt işlemleri, dil ve 
maliyet gibi zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. 
Kronik hastalıklar ve kanser ile ilgili Türkiye’de 
göçmen hareketliliği azaltıldığında erken tanı, izlem 
ve tedavi daha iyi yapılabilecektir. 

Göçmenlerin göç ettikleri ülkedeki tarama 
programlarına katılımı daha düşüktür ve bu hastalık 
erken teşhisini güçleştirmektedir. Kanser için 
mamografi ve rahim ağzı kanseri gibi taraması yaşlı 
göçmen kadınlar da dil farklılığı nedeni ile daha 
düşük orandadır. Dil sorunu çözümlendiğinde kanser 
tarama oranlarında artış bildirilmektedir. 

Göçmenler çoğu zaman daha dezavantajlı 
sosyoekonomik koşullarda olmasına rağmen, göç 
ettikleri ülkede tüm nedenlere bağlı ölümlerde 
daha düşük oranlara sahip olma eğilimindedir. 
Göçmenlerde ölüm nedenleri göç ettikleri ülkeye 
göre farklılık gösterse de kanser ve intihara bağlı ölüm 
düşük iken kardiyovasküler ve bulaşıcı hastalıklara 
bağlı ölüm yüksektir.

Yaşlı Göçmenlere Sağlık için Yapılabilecekler

Yaşlı göçmenlerde yüksek prevelansa sahip 
hastalıklara ilgi gösterilmelidir. Yaşlı göçmenler için 
sosyal izolasyona da odaklanmak gerekmektedir. 
Yaşlı göçmenlerin sağlığını geliştirmek için kendi 
toplulukları tarafından işletilen sektörler önemli bir 
kaynak sağlayabilmektedir. Özellikle dil sorunu olan 
yaşlı göçmenler için tercüman, sağlık hizmetlerine 
erişim ve yararlanmada kolaylık sağlayacaktır. 
Göçmenlerin dile ve kültüre uyum sağlaması için 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu durum 
göçmenlerin sağlığı geliştirme programlarından 
faydalanmasını da artıracaktır.

Aerobik ve güçlendirici egzersizler 60 yaş ve üstü yaşlı 
bireyler için uygun bulunmaktadır. Sarkopeni ve kemik 
yoğunluğunu artırmak için egzersizler gereklidir. 
Kronik ve yaşa bağlı hastalıklarında önlenmesi ve 
tedavisinde de yararlı olan egzersizler için sağlık 
personelleri ile iletişime geçilmesi ve önerileri 
doğrultusunda yapılması önem taşımaktadır.

Göçmenlerin zayıf dil ve sosyoekonomik durumları 
nedeniyle kendi ülkelerinden bir eğitimci ile 
kültürlerine uyarlanmış sağlık eğitiminin yararlı 
olacağı bildirilmektedir. Fransa’da yaşlı göçmenler 
için bir dernek aracılığı ile sosyal destek ortamı 
oluşturulan ve yaşlı göçmenlere ulaşmayı amaçlayan 
bir proje gerçekleştirilmiştir. Yaşlılara sosyal hizmet 
uzmanı desteği, sağlığı geliştirme çalışmaları ve sağlık 
hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması sağlanmıştır. 

Uluslararası göç örgütünün Avrupa’da uyguladığı 
TOGETHER uygulaması da cep telefonları üzerinden 
göçmenlere olumlu katkı sağlamaktadır. Yaşlılar içinde 
yararlı olan bu uygulamada dil desteği, ulaşım, sağlık 
ve sosyal hizmetlere erişim gibi bilgiler yer almaktadır.

Sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için büyük bir 
öneme sahip olan, yaşlı insanlar ile ilgili dernekler 
ve sivil toplum kuruluşları, üyeleri için düzenli sağlık 
kontrolleri düzenler, sağlık eğitimi faaliyetleri ve 
düzenli fiziksel egzersiz seansları yürütür, ayrıca 
sağlıklı yaşam hakkında bilgi aktarırlar ve bulaşıcı 
olmayan hastalıkları önleyici çalışmalar yapabilirler. 

Yaşlı göçmenler kendi ülkesinden nesiller ile kurduğu 
sosyal iletişim ile duygusal, finansal ve pratik destek 
alabilirler. Sivil toplum kuruluşları bekar veya dul 
yaşlı göçmenler için destek kaynağı oluşturmaktadır.

Ülkemizde yaşlı göçmenler için dile ve kültüre uyum 
çalışmaları, yaşlı ve göçmen dernekleri ile işbirliği 
içinde sağlığı geliştiren eğitim, tarama, egzersiz gibi 
çalışmalar katkı sağlayacaktır. Ayrıca Avrupa’da 
kullanılan TOGETHER benzeri bir uygulama yaşlı 
iletişimi ve sağlığı için kolaylık sağlayabilecektir.
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GİRİŞ ve AMAÇ

Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık 
Sınıflandırması (The International Classification of 
Functioning, Disability and Health-ICF) engelliliği 
(disability); bozukluklar (impairment), faaliyet 
kısıtlamaları (activity limitations) ve katılım 
kısıtlamaları (participation restrictions) için bir 
şemsiye terim olarak tanımlamaktadır. Engellilik 
bireysel ve çevresel etkileşimlerin bir bileşkesidir. 
Dünya nüfusunun %15’i, yaklaşık 1 milyar insan, 
yaşamına en az bir engel ile devam etmektedir. 
Doğumsal veya edinilmiş, bedensel veya zihinsel çok 
çeşitli engellilik gruplaması yapılmakla birlikte engelli 
bireylerin sağlık gereksinimleri ortaktır. Birleşmiş 
Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme’nin 25. 
maddesi “engelli kişilerin ayrımcılık yapılmaksızın en 
yüksek sağlık hizmeti standardına erişme haklarını” 
güçlendirmektedir. Engelli bireylerin karşılanmayan 
sağlık hizmeti gereksinimleri tüm ülkelerde diğer 
gruplardan daha yüksek orandadır. Engelli bireyler 
hem tıbbi hem sosyal açıdan pek çok ikincil ve 
üçüncül sorunla baş etmek zorunda kalmaktadır. 
Prematür (erken) ölümler engelli bireylerde 
daha yüksektir. Engelli bireylere yönelik sağlık 
hizmetlerinin yapılandırılmasında korunma, erken 
tanı-uygun tedavi ve esenlendirmeyi içeren bütüncül 
korunma yaklaşımlarının yanı sıra sosyal hizmetler 
ve sosyal iyileşmenin toplum temelli entegrasyonu 
gerekmektedir. 

BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI İLE ENGELİLİK

Engellilik, sadece belirli bir kısıtlama ve yeti kaybını 
yaşayan bireyle sınırlı değildir. Engelli bireyin 
yaşadığı sosyal çevre ve toplum da sürece dâhil 
edilmektedir. Bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal 
açıdan tam bir iyilik halini ifade eden sağlığın 
tanımından da anlaşılacağı üzere, fiziksel olarak 
sağlanan iyilik hali tam olarak sağlıklı olmakla 
eşdeğer değildir. Sosyal alandaki iyilik hali en az 
biyolojik ve psikolojik alandaki iyilik hali kadar önem 
taşımaktadır. Ayrıca sosyal alanda meydana gelen 
sorun biyolojik ve psikolojik alanı da etkilemektedir, 
dolayısıyla bireylerin iyilik hallerinin sağlanması için 
biyo-psiko-sosyal açıdan bütüncül bir yaklaşımın 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütüncül bakış 
açısı ile yaklaşım, engelli bireyi tüm yönleri ile ele 
alarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi için çaba 
sarf etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaşam standardına 
erişmek için de tıbbi tedavi ve rehabilitasyonlar kadar, 
sosyal yaşama aktif katılım gösterebilmesi için engelli 
bireylerin güçlendirilmesi de önemlidir. Tıbbi olarak 
iyileşme kadar sosyal iyileşme de sağlık hizmetlerinin 
bir parçasıdır. Engel durumu ne olursa olsun her 
bireyin onurlu ve anlamlı yaşam sürme hakkı vardır.  
Sosyal iyileşme; bireyin toplum içinde güvenli, onurlu 
ve kişisel olarak anlamlı bir şekilde yaşama hakkını 
ifade etmektedir. Birey kendi değerleri, tercih ve 
hedefleri doğrultusunda eğitim, çalışma, arkadaşlık 
ve toplumsal katılım gibi gereksinimlerini giderir. 
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çalışmaları gerçekleştirilebilir. Sosyal hizmetler 
multidisipliner tedavinin bir parçasını oluşturur. 
Engelli bireyin yeti kaybına yönelik tedavisi sürerken, 
mevcut sosyal ağlar da sürece dahil etmeye çalışılır. 
Rehabilitasyon sürecinde ise işlev bozukluğunun 
etkilerini azaltılmaya çalışılarak, engelli bireyin 
kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi için 
mesleki çalışmalar ile entegre edilir. Engel durumuna 
ilişkin rehabilitasyon çalışmalarının yanında sosyal 
rehabilitasyonunda sağlanması için müdahalelerde 
bulunulmalıdır. Engelli birey ile birlikte yaşam 
kalitesinin arttırılması ve sosyal bütünleşmenin 
sağlanması için toplum temelli çalışmalar ekip 
hizmeti ile sürdürülür.

GÖÇ ve ENGELLİLİK

Engellilik, en temelde bireyin bedensel ve ruhsal 
yapısı üzerinde etkili olan bir olgudur. Özellikle göç, 
yerinden edilme ve savaş nedeniyle engelli hale gelen 
bireylerde psikolojik düzlemde engelliliğe çok yönlü 
sorunlar da eşlik eder. Bu sorunlar, toplumsal uyumu 
da zorlaştırmaktadır. Türkiye’deki savaş mağduru 
engellilerle yapılan görüşmelerde dil problemi, 
yabancılık duygusu, içsel damgalama ve psikolojik 
bunalım kaynaklı bireyi toplumsal süreçlerden 
alıkoyan faktörler ön plana çıkmıştır. Savaş mağduru 
mültecilerin büyük kısmı vücudunun bazı bölümleri 
deforme olmuş bedensel engellidir. Birçoğu, bedensel 
kayıplarla toplum içerisinde yaşamına devam 
etmektedir. Engelliliği bedensel bir damga olarak 
gören Suriyeli engelli mültecilerde bu durum kendi 
kendini damgalama olarak göstermektedir. Diğer bir 
deyişle damga dışsal, sosyal bir durum iken bireyin 
bunu kabullenişi ile içsel, bireysel hale dönüşür. 
Bu da bireyde birçok probleme yol açar. Sahada da 
karşılaşıldığı üzere bedensel engel, birey açısından 
utanılacak bir kusur gibi algılanmakta, sosyalleşmeyi 
engellemektedir. Bunun sonucunda bedensel 
eksiklik özgüvene ket vurmakta ve toplumsal 
süreçlere katılımı önemli derecede zayıflatmaktadır. 
Dil bilmeme, yabancılık duygusu ve damgalama 
psikolojik travmaların tetikleyicisi olmaktadır. 

Tıbbi ve sosyal iyileşmede bireyin yakın çevresinin 
katkı ve desteğinin sağlanması önemlidir. Sosyal 
destek sistemlerinin oluşmasını sağlayarak veya 
mevcut destek sistemlerini güçlendirerek engelli 
bireylerin doyurucu ilişkiler kurması ve sosyal hayata 
katılımlarının tıbbi iyileşme süreçlerine de olumlu 
yansımaları olacaktır. Sosyal katılım, engelli bireylerin 
hayatın içinde olması ve sosyal hayata potansiyelleri 
doğrultusunda gerçekleştirdikleri aktivitelerle 
olabildiğince katılabilmesi demektir. Engelliliğin 
sosyal boyutuna ağırlık verilmesi ile birlikte odak 
bireyin engel durumu ve rehabilitasyonundan ziyade 
insan haklarına, fırsat eşitliğine ve ayrımcılığın 
önlenmesine kaymıştır. Gereksinime cevap 
verebilecek hizmetlerin sunulmasında kültürel 
ögeler oldukça önemlidir. Kültüre duyarlı hizmetlerin 
sunumunda başvuranların yaşam döngüsündeki 
yerlerine ya da ait oldukları kültür, etnik köken, 
inanç, göçmenlik statüsü, toplumsal cinsiyet gibi 
sosyal kategorilere bağlı olarak farklı ihtiyaçlarının 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kültürel 
duyarlılık temelli hizmetler sunmak bireylerin 
kendi kaderini tayin edebilmeleri, tercihlerini 
belirtebilmeleri ve saygınlıklarını korumaları için de 
gereklidir. 

Engelli bireylere sunulan hizmetlerde “Güçlendirme 
Yaklaşımı” ve “Hak Temelli Yaklaşım” öne çıkmalıdır. 
Güçlendirme yaklaşımı, engelli bireyin eksiklerine 
odaklanmak yerine güç temelli bir bakış açısı geliştirir. 
Engelli bireylerin, fonksiyon kayıplarına yoğunlaşmak 
yerine mevcut potansiyel ve yeteneklerinin ön plana 
çıkarılmasını destekler. Güçlendirme birey ve ailesinin 
sahip olduğu kaynaklara vurgu yaparak, toplumdaki 
hizmet ve kaynaklarla bağlantı kurmalarına yardımcı 
olur. Tüm bunlar gerçekleştirilirken de engelli 
bireyi sürecin her aşamasına dâhil edilmesine özen 
gösterilir. 

Engelli bireylere sunulan sağlık ve sosyal hizmetler 
bütüncül yaklaşımla koruyucu, önleyici, tedavi edici 
ve rehabilite edici fonksiyonları içermelidir. Koruyucu 
hizmetlerde engel durumunun oluşabileceği risk 
grupları ile ele alınır. Akraba evliliği, erken yaşta 
gebelik, gebelik döneminde sağlıklı beslenme için 
yönlendirme gibi bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık 
vererek eğitimler verilebilir, rutin izlemler ve grup 
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Suriyeli sığınmacılar üzerine yapılan araştırmalarda, 
göç ve zorla yerinden edilme ve savaşın travmasına 
bağlı ruhsal ve uyum sorunlar olarak anksiyete, 
depresyon, uyku bozuklukları, intihar eğilimi; post 
travmatik stres bozukluğu sendromu; titreme, 
baş dönmesi, korkular, eski görüntülerin sık sık 
hatırlanması; öfke, tedirginlik, umutsuzluk; stres ve 
emosyonel durumdan kaynaklı somatik semptomlar 
(migren, bulantı, sırt ağrısı ve mide problemleri); 
kişiler arası ve evlilik ilişkilerinde sorunlar; ev içi ve 
sokak şiddeti; alkolizm, ilaç bağımlılığı gibi birçok 
problem tespit edilmiştir. 

Engelli bireylere yönelik mevzuatı, Türkiye’deki 
engelliler açısından önemli bir gelişme kaydetmesine 
karşın engelli göçmenler hukuksal olarak mülteci 
sayılmamalarından dolayı bu kişilerin mevzuattan 
kaynaklı çeşitli mahrumiyetleri söz konusudur. 
Savaş mağduru engelliler, çeşitli zamanlarda 
çıkan yönetmeliklerle bazı kamusal hizmetlerden 
yararlanmaktadır. Ancak Türkiye‟deki göç 
mevzuatının Suriyelileri mülteci yerine sığınmacı 
kabul etmesi nedeniyle birçok hizmetten 
yararlanamama söz konusudur. Örneğin evde bakım 
hizmeti ve aylık bağlanması gibi en temel hizmetlerle 
ilgili halen tatmin edici bir yasal düzenleme mümkün 
olamamıştır. Bu da engellilerin kamusal hayata 
katılmasına belirli ölçüde engel teşkil etmektedir. 

Temel hizmetlere erişim, evrensel bir insan hakkıdır. 
Başta eğitim ve sağlık olmak üzere barınma, istihdam, 
güvenlik, rehabilitasyon gibi çeşitli alanlarda 
hizmetlere erişme ve hizmetlerden yararlanma 
konusunda savaş mağduru engelli mülteciler, 
problemler yaşamaktadır. 

Türkiye, mülteciler ve sığınmacılar açısından 
konum olarak hem hedef ülke hem de geçiş ülkesi 
olarak görülmektedir. Bu durum mültecilerin ve 
sığınmacıların karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları 
ve gereksinim duydukları hizmetleri de farklı 
kılmaktadır. Mülteciler kaçış sürecinde de, üçüncü 
ülkeye gitme sürecinde de çeşitli birçok sorunla 
karşılaşmaktadırlar. Göçmen ve sığınmacıların 
yaşadıkları sorunlar birbirinden farklılık gösterse de 
ortak sorunları da vardır. Bunları eğitim, ekonomik, 
sosyal/kültürel, sağlık, ruhsal ve dini sorunlar olarak 

altı kategoride inceleyebiliriz. Bu sorunlar birbirlerinin 
nedeni iken aynı zamanda da birbirlerinin sonucudur. 
Göçmenler ve sığınmacılar barınma, işsizlik, sosyal 
dışlanma, sağlık, kültür, eğitim gibi birçok sorunla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar aynı 
zamanda göçmen kişiyi bir suç mağduru olma ya da 
suça karışma konularında kırılgan hale getirmektedir. 
Kendi ülkelerinden geliş sebepleri doğru tespit 
edilirse çözüm üretmek daha da kolay hale gelecektir.

Engellilik, disiplinler arası incelenecek bir konu 
olmanın yanı sıra sosyolojik bir olgu olarak birçok 
açıdan ele alınabilir. Suriye’deki iç savaş sonrası 
Türkiye’ye göç eden ve bizzat savaş nedeniyle 
engelli hale gelen kamp dışında yaşayan mültecilerin 
toplumsal hayata katılım süreçlerinde yaşadığı uyum 
sorunları odak konusu olmalıdır. Türkiye’ye kitlesel 
Suriyeli göçü yeni bir durum olup engelli mülteciler 
konusu da araştırmalar, sağlık ve sosyal destek 
programlarının uygulanabilirliği açısından önem arz 
etmektedir.

Mülteciler ve sığınmacılar sağlık ve sosyal hizmet 
gereksinimleri açısından en öncelikli/önemli gruplar 
arasındadır. Mülteciler ve sığınmacılarla ile ilgili 
sağlık ve sosyal hizmetin odaklandığı asli çalışma 
konularından biri de engelliliktir. Engelli bireylere 
yönelik hizmetlerin uygulanmasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar şu şekildedir; 

• Bütüncül ve Sistemci Bir Bakış Açısı, 
• İnsan Hakları Temelli Bir Yaklaşım, 
• Güçlendirme Yaklaşımını Kullanma, 
• Danışmanlık, Bağlantı Kurma ve Yönlendirme İş-

levi, 
• Savunuculuk İşlevi.

Engelli bireyler, olumsuz toplumsal tutumlar, istihdam 
koşullarının yetersizliği, işsizlik, yoksulluk ve düşük 
gelir, engellileri dikkate almayan yapılar (iyi dizayn 
edilmemiş binalar, vb.), ayrışmış eğitim sistemi, 
fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gibi çok çeşitli ve 
çok boyutlu sorunlarla karşı karşıyadırlar. Sağlık 
hizmetleri ve sosyal hizmetler birlikte çalışarak tıbbi-
sosyal model aracılığıyla toplumun özürlü bireyi daha 
da kısıtlamasının, sindirmesinin ve engellemesinin 
önlenmesinde etkili olabilirler. Böylece hem 
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engellilerin hem de engellilere bakan aile bireylerinin 
toplumla gerçek anlamda bütünleşmeleri mümkün 
olacaktır.

Mülteci ve sığınmacı olgusu birbiriyle bağlantılı olan 
birçok soruna yol açmaktadır. Yaşanan süreçler 
bu soruna multi-disipliner bir yaklaşımı zorunlu 
tutmaktadır. Birbiriyle bağlantılı olan bu sorunlara 
müdahale etme sorumluluğunu üstlenen meslekler 
bütüncül bir bakış açısından hareket etmek 
zorundadır. Sığınmacılık konusuna ilişkin müdahale 
genelci bir uygulamaya dayandırılmalıdır. Var olan 
durumlar, bütün yönleriyle ele alınmalı, bütüncül bir 
bakış açısı, problem çözme sürecine dahil edilmelidir; 
çünkü mültecilik konusunda yaşanan tüm süreçlerin 
birbiriyle bağlantısı bulunmaktadır ve bir aşama 
diğer bir aşamayı etkilemektedir. Mülteciler için sağlık 
ve sosyal hizmetler kendi kendilerine yetebilme, 
karşılaştıkları acil sorunları çözebilme ve aynı zamanda 
da emniyet duygusunu inşa edebilme becerilerini 
geliştirmeye odaklanmıştır. Barınma ve sağlık 
hizmetleri başta olmak üzere sosyal hizmetlerinde 
gereksinimlere göre yapılandırılması gerekecektir. 
Birinci olarak hedef kitlenin ihtiyaçlarının tanımı 
yapılacaktır. Bunun için göç hareketlerini incelemek, 
göç eden kitlenin sosyal/kültürel ihtiyaçlarını 
bilmek ve bu çerçevede hareket etmek önemlidir. 
İkinci olarak travma yaşamış bireylerin psikolojik 
gereksinimlerinin belirlenmesi ve mültecilerin 
dillerini konuşabilen bu konuda çalışabilecek kişilerin 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Üçüncü nokta ise 
legal anlamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması 
ve yerleşme/yerleştirilme sürecinde doğabilecek 
sorunların altından kalkılması gerekmektedir. Bu 
sebeple mülteci hukuku alanında uzmanlaşmış 
kadrolarla birlikte çalışmak önem kazanmaktadır. 
Son olarak; bu alanda çalışabilecek sağlık ve sosyal 
hizmet profesyonelleri olası göç gönderen ülkelerin 
tıbbi, kültürel, sosyal yapılarıyla ilgili müdahalelere 
yönelmesi gerekmektedir.

Levienne mülteci ve sığınmacılarla mikro, mezzo ve 
makro düzeyde çalışabileceğini ifade etmiştir. Mikro 
boyutta müdahale kişilerin katılımcı davranışlarının 
arttırılması, beceri kazandırılarak kendine yeter 
haline getirilmesini içerir. Mezzo boyutta müdahale 
ise grup çalışmaları yardımı ile kolektif sorun çözme 

becerilerinin geliştirilmesi, duygusal tepkilerin normal 
hale getirilmesi, etkinlik ve denetim mekanizmalarının 
kazandırılması, örgütsel davranışların gösterilmesi 
amacı ile yapılır. Makro düzeyde müdahale ise 
ekonomik, psikososyal, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 
karşılanamayan gereksinimlerinin belirlenmesi 
için araştırmalar yapılması, bu alanda politikalar 
üretilmesine yardımcı olunması, başvuranlar yararına 
toplum örgütlenmesi yapılmasıdır.

Göç çok yönlü toplumsal sorunlar yaratan bir 
hareketliliktir. Özellikle zorunlu göç durumlarında 
etkileri daha fazla hissedilmektedir. Hem göç eden 
hem göç alan bölge bu hareketlilikten farklı ölçülerde 
etkilenmektedir. Sığınmacılık ve mültecilik gibi 
durumlarda ise yaşanan olayların travması nedeni ile 
toplumsal etkiler daha büyük ve sarsıcı olabilmektedir. 
Sığınmacı ve mültecilerin uyum ve entegrasyonu, 
toplumsal sorunların önlenmesi açısından sağlık 
ve sosyal hizmet profesyonellerine önemli görevler 
düşmektedir. Mülteci haklarını korumak, uyumu 
kolaylaştırıcı, bilgi verici, yönlendirici, eğitici 
politikaların içinde olmak, bu alanda araştırmalar 
yapmak, makro boyutta sosyal politika oluşumunda 
katkı sağlamak bu roller arasında sayılmaktadır. 
Hizmete erişemeyen buzdağının altında kalan 
büyük bir grup olduğu da unutulmamalıdır. 
Hizmete erişememe özellikle dil sorunu nedeni 
ile bilgilendirilememe ve yanlış bilgilendirilmenin 
yanı sıra; ekonomik kaygılar ve geçici barınma 
merkezlerine gönderilme korkusu da yer almaktadır. 
Suriyelilerin topluma entegre olabilmeleri için 
dil öğreniminin desteklenmesi, eğitim hayatına 
katılabilmeleri son derece önemlidir. Yerel yönetimler, 
sivil toplum kuruluşlarının bu yönde çalışmalarının 
olduğu görülse bile uzun vadede plansız, süreksiz 
çalışmalar olduğu söylenebilmektedir. Hizmetlerin 
kesintiye uğramaları geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin travmalarını daha da arttıracaktır. Uzun 
vadeli, işbirliğine dayanan projelerin desteklenmesi 
son derece önemlidir. Barınma, beslenme ve sağlık 
sorunları ile ilgilenilirken uzun vadede oluşabilecek 
toplumsal sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak ve 
gerekli tedbirleri almak gerekmektedir. İşbirliğine 
dayanan, uzun vadeli, tek tip uygulamaların yapılması 
son derece önemlidir.
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GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ENGELİ OLAN 
SURİYELİLERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK VE 
SOSYAL HİZMETLER

Ülkemizde Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 
ülkesini terk etmek zorunda kalmış kişiler “geçici 
koruma” altında “misafir” adıyla adlandırılmaktadır. 
Türkiye açık kapı politikası ile ülke topraklarına kabul, 
Geri göndermeme ilkesi, Gelen kişilerin temel ve acil 
ihtiyaçlarının karşılanması ilkelerine riayet ederek 
“Geçici Koruma” statüsünü 04/04/2013 tarihli ve 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
91’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 
13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma 
Yönetmeliği çerçevesinde sağlamaktadır. Geçici 
koruma statüsü verilen Suriyelilere “Geçici Koruma 
Kimlik Belgesi” düzenlenmektedir. Bu belge ile kayıt 
olunan illerde ikamet edilebilmektedir. Bu belge ile 
beraber tahsis edilen yabancı kimlik numarası ile 
geçici koruma altındaki Suriyelilere eğitime, sağlığa, 
istihdam piyasasına, sosyal yardımlara erişim, 
elektronik haberleşme, bankacılık vb. hizmetler için 
abonelik sözleşmesi yapabilme imkânı getirilmiştir.

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Sunulan Sosyal 
Destek ve Sosyal Hizmetler: “Geçici Koruma Altındaki 
Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi” konulu 
Genelge ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında 
geçici koruma altındaki yabancılara verilecek psiko-
sosyal destek hizmetlerinden birinci derecede 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSB) 
sorumludur. Psiko-sosyal hizmetler göçmenlere 
yönelik uyum faaliyetleri için önemlidir. Ülkemizde 
geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin %40’dan 
yüksek engeli bulunalar engelli bakım merkezlerinde 
bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinden 
faydalanabilmektedirler. Engelliler geçici ve misafir 
bakım hizmetleri, gündüzlü bakım hizmetleri, 
evde bakıma destek hizmetleri, toplumsal destekli 
hizmetler, yatılı bakım hizmetleri ve özel bakım 
merkezi hizmetlerinden de faydalanabilmektedirler. 
Diğer bir husus sosyal yardımlardır. Engelli olanlar, 
çalışma yeteneğine sahip olmayanlar, ailede çalışma 
çağında bir erkek yetişkini olmayanlar, yetimler, 
öksüzler belli koşullarda sosyal uyum yardımlarından 
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
yardımlarından faydalanabilmektedirler. Bu 

kapsamda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse Gıda 
Programı (WFP), AFAD, Türk Kızılay’ı ve AÇSB arasında 
oluşturulan ortaklıkla sığınmacılara yönelik 2016 
yılında başlatılan Sosyal Uyum Yardımı kapsamında 
yaklaşık 1 milyon 170 bin Suriyeliye kademeli olarak 
2017 sonunda ulaşılmış ve aylık 120 TL destekte 
bulunulmuştur. AB tarafından finanse edilen, 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 
Türk Kızılay’ı, Milli Eğitim Bakanlığı ve AÇSB arasında 
oluşturulan ortaklıkla uygulanan ve 2017 yılında 
başlatılan Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı 
kapsamında ihtiyaç sahibi ve okula devam eden 145 
bin sığınmacı öğrenciye, yardım yapılmıştır. Sosyal 
uyum çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı sorumluluğunda olup dezavantajlı 
gruplar olmak üzere Suriyelilere uyum süreçlerini 
kolaylaştıracak, sosyal desteklerin ve sosyal 
hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Belediyeler 
Suriyelilere sosyal yardım ve hizmet bağlamında 
diğer önemli kamu kuruluşlarındandır. Sivil toplum 
kuruluşlarının geçici koruma altındaki Suriyelilere 
sosyal destek konusundaki rolü de büyüktür.

AB’ye yeniden yerleştirilecek Suriyeliler Birleşmiş 
Milletler (BM) Kırılganlık Kriterleri çerçevesinde 
belirlenecektir. Bu kriterler, engelli, bakıma ve 
tedaviye muhtaç kişiler ile risk altındaki kadın ve 
kız çocukları gibi gruplara öncelik vermektedir. 
“Yeniden yerleştirme” sırasında keyfi seçim kıstasları 
kesinlikle kabul edilmeyecek, taraflar BM kriterlerine 
riayet edeceklerdir. Bu süreçte, BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğiyle de işbirliği yapılacaktır.

Diğer bir husus sosyal yardımlardır. Engelli olanlar, 
çalışma yeteneğine sahip olmayanlar, ailede çalışma 
çağında bir erkek yetişkini olmayanlar, yetimler, 
öksüzler belli koşullarda sosyal uyum yardımlarından 
ve SYDV yardımlarından faydalanabilmektedirler. 
Bu kapsamda AB tarafından finanse edilen BM 
Dünya Gıda Programı (WFP), AFAD, Türk Kızılay’ı ve 
AÇSB arasında oluşturulan ortaklıkla sığınmacılara 
yönelik 2016 yılında başlatılan Sosyal Uyum Yardımı 
kapsamında yaklaşık 1 milyon 170 bin Suriyeliye 
kademeli olarak 2017 sonunda ulaşılmış ve aylık 120 
TL destekte bulunulmuştur.
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Bakanlık tarafından Suriyeli sığınmacılara sosyal 
yardımlar da sağlarken Bu yardımlar, 6353 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’yle görevleri belirlenen 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kendi mali imkanları 
ile Suriye uyruklu şahıslara gıda, giyim, barınma, 
yakacak yardımı gerçekleştirmektedir. Muhtaç asker 
ailesi yardımı, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımı 
ve eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, engelli 
ve engelli yakınına yapılan yardım, engelli evde 
bakım yardımı açısında Türk vatandaşları ile geçici 
koruma altında bulunan Suriyeliler arasında bir fark 
bulunmamakta; geçici koruma statüsündekiler bu 
yardımlardan aynı şekilde faydalanabilmektedirler.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Mülteci ve sığınmacılar ile sağlık ve sosyal hizmetlerin 
entegre çalışma alanlarından biridir. Dezavantajlı 
bir grup olan mülteci ve sığınmacılarda sağlık 
hizmetleri, sosyal yardım ve sosyal destek bir arada 
yürütülmelidir. Daha ayrıntılı olarak belirtmek 
istersek sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin 
bireylerin karşılaştıkları fiziksel, ruhsal ve sosyal 
sorunları çözmek, başvuranları koruyucu, tedavi edici 
rehabilite edici hizmet sunmak, danışmanlık yapmak, 
savunuculuk, bilgilendirme, kaynaklarla buluşturma, 
güçlendirme, toplumla bütünleşmesine yardımcı 
olma gibi görevleri vardır. Güçlendirme mültecilerle 
çalışmada son derece önemlidir. Güçlendirme göçmen, 
mülteci/sığınmacıların aile grup ve toplum içindeki baş 
etme ve uyum yeteneklerini arttırma ile ilişkilidir. Mikro 
boyutta müdahale kişilerin katılımcı davranışlarının 
arttırılması, beceri kazandırılarak kendine yeter 
haline getirilmesini içerir. Mezzo boyutta müdahale 
ise grup çalışmaları yardımı ile kolektif sorun çözme 
berilerinin geliştirilmesi, duygusal tepkilerin normal 
hale getirilmesi, etkinlik ve denetim mekanizmalarının 
kazandırılması, örgütsel davranışların gösterilmesi 
amacı ile yapılır. Makro düzeyde müdahale ise 
ekonomik, psiko-sosyal, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 
karşılanamayan gereksinimlerinin belirlenmesi 
için araştırmalar yapmak, bu alanda politikalar 
üretilmesine yardımcı olmak, bireyler yararına toplum 
örgütlenmesi yapmaktır.

Sonuç olarak geçici koruma statüsünde olup engelli 
olan Suriyelilere yönelik formal ve informal sosyal 
destek sistemlerinin kaynaklarının kullanımı ve 
düzenlenebilmesi için bu gruba hizmet sunan sağlık 
ve sosyal hizmet profesyonellerinin kültüre duyarlı, 
travma vb gibi psikolojik destek sağlayacak donanıma 
hale getirilmeli ve dil konusunda önemli bir engelin 
aşılması hususunda (gerektiğinde tercümanla) 
sorun yaşanmaması önemlidir. Ayrıca Suriyeli 
engellilere yönelik özel merkezlerin açılması, bu 
merkezlerde Arapça konuşan görevlilerin çalışması 
ve mümkünse engellilere engelli maaşı bağlanması 
sağlığa dönük ihtiyaçlar arasındadır. Otizm gibi ciddi 
engeli olan Suriyelilerin sağlık desteğine ihtiyaçları 
bulunmaktadır. 

Toplum ve sosyo-ekolojik yaklaşım temelli 
entegre müdahale programları sektörler arası 
işbirliği ile planlanmalı, yürütülmeli ve etkililiği 
değerlendirilmelidir.

Engelliler için özel bir kurum açılabilir, bu kurumun 
vizyonu yabancı engelliler için sağlık ve rehabilitasyon 
hizmetleri, özel gıda ve beslenme olanaklarının 
sunulması, ulaşım koşullarının iyileştirilmesi, ilaca 
erişim için destek sağlanması, sağlık ekipmanları 
olan protez-ortez vb. materyallerin temin edilmesi ve 
psikolojik yardım yapılmasını oluşturabilir. 

Engelliler için özel bir hastane kurulabilir, bu 
hastanelerde tercümanlar görev yapmalıdır. Çünkü bu 
kişiler için en önemli sorunlardan biri dil sorunudur. 
Dil sorununun çözülmesi tedavi süreci için etik bir 
husustur. Hekimler ve sağlık personelleri bu hastaların 
özel engellilik durumlarına ehemmiyet göstermeli ve 
mahremiyetlerine saygı göstermelidirler. 

Özel eğitim merkezleri ve meslek edindirme kursları 
açılabilir. Engellilerin bu merkezlerde meslek 
edinmeleri sağlanabilir. Topluma uyumlaştırma 
süreci için uygun bir proje başlatılırsa bu bireyler 
topluma kazandırılabilir. Örneğin; görme engelli 
bireyler çağrı merkezlerinde tercümanlık yapabilir 
veya seslendirme yapabilirler.
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Türkçe öğrenmeleri için halk eğitim merkezlerinde 
özel engelli dil kursları açılabilir. Örneğin; görme 
engelliler için Braille körler alfabesi düzeneği 
kurulabilir. 
Türkiye’de ilacı bulunmayan engellilerin yurtdışında 
ilaca erişim sağlayabilmeleri için izin verilmesi bu 
bireylerin sağlığa erişimleri için atılabilecek önemli 
bir adım olacaktır.

İletişim kanalları kullanılarak yabancı engelliler 
için bilgilendirici farkındalık artırıcı mesajlar 
sunulabilir ve toplum ile kaynaşması için yeni fikirler 
oluşturulabilir. Bu sayede yardım etmek isteyen 
ulusal veya uluslararası kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler veya toplum bireylerinin bu 
husustan haberdar olmaları ve katılımları teşvik 
edilebilir. Fiziksel çevrenin (kaldırımların, ulaşım 
yollarının, evlerin ve kamu binalarının) engelli dostu 
olması sağlanabilir.
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5.1. GÖÇLE İLİŞKİLİ RUH SAĞLIĞI 
SORUNLARI
Uzm. Dr. Ersin UYGUN, Prof. Dr. A. Tamer AKER
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uygulamalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Göç ve Göçmen nedir

Göç, insanların yaşadıkları ülke, bölge ya da 
yerleşim yerinden bir başka yere gitme süreci 
olarak tanımlanabilir. Göçmen terimi UNESCO 
tarafından `̀ her ne nedenle olursa olsun, geçici ya 
da kalıcı olarak doğduğu ülke dışında yaşayan kişi`̀  
olarak tanımlanıyor olmasına rağmen, doğduğu 
ülke içerisinde sosyoekonomik neden sonucunda 
yaşam alanını değiştirenleri dahi “göç etmiş” olarak 
kabul edilebilir. Göçmenleri temelde göç etme 
motivasyonlarına göre kendi isteği ile ailesel ya da 
ekonomik nedenlerle “gönüllü olarak göç edenler” 
ve isteği dışında savaş, ayrımcılığa uğrama, şiddete 

maruz kalma gibi nedenlerle “zorla göç edenler” olarak 
ikiye ayrılabilir. Bu ayrım, göç nedeni ile bireylerin 
ruh sağlığının ne kadar etkilendiğinin anlaşılması 
konusunda işe yaramaktadır. İsteği dışında 
yaşadığı yeri terk eden bireyler için Zorla yerinden 
edilen (forcly displayed)̀ ` terimi kullanılmaktadır. 
Günümüzde dünyada 65 milyon zorla yerinden 
edilmiş kişi olduğu bildirilmektedir. Üstelik bu sayı 
her geçen gün artmaktadır ve bu nedenle özellikle 
fazla göç alan ülkelerde sağlık hizmeti sunucularının 
farklı kültürlerden bireylere sağlık hizmeti sunumu 
konusunda kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir. 
Şekil 5.1̀ de göçmen şemsiyesi altında ayrışan 
tanımlar gösterilmiştir.

Şekil 5.1. Tanımlara Göre Göçmen Sınıflaması
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Bir sağlık çalışanı farklı kültürlerden bireylerle 
çalışırken etnik kimlik, cinsiyet, inanç, din, yaş ve 
cinsel yönelim konularında sahip olabileceği ön 
yargılarla ilgili dikkatli olmalıdır ve öteki kültüre karşı 
olabildiğince duyarlılık göstermelidir. 

Göç ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkiye 
Epidemiyolojik Yaklaşım

Göçün birbiri içine geçmiş çok katmanlı ve karmaşık 
yapısı hem bireysel hem de toplumsal düzlemde çok 
farklı psikososyal sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olur. Her şeyden önce kişinin doğup büyüdüğü ya da 
en azından uzunca bir süre yaşayıp da alışmış olduğu 
yurdunu, yemeklerini, müziğini, anılarını, ruhsal 
açıdan sindirilmiş geleneklerini, sorgulanmayan 
davranış kalıplarını ve sosyal örüntüyü, yıllarca ilmek 
ilmek ördüğü ilişkiler ağını, sevdiklerini ve hatta 
kimi zaman dilini terk edip, yabancı bir coğrafyaya 
göç etmesinin strese ve en nihayetinde bir takım 
psikososyal değişimlere yol açması kaçınılmazdır. 
Göç deneyimi herkes için farklı motivasyonlar, 
hikayeler, riskler ve olanaklar barındırır ve travmatik 
yaşantıların eşlik etmesi her bir olgu için mutat 
değildir. Süreç içerisinde kişinin kayıplarının olması ve 
bazı olumsuz yaşam olaylarına maruz kalması tüm bu 
yaşantıları travmatik olarak deneyimlemesi anlamına 
gelmez. Zira travma yaşanan olumsuz yaşam olayına 
(travmatik olay) değil, bu olayın ortaya çıkardığı 
strese (travmatik stres) verilen tepki ile oluşmaktadır. 
Buna göre göçmen travmatik olay sonrasında var olan 
kaynaklarını iyi bir şekilde değerlendirebilir, travmatik 

stres ile ve uygun baş etme yöntemlerini kullanarak 
etkili bir şekilde mücadele ederse herhangi psikolojik 
sıkıntı (travmayla ilişkili psikopatoloji) yaşamadan 
yeni hayatına başarılı bir şekilde uyum sağlayacaktır. 

Göç süreci genellikle göç öncesi, göç dönemi ve 
göç sonrası olmak üzere üç dönem şeklinde ele 
alınmaktadır. Burada göç öncesi dönem göç kararının 
alındığı ve bunun için hazırlıkların yapıldığı süreyi 
kapsar. Göç dönemi olarak tanımlanan ikinci evre 
fiziksel anlamda kişinin yaşadığı yeri terk etmesi ve 
yerleşeceği ülkeye varması arasında geçen süreye 
karşılık gelmektedir. Göç sonrası olarak isimlendirilen 
üçüncü dönem ise bireyin yeni gittiği topluma 
sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan uyumlanma 
sürecidir. Bu üç dönemin her birinde göçmenlerin ruh 
sağlığını iyi ve kötü yönde etkileyebilen değişkenler 
görülebilmektedir.

Göçmenlerde ruh sağlığı sorunları için risk 
faktörleri ile koruyucu faktörler

Göçün bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi 
biyolojik, sosyal ve psikolojik olmak üzere çok 
yönlüdür. Amerika’ya göç etmiş Japonlar ile Birleşik 
Krallığa göç etmiş Sudanlılarla yapılan çalışmalar, 
iklim ve yiyecek gibi çevresel değişimlerin, devam 
eden yüksek stres düzeylerinin ve olumsuz yaşam 
olaylarının bireylerin vücutlarında meydana gelen 
biyolojik yanıtları etkileyebildiğini göstermiştir. Tablo 
1̀ de ruh sağlığı üzerine etkili olabilecek faktörler yer 
almaktadır.

Tablo 5.1: Göçün Psikososyal Etkilerini Belirleyen Faktörler

Göç öncesinde Göç sırasında Göç sonrasında

Göçün nedenleri ve beklentiler Göçün koşulları, rotası ve süresi İşsizlik ya da sahip olduğu nitelik ve eğitimi ile 
uyumlu olmayan işlerde çalışma

Kişilik özellikleri Travmatik yaşantılar Ayrımcılığa maruz kalma 

Yaş Şiddete maruz kalma Kültürel farkların büyüklüğü

Eğitim, ekonomik durum ve mes-
lek

Göç sürecinin sonucuna ilişkin be-
lirsizlik Dil öğrenme, kültürleşme ve uyum sorunları

Medeni durum Gidilen ülkede yasal statünün belirsizliği 

Cinsiyet Geride kalanlar hakkında duyulan endişe

Travmatik yaşantılar Sosyal destek yokluğu

Ruhsal hastalık öyküsü Sosyal statünün kaybı
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Göç Öncesi Faktörler

Göçmenlerde ruh sağlığını etkileyen göç öncesinde 
faktörlerin başında göç motivasyonu gelmektedir. 
Göç eden bireyin göç süreci için hazırlık yapamadığı, 
bireyin apar topar ayrıldığı ve travmatik yaşantı 
sıklığının daha yüksek olduğu zorunlu göçlerde ruh 
sağlığı, ekonomik motivasyonlarla kendi isteği ve 
kararı ile göç eden bireylere oranla çok daha olumsuz 
etkilenmektedir.   

Göç etmiş bireyin kişilik özellikleri o bireyin göç 
süreci boyunca maruz kalacağı stres faktörlerini 
nasıl algılayacağı ve bu durumlarla nasıl baş etmeye 
çalışacağını belirler. Ayrıca bu stres faktörlerinin 
yönetiminde yaş, eğitim ve ekonomik durum da 
etkili olmaktadır. Örneğin eğitim durumu yüksek 
olan bireyler yeni ülkede daha kolay iş bulabilirken, 
ekonomik durumu daha iyi olan bireylerde yerleştikleri 
ülkede büyük/küçük yatırımlar yapabilmekte ve o 
ülkeye daha kolay uyumlanabilmektedirler. Ayrıca 
çalışmalar göç öncesinde varoş ya da sosyoekonomik 
olarak geri kalmış şehir bölgelerinden göç edenlerin 
şehirden göç edenlere oranla ruhsal durumlarının 
daha kötü etkilendiğini göstermiştir. İleri yaştaki 
bireyler orta ve küçük yaştaki bireylere göre yerleşilen 
toplumun dilini daha zor öğrenebilmekte, uyum 
süreçleri daha zor ve sancılı olabilmektedir. Bunula 
birlikte sosyal ilişkiler ve bu ilişkiler aracılığı ile 
sağlanan destek, göçmenin yerleşilen ülkeye yönelik 
tutumu ve kendisine yönelik yaklaşım da göçmenlerin 
ruhsal durumunu etkiler. Göçmenlerde ruh sağlığını 
etkileyebilen bir diğer faktör cinsiyettir ve çalışmalar 
kadın göçmenlerin erkek göçmenlere oranla ruhsal 
açıdan daha kötü etkilendiklerini göstermektedir. 
Burada vurgulanmak istenen önemli bir konu, 
göçmen kadınların göçmen erkeklere göre ruhsal 
hastalık açısından daha yüksek risk taşıdıkları ancak 
bunun biyolojik olarak kadın cinsiyete sahip olmaktan 
öte toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili olduğudur. 
Göç öncesinde bireyler olumsuz yaşam olaylarına 
maruz kalabilmektedirler ve bu dönemde travmatik 
yaşantılar özellikle zorla yerinden edilmiş sığınmacı 
ve mülteci bireylerde ön plana çıkmaktadır. Savaş 
ve çatışma nedeni ile yerinden edilmiş bireylerde 
alıkonma, rehin tutulma, açlık, aile bireyi ya da yakın 

arkadaş kaybı, taciz ve tecavüz, işkence gibi travmatik 
olaylar sıklıkla meydana gelebilmektedirler. Çok 
sayıda araştırmada göç öncesinde yaşanmış 
travmatik yaşantılar ile ruhsal hastalıklar arasında 
güçlü bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. 

Göçün ruh sağlığı üzerine etkisini yordayan bir 
diğer faktör göç eden bireyin yaşıdır. Abbot ve ark. 
(1999) Yeni Zelenda’ya yerleşmiş Çinlilerde, 45 
yaşın üzerinde olan bireylerde anlamlı olarak daha 
fazla ruhsal hastalık görüldüğünü bildirmişlerdir. 
Ayrıca çocukların stres ile baş etme becerilerinin 
iyice gelişmemiş olması çocukların göç sürecinde 
yaşadıkları travmatik olaylarla baş etmekte 
zorlanmalarına ve ruh sağlığının göçten daha fazla 
etkilenmesine neden olabilmektedir. Öte yandan, 
çocuklar yeni yerleşilen ülkelerde dili ve kültürü daha 
hızlı öğrenip daha hızlı uyum sağlayabilmektedirler ve 
göç sonrası kültürleşme (acculturation) stresini daha 
az yaşayabilmektedirler. Bu doğrultuda ev sahibi 
topluluk çocukları ile göçmen çocuklar arasında 
ruhsal hastalık sıklığı açısından bir fark olmadığını 
ileri süren çalışmacılarda vardır. Ancak bütün bu 
değişkenler göz önüne alındığında, çocukların 
göçten daha kötü etkilendiklerini ve incinebilir bir 
grup oluşturduğunu söylemek mümkündür. İleri 
yaşta olan göçmenler yeni ülkenin dilini ve kültürünü 
öğrenmekte zorlanabilmektedirler. 

Son olarak daha önceden bir bireyin ruhsal hastalık 
yaşamış olması göç döneminde ruhsal hastalık 
geliştirmesi açısından en önemli risk faktörlerinden 
biridir. Göç öncesi dönemde kötü bir çocukluk 
yaşamış olma, özkıyım girişiminde bulunmuş olma 
ya da çocukluk döneminde travmatik özellikte 
yaşantıların olması da önemli bir risk faktörüdür. 

KORUYUCU FAKTÖRLER

Ruhsal hastalık gelişmesine karşı koruyucu ve göç 
öncesi dönem ile ilişkili olan faktörler yüksek eği-
tim düzeyine sahip olma, hazırlık yapabilmiş olma 
ve nitelikli psikolojik kaynaklara (sorun çözme 
becerisinin iyi olması, olağan sınırlarda olan kişilik 
özellikleri, işlevsel baş etme becerileri) sahip ol-
maktır.
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Göç Sırasında Etkili Olan Faktörler

Göç kararı alındıktan sonra bireyin yaşam alanından 
ayrılıp yeni yerleşim yerine varması arasında geçen 
süre ve bu süre içerisinde yaşanabilecek travmalar 
iki yerleşim alanı arasındaki mesafe, sınırların kapalı 
ya da açık oluşu, kapalı olan sınırların geçilmesi için 
tercih edilen yasadışı yolların tehlikeliliği, seyahat 
yolu üzerinde hakimiyet kurmuş farklı grupların 
varlığı ve karakteristikleri, insan ticareti yapan 
şebekelerin varlığı gibi çok sayıda değişkene göre 
şekillenmektedirler. Öncelikle şunu belirtmeliyiz 
ki, göç kararı alındıktan sonra yeni yerleşim alanına 
varana kadar öngörülenden çok daha uzun bir 
süre geçmektedir. Örneğin 2015 yılında yasadışı 
yollardan Sicilya ya ulaşan göçmenlerin yarısından 
fazlasının 12 aydan uzun süredir yaşam bölgelerinden 
ayrılmış ve yolda oldukları tespit edilmiştir. Üstelik 
katılımcıların yolda geçirdikleri süre zarfında 
önemli bir kısmının ölüm tehlikesi atlatma ya da 
ölümle burun buruna gelme (%29), alıkonma ya da 
kaçırılma (%24) ve şiddete maruz kalma (%24) gibi 
travmatik yaşantılar deneyimledikleri bildirilmiştir. 
Yasadışı yollardan göç etmek insanların travmatize 
olma ve tehlikeli olaylar yaşama riskini belirgin bir 
şekilde arttırmaktadır. Yasadışı göç yolları üzerinde 
yaşlılar, kadınlar ve çocuklar ayrıca incinebilir 
grupları oluşturmaktadırlar. Yol da özellikle kadınlar 
cinsel travmaların nesnesi olabilmektedirler. 
Ayrıca, çocuklar arasında ebeveynleri olmadan, 
“refakatsiz çocuk” olarak adlandırdığımız, göç 
etmek zorunda kalan çocuklarda olabilmektedir. Göç 
yolu üzerinde aileler dağılabilmekte, aile bireyleri 
birbirlerini kaybedebilmektedir. Örneğin sahada 
gözlemleyebildiğimiz şekilde, bazı ailelerin erkek 
bireyleri yasadışı yollardan Avrupa’ya gidip ailelerinin 
geri kalan üyelerini yanlarına, Avrupa’ya aldırmaya 
çalışmaktadırlar. Bu plan ailelerin parçalanmasına, aile 
üyelerinin uzun süre birbirlerinden ayrı kalmalarına 
neden olabilmektedirler. Üstelik ailenin kadın üyeleri 
tek başlarına, destek bulamadan çocuklara bakma 
gibi zor bir sorumlulukla baş başa kalabilmektedirler.  
Dahası Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle doğal 
bir köprü konumunda olması, bölgedeki siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlıklar, Türkiye’nin doğusunda 
ekonomik olarak az gelişmiş, batısında ise gelişmiş 
ülkelerin bulunması ve Ege ile Akdeniz sahillerinin 

coğrafi yapısı itibariyle yasadışı geçişlere uygun 
olması ülkemizi Avrupa’ya yasadışı yollardan gitmeye 
çalışan göçmenler için cazip kılmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yayınlamış olduğu göç ve 
uyum raporunda ülkemizde geçtiğimiz yıla kadar 
yılda ortalama 50.000 düzensiz göçmen yakalanırken, 
2015 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 
146.000’e ulaştığı bildirilmiştir. Uluslararası 
kuruluşların raporlarına göre, 2014’te bütün Akdeniz 
havzasında 3.279, 2015’te 3.771 düzensiz göçmenin 
hayatını kaybetmiştir. 2015 yılında Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından düzensiz göçe aracılık eden 
190 organizatör yakalanmıştır.

KORUYUCU FAKTÖRLER

Göç süreci ile ilişkili olabilen koruyucu faktörler; 

• yerleşilen ülkede hızlıca ekonomik bağımsız ka-
zanabilmek

• göç edilen ülkede olumlu bir tutumla karşılaş-
mak

• istenilen bir ülkeye, planlı ve yasal yollardan 
göç edebilmek olarak ileri sürülmüştür. 

Göç Sonrasında Etkili Olan Faktörler

Göçmenlerde ruhsal stres ve ruhsal hastalık ile 
ilişkili göç sonrası faktörler, göçmen bireyin kendisi 
(işsizlik, dil bariyeri v.b.) ve yerleşilen yeni toplumla 
ilişkili (ayrımcılığa uğrama, ırkçılığa maruz kalma, 
dışlanma v.b.) faktörler şeklinde iki gruba ayrılabilir. 
Son dönemde göçmenlerde ruh sağlığı ilişkili göç 
sonrası faktörlerle ilişkili çalışmalarda önemli bir 
artış olmuştur. Uzun bir süre göçmen ve özellikle 
sığınmacılarda ortaya çıkan ruhsal hastalıkların 
sıklıkla göç öncesi yaşanmış travmatik yaşantılarla 
ilişkili oldukları düşünülmüştür. Göç sonrası yaşanan 
olayların ruhsal hastalık ile güçlü ilişkisi olmadığı 
varsayılmaktaydı. Ancak son yıllarda yapılan 
çalışmalar göç öncesi travmatik yaşantıların ruhsal 
hastalık gelişiminde önemli bir etken olduğunu ancak 
varyansın sınırlı bir kısmını açıkladığı görülmüştür. 
Göç öncesi travmatik yaşantıların ne düzeyde etki 
edeceklerinin, büyük oranda göç sonrası yaşanan 
olaylara bağlı olduğu düşünülmektedir. Özetle 
göç öncesinde yaşanmış travmatik öyküler ruhsal 
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hastalık gelişiminde çok önemlidir ancak, göç 
sonrasında oluşan yaşam koşulları ile bu travmatik 
yaşantıların işlenip etkilerinin azaltılması ve 
hastalığa neden olmamaları da mümkün olabilirken, 
yaşanmış bu travmatik olaylar üzerine yenilerini 
yaşayıp ağır ruhsal hastalık geliştirmek de mümkün 
olabilmektedir. Sağlık çalışanları olarak bizlerin 
mesleki hayatımızda karşılaştığımız göçmenlerin 
göç öncesinde yaşamış oldukları travmatik olaylarını 
yok etmemiz mümkün değildir. Ancak, yaşanmış bu 
travmatik olayların üzerlerine yenilerini eklememek 
ve hizmet sunulan göçmenin bu yaralarını sarmasına 
yardım etmek sağlık personelinin elinde ve 
Hipokrat’tan beridir de hekimlerce üzerine ant içilmiş 
olan sorumluluğundadır. 

Göçmen Bireyle İlgili Faktörler

Ekonomik koşullar

Göç sonrası ruh sağlığını etkileyen ve bireyin kendisi 
ile ilişkili risk faktörlerinin başında ekonomik koşullar 
gelmektedir. Kişinin ekonomik koşulları hem göç 
öncesinde yaşam koşullarını hem göç yolculuğunu 
nasıl yapacağını hem de yerleştiği ülkede süreceği 
yaşamın koşullarını belirlemesi açısından önemlidir. 
Örneğin ekonomik koşulları çok iyi olan insanlar 
ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarında 
olanaklarını kullanarak yerleşmek istedikleri 
ülkelerden mal varlığı edinip vatandaşlık statüsü 
dahi alabilmektedirler. Ayrıca savaş ortamından 
ayrılıp yerleştikleri yeni ülkede iş kurup işlerini 
daha da büyütebilme şansı bile yakalayabilenler 
olmaktadırlar. Maalesef şimdiye kadar bahsettiğimiz 
bu grup göçmen ve sığınmacılar arasında çok küçük 
bir grubu oluşturmaktadırlar. Savaş koşullarında 
genellikle insanlar mal varlıklarını satamadan kaçıp 
hayatlarını kurtarmakta, üstelik yanlarına yeteri 
kadar para bile almayabilmektedirler. Malvarlığını 
paraya çevirenler bile sahip olduklarını değerinin 
çok altında elinden çıkarıp hızlıca ülkeyi terk 
etmek zorunda kalabilmektedirler. Göç sonrasında 
ekonomik açıdan zor durumda olmak diğer risk 
faktörlerini de doğurmaya başlamaktadır. Örneğin 
geçim sıkıntısı yaşayan ailelerde parçalanma, düşük 
işçi olarak sömürülme, aile içi şiddet, çocuk ihmal 
ve istismar riski artmaktadır. Bu nedenle göç eden 

bireylerin kendi kaynaklarını yaratana kadar ya da 
düzenli bir gelir elde etmeye başlayana kadar, en 
azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir kaynak 
oluşturulması önemlidir. 

İşsizlik

Ekonomik koşullarla ilişkili olabilecek bir diğer 
faktör işsizliktir. Göç eden bireylerde yerleştikleri 
ülkede çalışmaya başlamaları sadece ekonomik bir 
kaynak oluşturmaları açısından değil, aynı zamanda 
sosyal ilişkiler kurabilmeleri, sosyal sermaye 
oluşturabilmeleri, sistemi daha iyi öğrenebilmeleri 
ve daha kolay uyum sağlayabilmeleri açısından da 
önemli olmaktadır. Göç sonrasında iş bulamama, 
çalışamama ile ruhsal stres arasında güçlü bir ilişki 
vardır.

Kayıplar

Amerika’da bir mülteci ruh sağlığı kliniği yönetmekte 
olan J. Kinzie (2007) sığınmacı ve mültecilerde ruh 
sağlığını etkileyen en önemli faktörün “Kayıplar” 
olduğunu ileri sürmüştür. Burada bahsedilen kayıp 
zorla yerinden edilmiş olan bireylerin yalnızca 
yaşamış oldukları maddi kayıplar değildir. Bireyler 
göçle birlikte kendileri için yakın ve tanıdık olan 
çevrelerini, evlerini, ana dillerinin konuşulduğu 
ve kültürel özelliklerinin hakim olduğu yaşam 
alanlarını, bazı değerlerini, sosyal ilişki ağlarını, 
mesleklerini, statülerini ve gelecekle ilgili hayallerini 
kaybedebilmektedirler. Bu kayıplarla birlikte kişi öz 
saygısını da yitirebilmektedir. Göç sonrasında bu 
kayıpların ne kadar hissedildiği kişinin hissettiği stres 
ile yakından ilişkilidir. 

Sosyal destek yokluğu

İnsanlar sosyal varlıklardır ve sosyal alanda 
kurdukları ilişkilerden doyum sağlarlar, sorun 
çözümünde kaynak olarak kullanabilirler, altından 
kalkamadıkları bir yükle karşılaştıklarında yardım 
isteyebilirler ve çoğu eylemlerini bu sosyal sitem 
içerisinde anlamlandırabilirler. Bireyler sosyal destek 
sistemlerine ulaşabilecekleri zaman kendilerini 
daha çok güvende hissedebilirler.  Sosyal destek 
kaynaklarını başlıca 5 gruba ayırabiliriz. 
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Sosyal Destek Kaynakları

1. Aile bireyleri
2. Yakın arkadaşlar, dostlar
3. Sosyal destek sunan kamu kurumları
4. Sosyal destek sunan sivil toplum kurulu şları
5. Bir başkasına sosyal destek sunmak

Bireyler bir stres faktörü ile karşılaştıklarında sosyal 
destek kaynaklarını devreye sokarak bu sorunu 
çözmeye, bu durumun üstesinden gelmeye çalışırlar. 
Ancak aile bireylerinden, yakın arkadaşlarından 
kopmuş olan bir göçmenin eskisi gibi bir sorunla 
karşılaştığında erişebilirlik açısından ilk sıralarda 
yer alan bu önemli kaynakları kullanmaları mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle aslında dışarıdan 
çözümü basit gibi görünen sorunların bile çözümü 
zorlaşabilmektedir. Göçmenlerde sosyal destek ile 
ruh sağlığı arasında önemli bir ilişkinin olduğunu 
ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Dünyanın farklı bölgelerine göç etmiş 22 binden fazla 
göçmenin ruh sağlığı profillerinin ve ruhsal hastalıkla 
ilişkili risk faktörlerinin derlendiği bir çalışmada, 
ruhsal hastalıkla ilişkili en önemli üç risk faktörünün 
ikisinin sosyal destek yokluğu ile sosyal izolasyon 
olduğu bildirilmiştir. Basic ve ark. (2010) sosyal destek 
yokluğu, sosyal izolasyon, işsizlik ve uyum güçlükleri 
gibi sosyal faktörlerin göç öncesi travmalara ek olarak 
hastalık gelişiminde önemli olduklarını ve hizmet 
sunumunda muhakkak dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Sosyal faktörler konusuna ileride yer 
alacak olan psikososyal müdahale kısmında yeniden 
değinilecektir. 

ÖNEMLİ

Terapi seansında bir göçmen ailesinden sağladığı 
sosyal destek ve güven duygusunu şu cümlelerle 
dile getirmiştir. `̀ Kendi ülkemdeyken de evimizi 
terk edip başka bir yere taşınmak zorunda 
kaldığımızda şu an yaşadığım eve benzer şekilde 
üç aile bir evde kalıyorduk. Ben ailem bir odada 
kalırken iki kardeşim diğer iki odada aileleri 
ile birlikte kalmaktaydı. Şimdi ise buradayım, 
güvende olmak için kardeşlerimi bırakarak 
ailemi alıp Türkiye’ye geldim. Evet evlerimize 
bombalar düşmüyor ve eskisi gibi hayatlarımız 
tehlikede değil ama yine de kendimi güvende 
hissedemiyorum. Bana bir şey olursa eşim 
ve çocuklarıma kim bakar, başlarına ne gelir 
diye endişe ediyorum. Türkiye’ye gelmeden 
önce kardeşlerimle günde sadece bir defa 
karşılaşıp yalnızca günaydın dememize rağmen 
kardeşlerimin orada, yan odada olduklarını 
bilmek bana güven veriyordu. Ölürsem eşim 
ve çocuklarıma sahip çıkarlar diye düşünür 
rahatlardım. 

Yerleşilen Yeni Toplumla İlişkili Faktörler

Kültürleşme (acculturation) sorunları, kültürleşme 
stresi, ayrımcılığa (discrimination) maruz kalma 

Göç sonrasında yerleşilen yeni toplumla ilgili olarak 
ruhsal stres ile ilişkili tanımlanmış en önemli faktör 
“kültür şoku” dediğimiz durumdur. Kültür şoku iki 
kültür arasındaki farklılık düzeyi ile toplulukların 
birbirlerine yönelik tutumu ile ilişkilidir. Kişinin 
ne düzeyde Kültür Şoku yaşadığı başlıca 5 alanda 
değerlendirilir. 

 1.Yeni kültüre uyum sağlamada zorlanma
 2. Kendi kültürel değerlerini kaybettiği duygusu
 3. Kimlik/benlik tanımı ile rolünün gerektirdikleri 

konularında şaşkınlık 
 4. Yeni kültürün bireyleri tarafından reddedildiği 

duygusu 
 5. yeni çevrede oluşabilecek sorunlarla baş ede-

meyeceği kaygısı. 
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Kültür şoku inanç, politik, ekonomik ve kültürel 
faktörlerden kaynaklanabilir ancak net olan şu ki, 
kültür şoku başladığı andan itibaren bireyler üzerinde 
ciddi bir stres yaratır. Bu oluşan stresin düzeyi ve 
sürekliliği bireyleri ruhsal hastalığa doğru sürüklerler. 
Akkültürasyon stresi (acculturation stres) ya da 
kültürleşme stresi de denilen bu durumun ruhsal 
hastalıklarla ilişki olduğunu gösteren çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır.  

Farklı kültürlere sahip iki ve daha fazla grubun 
bir araya gelmesinden itibaren başlayan bu 
süreç iki tarafın birbirlerine yönelik kabullenici 
ya da dışlayıcı tutumlarına göre farklı şekillerde 
ilerleyebilmektedirler. Beklenen ve en sağlıklı olan iki 
topluluğunda kendi öz kültürel değerlerini koruyarak 
etkileşime girmeleri ve birbirlerinden kültürel 
öğelerine dair alışverişte bulunmalarıdır. Berry 
(1990) bu süreci “Bütünleşme (integration)” olarak 
isimlendirmektedir. 

Ancak süreç her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. 
Baskın topluluk diğer topluluğu kültürel değerlerini 
terk etmesi konusunda zorlayabilir. Göçmen bu 
durumu kabul edip öz kültürel değerlerini bir tarafa 
bırakıp baskın kültürün özelliklerine göre davranmaya 
başladığında süreç “Asimilasyon (assimilation)” a 
doğru evrilir. Baskın topluluk göçmen topluluğun 
kültürüne yönelik kabullenici tutum gösterse dahi 
bazen sıklıkla savaş kaynaklı travmatik yaşantıların da 
etkisi ile birey ya da topluluk baskın kültürün öğelerini 
reddedebilir ve “Ayrılma (Seperation)” stratejisine 
yönelebilir ya da baskın kültürde kabullenmezse 
“Marjinalizasyon (Marginalization)”a doğru gidebilir. 

Tablo 5.2: Kültürleşme stratejileri

Kültürleşme Var

Göçmen kültürün kendi kimlik ve değerlerini sürdürme arzusu

Yok

Göçmen kültür ile baskın 
kültür arasında ilişki arayışı

Var Entegrasyon Asimilasyon

Yok Ayrışma Marjinalleşme

Burada ki kültürel öğeler bireyin giyim kuşamı, yemek 
tarzı ve damak tadı, değer yargıları, toplum içerisinde 
ki davranışları ve tutumlarını; kimlik ve psikoloji ile 
ilişkili öğeler ise dil, düşünce tarzı, duygularını ifade 
etme şekli gibi özellikleri kapsamaktadır. Göçmen 
birey bu süreçte kültürel öğeler ve kendi kimliği ile 
ilişkili faktörlere bağlı olarak ne kadar zorlanma 
yaşarsa o kadar strese girer. Bu nedenle bu süreçlerin 
minimal stres düzeyleri ile atlatılması her iki 
topluluğun ruh sağlığı açısından önem arz etmektedir. 
Aksi halde her iki toplulukta da stres düzeyi artacaktır. 
Ancak unutmayalım ki, göçmen bireylerin bu stresle 
baş etmeleri baskın topluluğa göre hemen her zaman 
daha zor olacaktır. Kültürel entegrasyon sürecinde dil 
bariyerini aşmış olmak büyük bir dönüm noktasını 
oluşturabilmektedir. Farklı göçmen gruplarında 
yapılmış çalışmalarda dil bariyeri yaşıyor olma ile 
kaygı başta olmak üzere ruhsal sorunlar arasında 
ilişki olduğu gösterilmiştir. Yerleştiği topluluğun dilini 
konuşmaya başlayan göçmen birey, yerel sistemi 
daha hızlı öğrenmeye başlamakta ve sorunlarını daha 
kolay çözmeye başlamaktadır. Bu durum da ruhsal 
açıdan göçmen için destekleyici olmaktadır. Göçmen 
gruplarda yapılan çok sayıda çalışmaya dayanarak 
göçmenlerin dil bariyeri nedeniyle sağlık hizmeti 
başta olmak üzere çok sayıda ihtiyaca erişimde sorun 
yaşadıklarının gösterilmiş olması da vurgulanması 
gereken bir diğer konudur.

Göçmenlerin ruh sağlığı ile çok yakından ilişkili 
olan bir diğer faktör “Ayrımcılık (Discrimination)”tır. 
Göçmen bireylerin yerleştikleri yeni toplumda 
yerleşik topluluk bireylerinin ayrımcılık uygulaması, 
ötekileştirici tutum takınması, hem göçmen bireylerin 
kültürel entegrasyonunu zorlaştırır hem kültürel 
entegrasyona bağlı stresin artmasına neden olarak 
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ruh sağlığını çok olumsuz yönde etkiler. Ayrımcılığa 
uğrama ayrıca göçmen bireylerin yardım arama 
davranışını da engelleyen bir faktördür ve sağlık 
hizmeti başvurularını da etkileyebilmektedir. Bu 
nedenle özellikle bu sektörde hizmet veren bireylerin 
ayrımcı, ötekileştirici tutum uygulamamaları göçmen 
bireylerin sağlık hizmeti alabilmeleri için elzem bir 
durumdur. 

Göç Sonrası Dönemde Koruyucu Faktörler

• Güçlü sosyal destek
• Hem kendi kültüründen hem yerleşik kültürden 

sosyal ilişkilere sahip olmak
• Ayrımcılık algısının düşük olması

Düşük algılanan ayrımcılık ile yüksek algılanan 
psikososyal destek düzeyleri başarılı bir 
bütünleşme ile düşük ruh sağlığı sorunu için 
anahtar özelliktedir.
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5.2. GÖÇMENLERDE SIK GÖRÜLEN 
RUHSAL BOZUKLUKLAR
Uzm. Dr. Ersin UYGUN, Prof. Dr. A. Tamer AKER
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uygulamalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Göçmen, sığınmacı ve mültecilerde, göç etmeyen 
toplum ve yerleşilen ülkenin yerleşik toplumuna 
oranla ruh sağlığı sorunlarının daha büyük oranda 
meydana geldiğine ilişkin çok sayıda çalışma vardır. 
Mirky ve ark. (2008) göçmenlerde depresyon ve 
kaybı bozukluklarının yüksek oranlarda görüldüğünü 
bildirmişlerdir. Ayrıca, elli dokuz çalışmada ve 67 
binden fazla göçmen bireyin dahil edildiği bir meta-
analiz çalışmasında göçmen bireylerin göç öncesi ve 
sonrası faktörlerle ilişkili olmak üzere kontrol grubuna 
göre daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşadığı ortaya 
konmuştur. Kadın cinsiyet, ileri yaşa sahip olmak, 
göç öncesinde kendi ülkesinde yerinden edilmiş 
olmak, azınlık üyesi olmak göç öncesi risk faktörleri 
olarak bildirilirken, kötü sosyoekonomik koşullara 
sahip olmak, hukuksal statünün belirsizliği de göç 
sonrası ilişkili faktörler olarak tanımlanmıştır. Bunula 
birlikte, yakın dönemde yayınlanmış 24 binden fazla 
kişinin dahil edildiği bir gözden geçirmede göçmenler 
“mülteciler ve gönüllü göçmenler” şeklinde iki gruba 
ayrılmış, mültecilerde ortalama depresyona sahip 
olma sıklığı %44, gönüllü göçmenlerde %20 olarak 
bildirilirken, kaygı bozuklukları için sıra ile oranlar 
%40 ve %21 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmadan 
da net bir şekilde anlaşılacağı gibi zorla yerinden 
edilmiş bireyler olan sığınmacı ve mültecilerin 
ruh sağlıklarının göçmenlerden daha kötü olması 
beklenmektedir.   

Alan yazında göçün ruh sağlığı üzerine olan uzun 
dönem etkileriyle ilgili kapsamlı çalışma azdır. 
Vietnamlı mültecilerde yapılmış bir çalışma göç süreci 
boyunca 3 ve daha fazla travmatik olay yaşayan 
mültecilerin en az 10 yıl boyunca bu travmatik 
olayların kronik etkilerinden sıkıntı yaşadıklarını 
ortaya koymuştur.  Kamboçyalı mültecilerle 
yapılan bir çalışmada ise, mültecilerde göçten 20 yıl 

sonrasında bile çok yüksek ruhsal hastalık sıklığının 
olduğunu, travma sonrası stres bozukluğu %62, 
depresyon %51 ve  alkol kullanım bozukluğunun ise 
%4 olduğunu ortaya koymuştur. 

Özetle, Göçmen ve sığınmacılarda sıklıkla görülen 
ruhsal hastalıkların başında Travma ve ilişkili  Travma 
sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu ve 
uyum bozukluğu  gibi     bozukluklar ile depresif 
bozukluk gelmektedir. 

Ruhsal Travma ve İlişkili Ruhsal Sorunlar

Travmaya verilen yanıtlar tek bir bozukluktan çok 
bir durumlar yelpazesidir.  Bir ucunda yeniden 
yaşantılama, kaçınma, artmış uyarılma ve hissizleşme 
belirtilerinin olduğu Akut Stres Bozukluğu (ASB) ve 
Travma Sonrası Stres bozukluğu (TSSB) gibi genellikle 
tek bir olaya verilen yanıt, diğer ucunda ise tekrarlayan, 
çoğu kez insan eliyle oluşturulmuş tecavüz, işkence, 
çocukluk çağı istismarı gibi travmatik olaylara maruz 
kalma sonucu kişinin benliğinde ve kişilerarası 
ilişkilerde bozulmalarla ortaya çıkan daha karmaşık 
sendromlar yer alır. Tüm bu yelpazeyi travmatik 
stresle ilişkili sorunlar/bozukluklar başlığı altında 
toplamak mümkündür. 

Çeşitli hastalıklar boyutuyla yapılabilecek bir 
sınıflamaya bakıldığında elbette hastalık boyutunda 
olmasa bile buna ilişkin çok çeşitli ruhsal sorunların 
olabileceğini de akılda tutmak gerekir.

Zorunlu göç süreci veya mültecilik yaşantısı 
içerisinde zorlu travmatik olayları barındıran 
önemli durumlardır. Travmayı, ruhsal ya da fiziksel 
bütünlüğüne tehdit oluşturacak, beklenmedik 
aniden meydana gelen bir olay sonrasında dehşet, 
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korku ya da donma tepkileri vermesi olarak 
tanımlayabiliriz. Bireyler bu tür olayları doğrudan 
yaşayabilecekleri gibi tanıklıkları veya sevdikleri bir 
kişinin başına geldiğini öğrenmeleri gibi yollarla da 
yaşayabilirler. Önemli bir diğer nokta ise, insanlar 
travmatik yaşantılarla mesleklerini yaparlarken de 
karşılaşabilirler. Doğal olarak bir savaş ve zorunlu 
olarak göç sürecini yaşamış insanlarla yapılan 
görüşme, danışmanlık ve destek hizmetlerini sunan 
pek çok ruh sağlığı çalışanı vahşetin ve travmanın 
değişik yüzleri ile karşılaşabilmektedir.

Bu konuda göçmen ve mülteci kavramları birbirlerinin 
yerine kullanılabilecektir. Mülteci, Sığınmacı ve 
Göçmen kavramları hukuksal kavramlardır ancak 
travmatik yaşantılar bu tanımlardan ve hukuksal 
statülerden bağımsız olarak her üç grubun gerçeğidir.  

Doğal olarak bir insan göçe zorlanmadan önce 
yaşamında çeşitli travmatik olaylar veya yaşam 
olayları yaşayabilmektedir. Çocukluk çağında 
yaşanan ihmal, istismar ve kayıplar bunlar 
arasında belki de en önemlileridir. Göçe zorlanan 
insanların savaş ve çatışma deneyiminden geldikleri 
unutulmamalıdır. Elbette bu yaşantılar kendi 
içlerinde de farklı deneyimler barındırır. Cinsel şiddet 
ve tecavüzle karşılaşmak, işkence, yaralanma, yakın 
kaybı oldukça travmatik yaşantılardır. Göç sürecinde 
de insanların zorlu yol ve yaşantılarının olduğu, uzun 
ve zorlu yollardan geldikleri ve denizlerde de yitip 
gittikleri bilinmektedir. Göç sonrası süreçte ise yine 
şiddetle karşılaşmak, erken yaşta evlendirilmek, 
ayrımcılığa maruz kalmak ve uyum güçlükleri gibi 
pek çok olumsuz yaşam olayı ve travmatik yaşantı 
ile karşılaşılabilmektedirler. Bu travmatik yaşantı 
örneklerinin bazılarına önceki alt başlıklarda 
değinilmiştir. 

Tüm bu zorunlu göç sürecini incelediğimizde, içerisinde 
çok çeşitli travmatik yaşam olaylarını barındıran bir 
süreç olarak ele almak gerekir. Altı çizilmesi gereken bir 
diğer durum ise bir insanı en fazla etkileyen travmatik 
yaşantıların başında insan elinden bilerek, kasıtlı bir 
şekilde çıkan olaylar gelmektedir. Bu nedenle, oldukça 
zorlu yaşantıları olan ve ruh sağlığı açısından son 
derece riskli yaşantıları barındıran yüklü yaşantıları 
olan göçmenler olarak görülebilir.

Doğal olarak göçmenler önemli toplum ruh sorunları 
ile karşı karşıyadır. Tanımlanan travmatik yaşantıları 
olan insanlar pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıya 
kalabilir.

Travma ile Doğrudan Bağlantılı Durumlar

Akut stres tepkileri, akut stres bozukluğu (ASB), 
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), tepkisel 
bağlanma bozukluğu, uyum bozuklukları, DESNOS-
felaket sonrası kalıcı kişilik değişikliği, karmaşık 
TSSB, travmatik yas bu grup içinde yer almaktadır.

Travma yaşamanın gerekli olmadığı ama tetikleyici 
olabildiği durumlar;

Bu grupta kişilik bozuklukları (örneğin, sınır 
kişilik bozukluğu), major depresyon (MD), psikotik 
depresyon, anksiyete bozuklukları, duygu durum 
bozuklukları, somatoform bozukluklar, dissosiyatif 
bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, yeme 
bozuklukları, uyku bozuklukları, ağrı bozuklukları, 
psikotik bozukluklar, alkol/madde kötüye kullanımı 
ve bağımlılığı, intihar eğilimi sayılabilir.

• Travma ve stresle ilişkili tıbbi sorunlar;

 Stres pek çok tıbbi sorunu tetikler ve çok sayıda 
hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Fibromi-
yalji gibi kas iskelet sistemi hastalıkları, migren 
gibi nörolojik hastalıklar, gastrit – kolit gibi mide 
barsak sistemi sorunları, tansiyon (kan basıncı) 
ile ilişkili kalp ve damar sistemi sorunları, egzama 
gibi cilt sorunları, immun sistemin zayıflaması ve 
buna bağlı gelişebilen bulaşıcı hastalıklar gibi so-
runlarla listeyi uzatmak mümkündür.

Travmatik stres ve tıbbi hastalıklar arasında yakın 
bir ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. Psikolojik 
bozuklukları, özellikle TSSB’si olan kişilerin aynı 
zamanda fiziksel sağlık açısından daha fazla risk 
taşıdıkları görülmektedir. Aynı zamanda TSSB’si olan 
kişilerde diğer hastalıkların yanı sıra daha fazla oranda 
sırt ağrısı, yüksek tansiyon, artrit, akciğer hastalıkları, 
sinir sistemi hastalıkları, dolaşım bozukluğu, kanser, 
inme, sindirim sistemi bozuklukları, kronik ağrı ve 
endokrin bozukluklara rastlanmaktadır.  Fibromiyalji 
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ve spastik kolon sendromu da bu konu içerisinde 
yer alabilecek örneklerdendir. Ayrıca kronik pelvik 
ağrı yakınmaları olan kadın hastaların çocukluk ve 
erişkinlikte travmaya maruz kalma oranı yüksek 
bulunmuştur. Travmatik stres kalp krizi, erken doğum 
riski, mensturel düzensizliklere yol açabilir. Öyle ki 
bu hastalıkların bir kısmının kendilerinin bir ruhsal 
travmatik olay olabileceğini hatırlatmak faydalı 
olacaktır.

Konu ile ilişkili olarak unutulmaması gereken 
noktalar vardır. Bunlar

• Travma sonrasında sadece TSSB görülmez. Başka 
sorun ve bozukluklarda ortaya çıkabilmektedir.

• Bu hastalıklar yaşanılan savaştan önce de var ola-
bilirler.

• Göçmenlik deneyimi bu hastalıklara ilişkin belirti-
lerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmış olabilir.

• Göçmenlik yaşantısı bu hastalıkların kendilerinin 
ortaya çıkmasını kolaylaştırmış olabilir.

• Tıbbi sorunlar göçmenlik yaşantısı sonrası artar. 
Bunun bir diğer anlamı sağlık hizmeti verecek 
profesyonelin ilgi alanına sadece ruhsal boyut de-
ğil diğer tıbbi sorunlar da girmektedir.

Benzer travmaya maruz kalan iki kişinin tepkileri 
oldukça farklı olabilir. Araştırmalara göre 
travmaya maruz kalanların sadece bir kısmı TSSB 
geliştirmektedir. Bir kısmı bu duruma depresyon veya 
kaygı gibi başka belirtilerle tepki verirken bazı kişiler 
herhangi bir psikolojik sorun yaşamamaktadırlar.  

Risk Etkenleri (Hastalıkların Ortaya Çıkmasını 
Kolaylaştıran Etkenler)
 
Travmatik olaylar çok yaygın yaşanmasına karşın 
ilişkili hastalıkları aynı yaygınlıkta saptamak mümkün 
değildir. Aksine, başta TSSB olmak üzere ortaya çıkan 
hastalıklar ruhsal travmatik olay yaygınlığına göre 
oldukça düşüktür.  

Risk etkenleri kimlerde daha kolay hastalık ortaya 
çıkabildiğini açıklamaya yarayan durumlardır. 
Bunları yatkınlık yaratan etkenler olarak da kabul 
etmek mümkündür. Bu etkenler aynı zamanda 
hastalıkların süreğenleşmesini de kolaylaştırabilirler. 

Risk etkenlerinin tanınması, öncelik verilecek kişi 
veya toplulukların saptanması ve engellenebilecek 
etkenler varsa önlem alınması açısından önemlidir.  
Diğer bir ifade ile risk etkenleri “ruhsal triyaj” 
yapmamızı kolaylaştıran etkenlerdir.

Göçmen ve Mültecilerde risk etkenleri göç öncesi 
yaşananlar, göç sürecinin kendisi ve göçten sonra yeni 
topluma uyum sağlarken yaşananlar olarak. üç başlık 
altında toplanabilir. Aynı sınıflamayı travma (savaş-
göç) ile ilişkili etkenler, bireysel etkenler, toplumsal 
çevresel etkenler olarak da yapmak mümkündür.

Travmatik olayın şiddeti, özellikle yaşamı tehdit 
etmesi, fiziksel yaralanma ve kayıpların yoğunluğu, 
Travmatik olayın süreğen olması, insan eliyle 
kasıtlı olarak yaratılması önemli risk / yatkınlık 
yaratıcı etkenlerdendir. Göçmenlerin özellikleri 
düşünüldüğünde zaten bu riskleri içeren pek çok 
yaşantıya sahip oldukları açıktır. 

Kişilerin travmatik yaşantıları sırasında 
deneyimledikleri korkunun, dehşetin, çaresizlik, 
suçluluk ve utanç gibi belirtilerin şiddeti de önemli bir 
yatkınlık yaratıcı etkendir. Burada tekrar hatırlamakta 
fayda var; pek çok mülteci için sevdikleri, halen 
ülkelerinde çok ciddi yaşamsal sorunlarla boğuşurken, 
yaşadıkları süreci bitmiş ve tamamlanmış bir süreç 
olarak görmek mümkün değildir. 

Kişisel yatkınlık etkenleri ise bir sağlık hizmeti 
sunucusunun iyi tanıması gereken diğer özelliklerdir. 
Kadın cinsiyeti, risk altındadır. Kadınlarda, özellikle 
mülteci kadınlarda, ruhsal sorun yaşama yaygınlığı 
erkeklere göre bir miktar fazla olabilir. Bunun pek 
çok nedeni olmakla birlikte yoksulluk ve eğitim 
düzeyi düşüklüğünün verilmeyen fırsatlar nedeniyle 
kadınlarda daha fazla olduğunu vurgulamak 
gerekir. Ruhsal hastalıkların gelişimini belirleyen 
etkenlerin başlarında gelen yoksulluk ve eğitimsizlik 
cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak da kendini 
göstermektedir. Toplumun kadına yükledikleri, savaş 
ve göç koşullarında yaşanan cinsel şiddet ve diğer 
şiddet türlerine kadınların daha fazla maruz kalması 
gibi pek çok etkende ruh sağlığı için belirleyici 
olabilmektedir.
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Ayrıca bekar, dul ya da boşanmış olmak ve kuma 
yaşantısının da ruhsal sorunları etkileyebileceğini, 
çocuk ve yaşlıların etkilenme oranlarının fazla 
olabileceğini akılda tutmak gerekir. Azınlık üyesi 
olmak her kültür için olumsuz bir risk etkenidir. 
Kişilerin ayrımcılık algılarını da artırabilir.

Görüşmelerde akılda tutulması önemli bir üçlü vardır. 
Kişilerin yaşadığı psikiyatrik hastalık öyküsü, birinci 
derece akrabalarının yaşadığı psikiyatrik hastalık 
öyküsü ve iyi bir güven ilişkisi ile öğrenebileceğimiz 
çocukluk çağı travmalarının varlığı ruhsal sorunların 
ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

Doğaldır ki insan ve travmanın etkileştiği ortamın 
çevresi ve yaşanılan toplumda önemli bir belirleyicidir. 
Toplumsal desteğin iyi olması ruhsal açıdan koruyucu 
bir etkendir ve açık bir şekilde bir psikososyal uzmanın 
elindeki en önemli sağaltım araçlarından birisidir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

Öncelikli olarak travmatik olaylar ve ilişkili sorunları 
TSSB başlığı ile sınırlamanın hatalı ve eksik 
olabileceğini vurgulamak gerekir. Farklı bir söylem 
ile, travma eşittir TSSB değildir. Ancak, uygulama ve 
anlamaya dönük faydası olması nedeniyle burada 
TSSB öncelikli ve kapsamlı olarak ele alınacaktır. 
TSSB, travmatik stres ve ilişkili sorun veya hastalıkları 
en iyi ifade eden durumların başında gelir. Bu nedenle 
TSSB belirtileri bazı tanım ve özellikleri ile birlikte 
aktarılacaktır.

TSSB tanısı koyabilmek için ilk ölçüt ruhsal açıdan 
travmatik bir olay yaşamanın gerekliliğidir. Kişinin 
gerçek ya da ciddi düzeyde korku veren ölüm, ağır 
yaralanma ya da cinsel saldırıyı doğrudan yaşaması, 
bir başkasının yaşadığına tanık olması, bir yakınının/ 
yakın bir arkadaşının başına geldiğini öğrenmesi 
ya da bu tür travmatik olaylarla sıklıkla karşılaşan 
bir mesleğe sahip olması gibi durumların varlığı 
gereklidir.   

TSSB belirtilerini 4 ana kümede toplamak 
mümkündür:

 1. Travmatik olayı yeniden yaşama
 2. Travmaya eşlik etmiş uyaranlardan kaçınma 
 3. Duygudurum ve düşüncelerdeki olumsuz deği-

şimler
 4. Uyarılmışlık belirtileri ve genel tepki verme dü-

zeyinde belirgin değişikliler

Travmatik yaşantıdan sonra bu belirtilerin görülmesi 
TSSB tanısı koymak için yeterli olmamaktadır. 
Belirtilerin bir aydan daha fazla sürmesi, belirgin bir 
rahatsızlığa yol açması ve işlevsellikte bozulmaya 
neden olması halinde TSSB tanısı konulabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri 

a) Travmatik olayı yeniden yaşama/ yaşantılama 

Bu belirtiler içerikleri ile doğrudan, yaşanılan ruhsal 
travmatik olaya işaret ederler.

 1. Olayı elinde olmadan tekrar tekrar rahat-
sız edici bir şekilde anımsama: Yaşanılmış olan 
travmatik olayla ilişkili imge veya düşünce dü-
zeyinde olabilir. Kişinin gözünün önüne olayın 
görüntüleri gelebilir. Zihnini ise olayla ilgili dü-
şünceler ve anılar meşgul edebilir. Zamansız ve 
birden ortaya çıkarlar. Rahatsız edici, sıkıntı verici 
ve zorlayıcıdırlar. Altı yaşından büyük çocuklarda 
travmatik olaya ilişkin unsurların yer aldığı oyun-
ların oynandığı gözlenebilir.  

 2. Olayla ilgili kabus veya sıkıntılı rüyalar 
görme: Kabusların travmatik olay ile ilişkilendiri-
lebilmesi için içeriğinin veya duygusunun benze-
mesi gerekir. Kişi olayı veya benzerini rüyasında 
görebilir. Bazen de anlamsız ya da içeriği yaşanı-
lan olaya benzemeyen ama korku verici rüyalar 
görebilir. Uyku ile ilgili sorunlara yol açabilirler. 
Bu durum çocuklarda içeriğinin belli olmadığı, 
huzursuzluk yaratan, korkutucu rüyalar olarak or-
taya çıkabilir. 

 3. Geriye dönüşler (flashback’ler): Birkaç 
saniyeden günlere dek sürebilen dissosiyatif 
(çözülme) durumlarda olayın bazı ya da tüm öğe 
ve özelliklerini sanki yeniden yaşanıyormuşçasına 
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hissetme ve bu doğrultuda davranmadır. Kişi o 
anda olay oluyormuş gibi davranır. 

 4. Yaşanılan travmayı hatırlatan / andıran 
uyaranlar karşısında ciddi bir sıkıntı (korku, 
çaresizlik vb.) ve fizyolojik tepkiler yaşama: Te-
tikleyici olaylarla (olayla ilgili durumlar, nesneler, 
düşünceler, anılar) yoğun bir psikolojik sıkıntı ve 
fizyolojik tepki hali (çarpıntı, sıkışma hissi, titre-
me, terleme vb.) yaşama halidir.

b) Kaçınma Belirtileri: Kaçınma belirtileri doğrudan 
travmatik olayla ilgili uyaranlarla ilişkilidir

 1. Travmatik olay ile ilgili düşünce ve duygu-
lardan kaçınmak için özel bir çaba harcama: Bu 
düşünce ya da duyguların yarattığı sıkıntı, korku, 
çaresizlik gibi nedenlerle travmatik olayların dü-
şünülmesi, anlatılması, aktarılması vs. kişiler için 
oldukça zor olabilir.

 2. Travmatik olayı hatırlatan, bu olaya veya 
olayın herhangi bir özelliğine benzeyen etkin-
lik, yer, durum, kişi, zaman gibi uyaranlardan 
kaçınma: Kişinin olayın gerçekleştiği yere gitmek 
istememesi, olay esnasında birlikte olduğu kişi-
lerle görüşmemesi, olay anında yaptığı etkinliği 
yapmaması gibi durumlardır. Örneğin trafik ka-
zası geçirmiş bir kişi bir daha araba kullanmak ve 
kazanın olduğu yere gitmek istemeyebilir. Kişiler 
olay esnasında orada olan herhangi bir nesneden 
dahi kaçınabilirler.

c) Duygudurum ve Düşüncelerde Olumsuz 
Değişimler 

 1. Yaşanılan travmatik olaydan hemen sonra 
travmatik olaya ilişkin bilişlerde ve kişinin duygu-
sal durumunda belirgin düzeyde olumsuz deği-
şiklerin ortaya çıktığı görülür.  

 2. Travmatik olayın, önemli bir bölümünü 
veya özelliğini hatırlayamama: Kişiler travmatik 
olayın bir bölümünü ya da tamamını hatırlamak-
ta güçlük çekebilirler. Bu belirtiler saptandığında 
kafa travması gibi diğer tıbbi bir etkenin varlığı da 
araştırılmalı ve sebebinin buna bağlı olup olmadı-
ğı incelenmelidir. 

 3. Kişinin kendisinin, diğerlerinin ve dünya 
hakkında artmış abartılı olumsuz düşünceleri-

nin, isteklerinin olması: Örneğin kişinin kendi-
sinin, diğerlerinin kötü biri olduğunu söylemesi, 
dünyanın tehlikeli, kimseye güvenilmeyeceği, gü-
venli bir yer olmadığı gibi düşüncelerin olmasıdır. 

 4. Travmatik olayın oluşmasına neden olan du-
rumlar ve travmatik olayın sonuçları hakkında 
kişinin sürekli olarak kendini ya da başkalarını 
suçlamasına yönelik hatalı bilişlerinin olması.

 5. Suçluluk duyguları, utanç, korku, öfke gibi 
olumsuz duygusal durumlarda artışın olması ve 
bu duyguların süreklilik göstermesi.

 6. Daha önceden sevilen etkinliklere karşı ilgi 
kaybı ya da bunlara katılımın belirgin düzey-
de azalması: Yaşanılan travmatik olaydan sonra 
ortaya çıkması veya varolan ilgi eksikliğinin trav-
matik olaydan sonra daha da artış göstermesi an-
lamlıdır. Bu özelliği diğer belirtiler için de genel-
leştirmek mümkündür. 

 7. İnsanlardan uzaklaşma ya da yabancılık 
duyma: Bu belirtinin temelinde yatan ana düşün-
celerden biri diğer insanların onun yaşadığı sıkın-
tıyı anlayamayacaklarına yönelik inançtır. Kişi ya-
vaş yavaş çevresinden ve yakınlarından kopmaya 
başlar. 

 8. Olumlu duygular hissedememe: Yaşanılan 
travmatik olaydan sonra, mutluluk, sevgi duygu-
larını hissedememe, hayattan zevk alamamaya 
başlar. 

d) Uyarılmışlık Belirtileri ve Genel Tepki Verme 
Düzeyinde Belirgin Değişiklikler 

Travmatik olayla ilişkili hatırlatıcı uyaranlar veya 
travmatik olayın beyinde ve bedende yarattığı genel 
uyarılmışlık halidir. Böylece bu kişi;

1. Çabuk sinirlenme ya da öfke patlamaları yaşar.
2. Oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında önlem 

alabilecekken önlem almadan hareket etme, ken-
dine zarar verici davranışlarda bulunabilir.

3. Sürekli tetiktedir, adeta bıçak sırtında yaşar. Çev-
resini sürekli yaşamış olduğu travmanın gözü ile 
süzer. Oturduğu yer, bulunduğu durum hep bu 
süzgeçten geçer.

 4. Çabuk irkilir. Kapı çarpması, telefonun çal-
ması kişide irkilme tepkisi ve çarpıntı, titreme, 
nefes darlığı gibi fizyolojik tepkilere yol açabilir.
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 5. Yoğunlaşma güçlüğü veya işlerini bitirmekte 
güçlük çeker.

 6. Uykuya dalmak veya uykuyu sürdürmekte 
güçlük çeker.

Akut Stres Bozukluğu

Akut stres bozukluğu; travmatik yaşantıdan sonraki 
üç ila 30 gün arasında ortaya çıkan ve sonrasında 
kaybolan stres belirtileri ile tanımlanmıştır. Bununla 
birlikte, her stres tepkisini bozukluk ya da hastalık 
olarak adlandırmamak gerektiğini ve bozuklukların 
yahut hastalıkların, yaşanılan travmatik olayların 
yaygınlığına göre, daha nadir olduğunu tekrar 
vurgulamak gereklidir.

Tablo 5.3: Travmatik Olaylar Listesi

Afetler (deprem, sel, kasır-
ga, hortum, çığ, vs…) Zorunlu göçler

Kitlesel kişilerarası şiddet 
(terör saldırıları, vs…)

Kazalar (trafik, maden, 
uçak, gemi, vs…)

Çocukluk çağı travmaları 
(istismar, ihmal, taciz, vs..) Tecavüz ve cinsel saldırı

Yardım ve müdahale için 
çalışanların maruz kaldığı 
olağanüstü durumlar

Başka birinin başına gelen 
intihar, cinayet, taciz veya 
fiziksel şiddete tanıklık 
etmek

Ev içi şiddet İşkence 

Fiziksel saldırı Seks ticareti 

Tehdit Yaşamı tehdit eden tıbbi 
durumlar 

Savaşlar Yangınlar

*Tablo Taycan (2019) dan uyarlanmıştır. 

Travmatik Olayı Yaşarken ya da olaydan sonra 
başlayan belirtiler: Bu belirtileri ilginç, zor 
tanınan, tanındığı zaman da uzman tarafından 
anlamlandırılmakta güçlük çekilen belirtiler olarak 
tanımlamak mümkündür. Dissosiasyon, çoğu kez 
bütünleşmiş bilinç, bellek, kimlik ya da çevrenin 
algılanması işlevlerinde bozulmaya işaret eder. 
Bozukluk ani ya da yavaş, geçici ya da süreğen olabilir. 
Bir anlamda insan beyninin yoğun strese (akıma) karşı 
‘sigorta şalterini indirerek’ kendini korumaya alması, 

stresle baş etme çabasıdır. Bu belirtiler, travmatik 
olaya maruziyet sonrasında ‘sonuç olarak’ ortaya 
çıkan bir durumdur. Özellikle çözülme (disosiasyon) 
belirtileri zor anlaşıldıkları, tanındıkları ve “delilik, akıl 
hastalığı” gibi yorumlanabilecekleri için tanınması 
ve bilinmesi gereken belirtilerdir. Travma veya bir 
şiddet olayından sonraki zaman diliminde ortaya 
çıkarabilirler.

Çözülme (Dissosiyasyon) Belirtileri

Derealizasyon: Çevrenin gerçekliğinden bir kopuşu 
ifade eder. Kişi kendi çevresinden ayrılmış gibidir 
veya çevresi artık ona yabancı gelmektedir. Dış dünya 
algısında ya da yaşantısında garip ya da gerçek dışı 
olacak şekilde değişiklikler (örn: kişileri yabancı ya da 
mekanik görme) görülebilir. 

Depersonalizasyon: Kişinin benlik algısında ya 
da yaşantısında değişiklik ve bölünme yaşanır. 
Kişi kendisini sanki kendisi değilmiş veya kendisini 
dışarıdan gözleyen bir kişi olarak algılamaya başlar; 
bu anlamda ruhsal sürecinin ya da bedeninin kişiden 
ayrılmış olduğunu düşünebilir. Bir rüyadaymış hissi 
taşıyabilir veya bedeninden sıyrılmış kendisini ve 
çevresini izliyormuş gibi bir duygu içine girebilir.

Dissosiyatif Amnezi: Bu durumu psikojenik amnezi 
olarak da adlandırmak mümkündür. Kişi travmanın 
belli bölümlerini ya da tamamını hatırlamakta ciddi 
bir güçlük çekmektedir yahut hiç hatırlayamaz. 
Bu durum değerlendirilirken bir kafa travmasının 
yarattığı bilinç kaybı olma ihtimali elenmelidir.

Major Depresyon 

Göçmenlerde depresyon oranlarının yerleşik topluma 
göre yüksek olduğu bilinmektedir. Göçmenler ve 
mülteciler arasında bir ayırım yapılacak olursa 
mültecilerde depresyonun daha fazla görüldüğü 
söylenebilir. Farklı ülkelerden mültecilerle yapılan 
çalışmalarda majör depresyon sıklığı %3 ile %85,5 
arasında değişmektedir. Mültecilerde majör 
depresyon sıklığını inceleyen 16 çalışmanın derlendiği 
bir çalışmada ortalama depresyon sıklığı %44 olarak 
bildirilmiştir. Ülkemizde Suriyeli mültecilerle yapılmış 
ve depresyon düzeylerinin değerlendirildiği 4 çalışma 
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bulunmaktadır. Bu çalışmalarda saptanmış olan 
depresyon oranları yüksek olup % 40-50 arasında 
değişmektedir. Hatta ülkemizde bir ruh sağlığı 
polikliniğine başvuran Suriyelilerde en sık saptanan 
tanının Major Depresyon olduğu bildirilmiş, başvuru 
yapan Suriyelilerin %56 sında depresyon olduğu 
bildirilmiştir. Bu nedenle, sağlık hizmeti için başvuran 
Suriyelilerde bu tanıya sıkça rastlanacağının 
söylenebilir.  

Majör depresyon belirtileri ruhsal bozuklukların 
hemen hepsinde görülebildiği gibi travmalardan 
sonra da oldukça sık olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, Major depresyon (MD) TSSB’ye de en sık eşlik 
eden psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer alır.  Diğer 
bir ruhsal hastalığa eşlik eden depresyon belirtileri, 
depresyon tanı ölçütlerini karşılayacak düzeyde 
şiddetli ve sürekliyse, MD ikinci ruhsal hastalık tanısı 
olarak var olan tanıya eklenir.  Majör depresyon en 
az iki hafta süren depresif (çökkün) duygudurum ya 
da ilgi kaybının yanı sıra diğer depresif belirtilerin en 
az beşinin bulunması ve önceki işlevsellik düzeyinde 
belirgin bir değişikliğin olması şeklinde tanımlanır.

Belirtiler:

Kişinin kendisinin veya bir yakının gözlemi neticesinde 
hemen hemen her gün, gün boyu süren güçsüz, 
mutsuz, keyifsiz, üzüntülü duygu durumun olması.

• Kişinin kendisinin veya bir yakının gözlemi neti-
cesinde hemen hemen her gün, gün boyu süren 
etkinliklere karşı belirgin düzeyde ilgi kaybının 
olması

• Hemen hemen her gün kilo almaya ya da kilo 
vermeye yönelik bir plan olmazken bir ay içinde 
kişinin ağırlığının %5’inden daha fazla oranda de-
ğişikliğin olması

• Hemen hemen her gün uyku problemleri yaşama. 
(Aşırı uyumanın yanı sıra uykusuzluk yaşama da 
uyku problemi olarak tanımlanır)

• Hemen hemen her gün kişinin ruhsal dengesizliği, 
çevrenin tutum ve davranışlarına da bağlı olarak 
davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde aşırı 
tutarsız davranışlarının olması (ajitasyon) ya da 
tam tersi yavaşlamanın olması

• Hemen hemen her gün belirgin düzeyde enerji 

düşüklüğünün olması
• Hemen hemen her gün kişinin kendini önemsiz 

hissetmesi, yoğun düzeyde uygunsuz suçluluk 
duygularının olaması

• Kişinin kendisinin veya bir yakının gözlemi neti-
cesinde hemen hemen her gün, dikkatini toparla-
mada güçlük çekme ya da kararsızlık yaşama

• Tekrarlayan ölüm düşüncelerinin olması

Normal ve Travmatik Yas 

Yas kavramı göçmenlerle çalışan her bireyin çok iyi 
bilmesi gereken kavramlardan biridir. Yas bireyin, 
çok değer verdiği bir şeyleri kaybettikten sonra 
verdiği olağan, insanca bir tepkidir. Dünyanın önde 
gelen mülteci ruh sağlığı uzmanlarından olan Kinzie 
(2007), mültecilerde meydana gelen herhangi bir 
ruhsal hastalığın yas ve belirtileri ile iç içe girmemiş 
olmasının neredeyse mümkün olmayacağını 
belirtmiştir. Özellikle zorla yerinden edilmiş 
bireylerde, yas çalışırken travmatik yası mutlaka 
normal yas sürecinden ayırt etmek gerekir.

Normal Yas: Kişilerin ölüme karşı verdikleri bazı ortak 
tepkiler, ölümden sonra geçilen bazı dönemler vardır. 
Kişiler 5 başlık altında toplanabilecek bu dönemleri 
çoğu zaman birlikte yaşarlar. 

• İnkar dönemi
• Öfke dönemi
• Pazarlık dönemi
• Çökkünlük / Depresyon dönemi
• Kabullenme dönemi

İlk dönemlerde yer alan şok ve inkarın yerini daha sonra 
öfke alır. Sonrasında başlayan pazarlık döneminde 
ise “keşke şu şekilde yapsaydım hayatta olacaktı” 
gibi düşünceler ortaya çıkabilir. Sonrasında ise kişi 
ölümü yavaş yavaş kabullenmeye ve normal düzenine 
dönmeye başlar.

Travmatik Yas: Yoğunluğunun bireyi aştığı, kişide 
uyum sağlamayı güçleştiren davranışların ortaya 
çıkmasına ve sonu gelmez bir matem havasının 
sürdürülmesine neden olan bir yas varlığında 
artık normal yastan söz etmek mümkün değildir. 
Yasın normal gidişinin değişmesine komplike yas, 
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patolojik yas, uzamış yas, çözülmemiş yas, kronik yas, 
abartılı yas gibi pek çok farklı isim verilmekte olup 
araştırmacıların üzerinde uzlaştığı bir terim ya da 
tanım henüz bulunmamaktadır.

“Travmatik yas” terimi, deprem, saldırı gibi travmatik 
yaşantılar sonucunda ölümün gerçekleşmesini 
takiben, travmatik stres fenomeni ile yas fenomeni 
arasındaki etkileşimden doğan kliniği tarif etmek için 
kullanılmaya başlanmıştır.

Travmatik yasta; birey bir yandan özlem duygusuyla 
kaybına ve kaybıyla ilgili anılara doğru çekilirken, 
diğer yandan, kaybın travma bileşeniyle ilişkili korku 
ve sıkıntı hissiyle kaybından ve anılarından uzaklaşma 
ihtiyacı hisseder. Böylelikle bu iki kuvvet arasında 
sıkışan birey, yasını tamamlamasını sağlayacak 
yas ödevlerini yerine getirememekte ve yas hali 
normal seyrini izleyemediği için sonlanamamakta 
ve devam etmektedir. Dahası, travmaya maruz 
kalmış olan bireyde yastan bağımsız olarak da TSSB 
tablosu gelişebilmekte ve yasın çözümlenmesini 
güçleştirebilmektedir. Bazı yas tutan bireyler kayba 
tepkilerinin bir parçası olarak üzüntü ve uykusuzluk, 
iştahsızlık ve kilo kaybı gibi MD’ye (majör depresyon) 
özgü belirtiler sergilerler. “Olağan” yasın süresi ve 
dışavurumu değişik kültürel gruplar arasında oldukça 
değişkenlik gösterir. Belirtiler kayıptan sonra iki ay 
sürmedikçe genellikle MD tanısı konmaz. Aşağıdaki 
belirtilerin varlığında iki aylık süre geçmese bile 
uyanık ve dikkatli olmak gerekir. Bu belirtiler büyük 
oranda MD varlığını gösterir;

• Sağ kalanın, ölüm sırasında yaptığı ya da yapma-
dığı şeylerin dışında kalan suçluluk duygularının 
olması,

• Sağ kalanın, ölmüş olsaydı daha iyi olurdu ya da 
keşke ölenle birlikte ölseydi duygularının dışında 
kalan ölüm düşünceleri,

• Değersizlik düşünceleriyle hastalık derecesinde 
uğraşıp durma,

• Belirgin psikomotor retardasyon,
• İşlevsellikte uzun süreli ve belirgin bir bozulma 

olması ve
• Ölmüş olanın sesini duyuyor olma düşüncesi ya 

da gelip geçici olarak görüntüsünü görme dışında 
kalan psikoza ilişkin yaşantılar vardır.

İntihar (Özkıyım)

İntihar oranları göçmenlerde genellikle yerleşik 
topluluğa oranla daha yüksektir. Göçmenlerde intihar 
davranışının cinsiyet, kültürel özellikler ve etnik 
köken gibi sosyokültürel değişkenlere bağlı olarak 
çok fazla değiştiği bildirilmiştir. Göçmenlerle yapılan 
bir çalışmada intihar davranışının algılanan stres ile 
güçlü bir ilişkisi olduğunu ancak kültürel faktörler, 
kişilerarası ilişkiler ve psikolojik dayanıklılığın bu 
ilişkinin şiddetine etki ettiğini, diğer bir söylemle 
kültürel faktörler, kişilerarası ilişkiler ve psikolojik 
dayanıklılığın algılanan strese bağlı intihar girişimi 
oranlarını düşürdüğü bildirilmiştir. 

Göçmenlerde intihar konusunda önemli olan bir 
diğer konu, yüksek intihar riskinin 2. ve 3. kuşak 
göçmenlerde de devam ediyor olmasıdır. Göçmen 
genlerde intihar davranışının aile tarafından sağlanan 
sosyal destek, kişilerarası yaşam olayları, ailesel 
karakteristikler ve intihar davranışına tanık olma gibi 
değişkenlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Göçmenlerle temas eden sağlık çalışanlarının gerekli 
durumlarda İntihar düşüncelerini sorgulaması 
gerekmektedir. Öncelikle sağlık çalışanları arasında 
sıkça karşılaştığımız birkaç yanlış inançtan 
bahsetmemiz gerekmektedir. Bir kısım sağlık 
çalışanı “bireye intihar davranışı sorduğumuz zaman, 
birey intihar etmeyi düşünmüyorsa bile aklına bu 
soru ile intihar davranışını getirmiş oluruz” şeklinde 
bir yanlış kanıya sahip. Çalışmalar bu düşünceyi 
desteklememektedir. Üstelik intihar düşünceleri olan 
ve bu düşüncelerini kimseyle paylaşmayan bireye 
düşüncelerini sorduğumuzda var olan endişesinin 
azaldığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bir 
diğer yanlış inanç ise, intihar etmek isteyen bireyin 
bunu gizli ve kimsenin engelleyemeyeceği şekilde 
yapacağı, eğer intihardan bahsediyorsa muhtemelen 
böyle bir girişime başvurmayacağı şeklindedir. 
Yapılan çalışmalar intihar girişiminde bulunan 
bireylerin %80 oranında son bir ay içerisinde bu 
düşünceleri dile getirdiğini göstermektedir. Yani 
intihar düşüncelerinden bahseden birinin intihar 
etmeyeceğini değil, bu düşünceleri dile getiriyor 
olmasının son yardım başvurusu olduğunu düşünmek 
daha koruyucu ve doğru olacaktır. 
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5.3. GÖÇLE İLİŞKİLİ RUH SAĞLIĞI 
SORUNLARINA PSİKOSOSYAL 
YAKLAŞIM
Uzm. Dr. Ersin UYGUN
Psikolog Ece ÖNDER, Psikolog Alagün BELCE BAHŞİ, Prof. Dr. A. Tamer AKER
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uygulamalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Psikososyal Yaklaşıma Genel Bir Bakış

Ruhsal hastalıkların tümünü biyopsikososyal modelle 
ele almak mümkündür. Bu modele göre kabaca şunu 
söyleyebiliriz. Sağlık anlamında her insanın biyolojik 
olarak yatkın olduğu bazı durumlar, sorunlar vardır. 
Ancak, yatkın olunan bu hastalıkların ortaya çıkıp 
çıkmayacağına bu yatkınlık durumu tek başına neden 
olamaz. Yatkınlık durumu ile birlikte, bir insanın 
çocukluğundan itibaren gelişim dönemlerinde 
yaşadığı olumsuz olaylar ile sosyal stres faktörleri bir 
araya geldiğinde hastalık sürecinin oluşmasına neden 
olur.

Bu modele göre, bir afet ve acil durum olan göç 
ve mülteciliğin ruh sağlığına etkisinin açıklanması 
gerekir. Göç ve mültecilik zorla yerinden edilen herkes 
için psikososyal bir stres faktörüdür. Ancak yerinden 
edilmiş bireylerin tümü bu stres faktöründen aynı 
oranda etkilenmezler. Bununla birlikte, göç ve 
mültecilik her birey üzerinde aynı oranda strese 
neden olmaz. Örneğin göç süreci sonrasında temel 
ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak olan bir bireyin 
ruh sağlığının, bu süreci daha az kayıpla atlatan birine 
göre daha fazla etkilenmiş olması beklenecektir. 

Zorla yerinden edilmiş bireyler ruhsal açıdan 
değerlendirildiğinde, yukarıda sözü edilen yatkınlık ve 
maruz kalınan psikososyal stres faktörlerinin etkisine 
bağlı olarak bir kısmında ruhsal hastalık gelişmiş 
olduğu, bir kısmının ise müdahale edilmediğinde bir 
süre sonra hastalık geliştirebileceği görülmektedir. 

Burada risk altında olarak değerlendirdiğimiz grup 
topluluğun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu 
aşamada sağlık hizmeti vermek demek sadece 
hastalık geliştirmiş olan bireylerin uzmanlaşmış 
kliniklere yönlendirilip tedavisinin sağlanması değil, 
aynı zamanda toplum ruh sağlığı bakış açısıyla 
risk altında olan grupta psikososyal stresi azaltıp, 
ruh sağlığını güçlendirerek hastalık gelişiminin de 
önlenmesidir. Bu nedenle de göç etmiş bireylerde 
müdahale gereksinimin farklılaşmaktadır. 

Zorla yerinden edilmiş topluluklarda etkilenme 
düzeyine göre yapılması gereken müdahaleler 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilden de 
görüleceği üzere, topluluğa yönelik ruh sağlığı hizmeti 
vermek sadece kliniklerde terapi, ilaç vb. tedaviler 
düzenlemek değil aynı zamanda hem bunlara ihtiyaç 
duyan bireylerin psikososyal stres faktörlerini 
hafifletmek hem ruhsal hastalık gelişimini önlemeye 
yönelik risk altındaki sağlıklı gruba müdahalelerde 
bulunmaktır. Bu yaklaşıma psikososyal yaklaşım 
diyebiliriz. Bununla birlikte bu amaca hizmet edecek 
her türlü müdahale psikososyal müdahaleler başlığı 
altında değerlendirilebilir. Psikososyal yaklaşım çok 
kapsamlı bir müdahaledir. Crepet ve ark. (2017) ruh 
sağlığı ve psikososyal destek müdahalelerinin temel 
sağlık hizmetlerine entegre edilmesi gerektiğini 
vurgulanmıştır. 
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Şekil 5.2: Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal İhtiyaçlar (IASC, 2007)

*IASC (2007) Kılavuzu’ndan uyarlanmıştır

 1. Düzey Temel İhtiyaçlar ve Güvenliğin Sağ-
lanması: Piramidin en altında yer alan 1. düzey, 
temel ihtiyaçların karşılanması ile göç öncesi iş-
levselliğine geri dönebilecek bireyleri temsil eder. 
Afetten etkilenen bireylerin temel ihtiyaçlarının 
karşılanması, güvenli ve destekleyici bir ortamda 
yaşamalarının sağlanması ile afetin ruh sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir. Temel ih-
tiyaçlar, afet müdahalesinin diğer hizmet alanları 
olan barınma ünitelerinin kurulması, beslenme 
ve sağlık hizmetlerinin verilmesi, güvenliğin sağ-
lanması gibi konuları içerir. Bu ihtiyaçların karşı-
lanması sürecinde psikososyal destek personeli 
olarak yardım çalışanlarına eşlik etmek, afetten 
etkilenenlerle iletişimi başlatmak ve acil olarak 
psikososyal desteğe ihtiyaç duyan bireyleri belir-
lemek açısından da önem taşımaktadır.

 Bu tür hizmetlerin planlanmasında zarar görebilir 
grupların gereksinimleri, kültürel özellikleri vb. 
öğeler göz önünde bulundurulmalı; yardım çalı-
şanlarına, çadır kentlerin planlanmasında engeli 
bireylerin içme suyu, tuvalet ve banyo gibi ortak 
kullanım alanlarına yakın yerleştirilmeleri, gıda 
dağıtımının insanların beslenme alışkanlıklarına 
göre planlanması gibi konularda rehberlik edil-
melidir.

 2. Düzey: Toplum ve Aile Desteği: 2. Düzey, sa-
dece aile ve toplum desteği ile afetin olumsuz psi-
kolojik etkilerinden korunabilecek bireyleri tem-
sil eder. Afet ve acil durumlarda sevilen kişilerin 
kaybı, yer değiştirme, aile fertlerinden ayrı düşme 
gibi sebeplerden dolayı aile ilişkilerinde ve sos-
yal ilişki sistemlerinde bozulmalar görülebilir. Bu 
düzeyde aile üyelerinin yeniden bir araya getiril-
mesi, yas ile ilgili geleneksel ritüellerin gerçekleş-
tirilmesinin kolaylaştırması, afetin psikolojik etki-
leri, yas süreci, stresle başa çıkma, gibi konularda 
bilgilendirme ve eğitim çalışmaları, sosyal bağları 
güçlendirecek etkinliklerin ve organizasyonların 
gerçekleştirilmesi psikososyal iyilik halinin geliş-
tirilmesinde katkı sağlar.

 3. Düzey: Odaklı, Uzmanlaşmamış Hizmetler: 
Afet yaşamış topluluğun küçük bir kısmı, diğerle-
rine göre daha fazla etkilenebilir ve bazı psikolo-
jik sorunlar yaşayabilir. Bu düzey, profesyonel ruh 
sağlığı çalışanları tarafından planlanan, bireysel, 
aile ve grup müdahalesi gerektiren bireyleri tem-
sil eder. Bu grup, daha ileri düzeyde psikolojik 
desteğe ihtiyaç duyabilir. Herhangi bir müdahale 
yapılmaması iyileştirmeyi zorlaştırabilir ve gele-
cekte daha ciddi psikolojik problemlerin yaşan-
masına neden olabilir.
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 4. Düzey: Uzmanlaşmış Hizmetler: Pirami-
din en üstündeki grup, diğer düzeylerdeki 
desteğin ve psikososyal müdahalenin yeterli 
olamayacağı bireyleri temsil eder. Afetten 
etkilenen toplulukların küçük bir bölümü, günlük 
fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanabilir 
ve psikolojik ya da psikiyatrik müdahaleye 
gereksinim duyabilir ve daha ileri düzeyde yardım 
alabilmesi için yönlendirmeye ihtiyaç duyar. 
Özellikle afet öncesi psikolojik problemleri olan 
bireyler, afet sonrası ruh sağlığı açısından risk 
grupları arasındadır.

Psikososyal yaklaşımda temel ilkeler

Toplumsal travmalara maruz kalan toplulukların 
etkilenmiş ruh sağlığını geliştirmek adına psikososyal 
açıdan nasıl neler yapılabileceği son dönemde 
üzerine daha çok odaklanmış bir konu olmuştur. Bu 
alanda geliştirilen programların temel prensipleri 
şöyle olmaktadır.

 1. Kitlesel şiddete maruz kalan bir toplumda ge-
reksinimler çok çeşitlidir. Bu nedenle, tüm nü-
fusun   sorunlarına dikkat çekmek en üst düzey-
de kapsam sağlar.

 2. Psikososyal model, kapasite geliştirme ve top-
lum imkanlarının gelişimine odaklanan, sadece 
acil döneme değil hem acil durum hem de acil 
durum sonrası döneme odaklanan bir model ol-
malıdır.

 3. Psikososyal modeller toplum sağlığı bakış açı-
sıyla ruh sağlığını güçlendirme, sağlık sorunu 
gelişimini önleme ve toplumun kendi kendine 
yardım etme stratejisine vurgu yapar.

 4. Toplumun kendi kendine yardım etme stra-
tejisini uygularken de yerel liderlikler geliştir-
mek, ortaklıklar oluşturmak ve sosyal yapıyı 
onarmak için yerel girişimleri teşvik etmek gibi 
yöntemler kullanılır.

 5. Toplumun tabanı hedeflendiğinden işlerin bü-
yük kısmı için pahalı tesislere veya malzemelere 
ihtiyaç duyulmaz.

 6. Müdahaleler için yerel kaynaklar ve iş gücü 
kullanılacağı için dışardan uzman, personel ya da 
teknoloji alımına gerek kalmaz.

 7. Programlar muhakkak kültüre ve yerel gele-
nek göreneklere duyarlı olmalıdır. 

 8. Müdahaleler bireye odaklanmış ve yoğun (te-
rapi gibi) müdahaleler olmayıp, topluma yönelik 
müdahaleler olduğundan maliyeti daha azdır. 

Her ne kadar bu strateji ve temel prensipler zorlayıcı 
olsa ve başlıca uluslararası kurumların politika 
girişimleriyle desteklense de psikososyal modelin 
dayandığı temeller ve geniş kapsamlı programların 
uygulanması saha ve bölgeye göre pratik uygulama 
konusunda değişiklikler gösterebilmektedir. 

İhtiyaç analizi

Çatışma sonrası toplumlarda çeşitli psikososyal 
ihtiyaçların olduğu doğru olsa da tüm ihtiyaçların eşit 
derecede aciliyete sahip olmadığı da gerçektir. Bu 
nedenle psikososyal programlar öncelikle kapsamlı 
bir “ihtiyaç analizi” ile başlamalıdır. Yapılacak ihtiyaç 
analizinde toplumun ihtiyaç geniş bir şekilde ortaya 
konarken, belirlenen çok sayıda ihtiyaç da yine aynı 
analizde aciliyetine göre belli bir sıra oluşturur. 

İhtiyaç analizinde yapılması gereken bir diğer husus, 
öncelikli grupların belirlenmesidir. İhtiyaçlar öncelik 
sırasına göre bir sıraya konarken, topluluğu oluşturan 
alt gruplarda kırılganlık, incinebilirlik (vulnerability) 
durumuna göre belirlenmeli ve bir öncelik sırasına 
konmalıdır. 

Sevk Etme ve Yönlendirme

Bireylerin destek alabilecekleri diğer hizmetlerle 
bağlantılarının kurulması, psikolojik ilk yardım 
sürecinin başlangıcından bitişine kadarki her evrede 
gerekliliği olan bir eylemdir. Psikososyal modele 
göre sevk etme ve yönlendirme basamağı farklı 
müdahaleler barındırabilmektedir. Örneğin temel 
sağlık hizmetlerine başvuran göçmen bir bireyin var 
olan genel tıbbi durumu için üst düzey bir merkeze 
sevk edilmesi de bu basamakta yer alırken, tespit 
edilen bir ruhsal hastalık için bir psikiyatri kliniğine 
ya da bir terapi programına yönlendirilmesi de bu 
duruma örnek oluşturabilir. Ancak bunlara ek olarak 
asıl önemli olan, başvuran kişinin sağlık ihtiyacı 
dışında da hayatında psikososyal stres oluşturan 
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sorunların olabileceğini hatırlamak ve bu sorunlar için 
ilgili merkezlere bireyi yönlendirmektir. Polikliniğe 
başvuran bir göçmenin yasal sorunları varsa destek 
alabileceği sivil toplum kuruluşları ya da Barolara 
yönlendirmek, ekonomik sorunları olan ve bu sorunun 
yarattığı stres nedeniyle depresyon kliniği geliştiğini 
düşündüğümüz bir bireyi sosyoekonomik destek 
alabileceği ulusal ve uluslararası organizasyonlara 
yönlendirmek önemli psikososyal müdahale 
örnekleridir. Bu nedenle sağlık hizmeti veren 
personelin sağlıklı bir yönlendirme yapabilmeleri 
için, çalıştıkları şehirlerde göçmen ve mültecilere 
psikososyal destek sağlayan kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve organizasyonlarla ilgili bilgi 
sahibi olmaları işlerini kolaylaştıracaktır.  

Toplumun Kaynaklarını Kullanma ve Eğitim

Psikososyal yaklaşımın temel stratejilerinden biri 
topluluğun ihtiyaçlarını karşılamada öncelikle kendi 
kaynaklarını kullanmaktır. Bu strateji insan kaynağı 
içinde geçerlerdir. Bu nedenle ruh sağlığı alanında 
yapılacak müdahale çalışmalarında en önemli 
basamaklardan biri, müdahale planlanan topluluk 
içerisinde iş gücü olarak kullanılabilecek personelin 
kapasitesini geliştirmek için düzenlenecek eğitimler 
ve bu kişilerin müdahaleye dahil edilmesidir. 
Psikososyal yaklaşım temelli müdahaleler genellikle 
akut ve acil durumlarda toplum temelli uygulanan 
müdahalelerdir. Böylesi acil durumlarda özellikle 
ruhsal destek açısından yapılacak müdahaleler için 
iş gücü yetiştirip fazlasıyla donanımlı hale geldikten 
sonra müdahaleyi başlatmak çok fazla zamanın 
geçmesine ve bu zaman içerisinde topluluğun ruh 
sağlığının daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu 
nedenle, özellikle topluluk içinden seçilebilecek iş 
gücü kaynağı için tam kapasite ya da tam yeterlilik 
aranmaması gerektiğini, süreç içerisinde verilecek 
eğitimler ve destekle bu açığın kapatılabileceğini 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte, müdahalede yer 
alacak personele verilecek bir temel eğitim desteği 
sonrasında, süreç içerisinde personeli süpervizyon 
ve danışmanlık ile desteklemek önem arz etmektedir. 
Süpervizyonların personelin ihtiyacını karşılayacak 
yeterlilikte, düzenli aralıklarla ve sürekli olarak 
uygulanması önem arz etmektedir. Bu şekilde 
uygulanacak bir süpervizyon ya da danışmanlık 

programı personelin kapasitesinin gelişmesini 
sağlarken, öte yandan yetersiz hissetmesini ve 
tükenmesini engelleyecektir. 

Çok Disiplinli Yaklaşım

Psikososyal modele bir başka zorluk da programların 
genellikle kültürel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve 
insanlık hakları sorunları arasındaki sınırları aşarak 
geniş bir alana yayılmış olmasıdır. Ruh sağlığı alanında 
uygulanacak programlarda ihtiyaç ruh sağlığı uzmanlık 
alanının dışına çıkabilir. Bu nedenle de psikososyal 
müdahalede çok disiplinli (multidisipliner) bir 
yaklaşım sergilemek önemlidir. Ruh sağlığı alanında 
farkındalığın arttırılması, ruh sağlığını geliştirmek ya 
da iyileştirmek adına müdahalelerde bulunmak ruh 
sağlığı uzmanlığı alanında değerlendirilebilecekken, 
örneğin işkence gördüğü için ruhsal sorunlar yaşayan 
bir hastanın hukuksal anlamda desteklenmesi için 
avukatların devreye girmesi, temel ihtiyaçların 
karşılanması için sosyal çalışmasının yardımcı olması 
ve gerekli müdahaleleri sağlaması gerekmektedir. 
Bu müdahaleler yapılmadığı sürece ruh sağlığını 
geliştirme ya da iyileştirme adına yapacağımız her 
müdahale sınırlı kalacaktır.  

Bu kısımda vurgulanması gereken bir diğer önemli 
husus ruh sağlığı hizmetinin de çok disiplinli 
verilmesi gerektiğidir. Göçmenlerde görülen ruhsal 
hastalıklar genellikle sosyal ve psikolojik bileşeni 
durumlardır. Örneğin göçmenlerde en sık görülen 
ruhsal hastalıklardan biri olan depresyonun sadece 
biyolojik kökenli (endojen depresyon) olduğunu 
söylemek zordur. Özellikle yukarıda ayrıntılı olarak 
bahsettiğimiz psikososyal faktörlerin depresyon 
gelişiminde payı çok büyüktür. Dolayısı ile müdahale 
planı da bu doğrultuda biyolojik ajanların, psikolojik 
ve sosyal müdahalelerin tümünü içerebilmelidir. 

Örneğin travmatik yaşantıları olan, TSSB kliniği gelişen 
ve uyuyamama şikayeti ile başvuran bir göçmende 
değerlendirme ve müdahale kısmında psikiyatrist, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı iş birliği içerisinde 
hareket etmelidirler. Kısa vadede uykunun düzelmesi 
ve yapılacak psikolojik müdahalelere daha iyi uyum 
sağlayabilmesi için psikiyatrist tarafından ilaç tedavisi 
düzenlenirken, yaşamış olduğu travmaların etkisi ve 
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TSSB kliniği için bu alanda kendini geliştirmiş ve farklı 
travma terapileri ile donatmış bir klinik psikolog/
psikoterapist tarafından terapi desteği alabilir. 
Bunlarla birlikte, aynı bireyin yaşıyor olabileceği 
işsizlik, kültürel uyum sorunları, ailenin parçalanması 
gibi sorunlar nedeniyle de sosyal hizmet uzmanları 
destek olabilmektedirler. 

Ancak unutmamak gerekir ki burada bahsedilen 
bu yaklaşım örneği yeterli kaynağın ve ihtiyacı 
karşılayabilecek personelin varlığında mümkün 
olabilir. Ne yazık ki afet durumlarında personel 
ve kaynak yetersizliği olabilmektedir ve bu 
alanda kapasitesi geliştirilmiş bireyler bu açığı 
kapatabilmektedir. Bu bakış açısıyla göçmenlere 
terapi hizmeti verecek bir klinisyenin (ruh sağlığı 
uzmanı, klinik psikolog olabilir) özellikle travma 
terapileri konusunda iyi eğitim almış olması ve 
travma terapisi uygulayabilmesi, yaş danışmanlığı 
verebilmesi, stres ile yönetim becerilerini 
aktarabilmesi öncelikle gereklidir. 

Müdahale edilecek topluluğun ihtiyaçların çeşitliliği 
nedeniyle genellikle, uygulanması gereken 
psikososyal programlarla ilgili kapsam ve sınır sorunu 
olabilir. Bu aşamada, girişimlerde hangi disiplinin 
liderlik edeceği konusunda sınır sorunları ortaya 
çıkabilmektedir. Ancak, psikososyal müdahale girişimi 
yapılırken liderliği hangi disiplinin yapacağından çok 
daha önemlisi olan konu yapılan girişimin ölçülebilir 
olmasıdır. Ölçülebilir bir müdahale girişiminin 
ulusal ve uluslararası izleyici kurumlarca daha rahat 
takip edilecektir. Örneğin psikososyal yaklaşımda, 
ölçülebilir ve raporlanabilir olduğu sürece, bir sosyal 
hizmet uzmanı tarafından uygulanan ve başarı düzeyi 
düşük olan bir müdahaledense, başarı düzeyi yüksek 
ancak tolum lideri ya da aracı tarafından yapılan 
sosyal müdahale tercih edilebilir. Üstelik müdahaleyi 
uzmanlaşmış bir personel yaptığı zaman maliyet de 
daha yüksek olmaktadır. 

Zamana Yayılmış Müdahaleler

Programların henüz dengeye gelmemiş, karışıklıkların 
devam ettiği ortamlarda uygulanması çeşitli riskler 
taşımaktadır. Uygulanacak müdahalelerin zamana 
yayılması ve uygulanacak müdahaleler için yeteri 

kadar süre ayrılması önemlidir. Karışıklığın devam 
ettiği ortamlarda kültürel çatışmaların yaşanma 
olasılığı çok fazladır. Ayrıca böyle ortamlarda etik 
ihlaller ve profesyonel olmayan davranışlarda 
meydana gelebilir. Bununla birlikte, çalışma 
koşullarında da düzensizlikler meydana geleceğinden 
personelin tükenme olasılığı da artmaktadır. Bu 
nedenlerle, uygulanacak müdahale için yeterli bir 
süre belirlenmeli, bu süre içerisinde uygulanacak 
faaliyetlerin tümü ayrıntılı bir şekilde planlanmalı 
ve sonrasında uygulamaya geçilmelidir. Uygulama 
esnasında, uygulanan faaliyetler dış gözlemci 
tarafından izlenip (monitoring) gerekli durumlarda 
destek sağlanmalıdır. 

Kültür ile Gelenek ve Göreneklere Duyarlılık

Göçmenlere yönelik psikososyal destek alanında 
hizmet verecek personelin muhakkak kültür ve kültüre 
duyarlılık konusunda eğitim programına alınmaları 
gerekmektedir. Kültüre duyarlı müdahalede 
bulunmayan bir personel varlığında, yaşamış oldukları 
travmalar nedeniyle zaten kırılgan hale gelmiş 
göçmen bireyler kolayca psikososyal destek ve sağlık 
hizmetlerinden uzaklaşabilmektedirler. Ülkemizde 
yapılan bir çalışmada, ruh sağlığı hizmetine erişim 
öncesinde hastaların kültürlerine duyarlı olmayan ve 
kendi dillerini konuşmayan bir sağlık personelinden 
hizmet alma konusunda yaşadıkları endişe dile 
getirilmiştir.

Kültüre duyarlılık konusunda bir diğer zorluk, kanıta 
dayalı olarak etkin olduğu bildirilen çok sayıda 
psikososyal müdahale aracının kültüre duyarlı 
formlarının olmayışıdır. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından geliştirilmiş çok sayıda psikolojik 
müdahale aracının dünyada ki farklı göçmen ve 
mülteci topluluklarına yönelik kültürel adaptasyon 
çalışmaları yapılmamıştır. Söz konusu olmuşken, DSÖ 
tarafından geliştirilmiş olan iki psikososyal müdahale 
aracı olan “Sorun yönetimi ve fazlası (Problem 
Management Plus)” ile “Kendine Yardım ve Fazlası 
(Self-Help Plus)” ülkemizde bulunan Suriyelilere 
yönelik kültürel adaptasyon çalışmaları yapılmıştır.   
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Çalışana Destek ve Özbakım

Acil ve afet durumlarında hizmet veren personelin 
hemen tümü ikincil travmatizasyon ile tükenmişlik 
açısından risk altındadır. Çalışanlarında psikososyal 
açıdan desteklenmesi onların tanık oldukları 
travmatik öykülerinden etkilenmelerini azaltmakla 
birlikte hızlı bir şekilde tükenmelerinin de önüne 
geöecektir. Özbakım konusu ileride ayrı bir alt başlık 
olarak daha ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

İzleme ve Değerlendirme

Psikososyal müdahalede yaşanan en önemli 
sorunlardan biri de hangi müdahalenin etkili 
olduğuna ve uygulanacağına karar verme konusunda 
ki zorluktur. Maalesef elimizdeki müdahale 
stratejilerinin etkinliğine dair bilgi birikimi çok 
azdır. Psikososyal müdahale uygulanırken ölçüm 
ve değerlendirmelerin yapılaması ile etkililiğin 
değerlendirilmesi yukarıda bahsettiğimiz izlem 
konusuna ek olarak bu açıdan da çok önemlidir. 
Unutmayalım ki yaşanan her acil durum esnasında 
edinilen deneyimler sonraki müdahaleler için rehber 
niteliğindedir. 

Göçle İlişkili Ruh Sağlığı Sorunlarında Tanı ve 
Tedavi 

Kültürler arası ruh sağlığı (transkültürel psikiyatri) 
hizmeti verirken tanı ve tedavi açısından farklılıklar 
oluşabilmektedir. Bölümümüzün bu kısmında 
kültürler arası ruh sağlığı hizmetinde tanı ve tedavi 
açısından yaşanabilecek sorunlara odaklanılacaktır. 

İlk olarak ruhsal bozuklukların tanımlanmasında 
kültürün öneminden bahsetmek gerekmektedir.  
İnsanlar duygu ve düşüncelerini yetişmiş oldukları 
kültür içerisinde var olan davranış örüntüleri aracılığı 
ile sergilerler. Duygularımızın ve düşüncelerimizin 
nasıl ifade edileceği, dahası hangi düşüncelerin 
ve duyguların kabul görüp görmeyeceği kültür 
tarafından belirlenmektedir. Ayrıca değer yargıları ve 
bireylerin idealize etmeleri gereken özelliklerde kültür 
tarafından belirlenir. Kültürler davranış örüntüleri 
bakımından ciddi farklılıklar gösterebilirler. Örneğin 
cin inancı Müslümanlık kültüründe varken Hıristiyan 

kültüründe yoktur. Hıristiyan kültüründe ruh sağlığı 
açısından değerlendirilen bir Müslüman birey, 
kendisine büyü yapıldığını ya da cinlerin musallat 
olduğunu ifade ettiğinde kolaylıkla psikozda olduğu 
düşünülebilir. Ancak, Müslümanlık kültüründe bu gibi 
inançlara sahip olmak hastalık anlamına gelmez ve 
kültür içerisinde anlamlandırılabilir.  

Ayrıca bireylerin ruhsal hastalık belirtilerini ifade 
etmeleri de kültürel farklılık gösterebilir. Örneğin 
batıda yaşayan bir birey depresyonunu daha çok 
bilişsel belirtiler ile ifade ederken, Türkiyeli bir birey 
`̀ hayatın tadı tuzu yok ve yaşamak çok anlamsız̀ ` 
şeklinde, Suriyeli bir birey de genellikle `̀ ruhum çok 
yoruldu/yorguǹ ` cümlesi ile ifade edecektir. Yapılan 
çalışmalar, ruh sağlığı çalışanlarının farklı kültürden 
olan hastalarına 8 kat daha fazla psikotik bozukluk 
tanısı koyduğunu göstermektedir. 

Ruh sağlığı açısından göçmenlerle çalışırken tanı 
koyma sürecinde yaşanan bir diğer önemli sorun 
tanı koymaya yardımcı araç, test ve envanterlerin 
hizmet verilen topluluk için geçerlik ve güvenirliğinin 
olmamasıdır. Örneğin depresyonu olan bireyin 
depresyon belirti düzeyini nicel olarak belirlemek 
için Beck Depresyon Envanteri, ya da kaygı düzeyini 
belirlemek için Beck Anksiyete Envanteri verilebilir. 
Ancak unutmayalım ki elimizdeki bu araçları rahatlıkla 
kullanıyor olmamızın nedeni Türkiye’de geçerlik 
ve güvenirlik çalışmasının yapılmış olmasındandır. 
Aynı ölçeği bir başka kültüre uygulamak depresyon 
boyutunu aynı şekilde ölçemeyecektir. Bu sorunu 
tanısal anlamda en sık zeka testlerinde yaşamaktayız. 
Türkiye’de uygulanan WAIS ve WISCR gibi zeka testleri 
Türkiye için standardize edilmiş testlerdir. Örneğin 
ülkemizde ki Suriyelilere bu ölçme ve değerlendirme 
araçlarının uygulanması Suriye kültürü bağlamında 
zekayı tam olarak ölçemeyecektir. 

Kültür ve Psikofarmakoloji

Bazı kültürlerde ruhsal bozukluğu olan bireyler ile 
ruh sağlığı çok kötü bir şekilde damgalanmaktadır. 
Bu kültürlerde bireylerin psikiyatrik ilaçlara ve 
ilaç tedavilerine yönelik damgalayıcı tutumları 
da olabilmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin 
damgalandığı kültürlerde bireylerin hem ruh 
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sağlığı hizmeti sunan merkezlere başvurusu daha 
az olmakta hem verilen tedavilere uyumu kötü 
olmaktadır. Ayrıca bazı kültürlerde ilaç tedavilerine 
çok hızlı yanıt beklenmektedir. Özellikle psikiyatri 
alanında kullanılan ilaçlar gibi bazı ilaçların etkileri 
geç başlamakta hatta 3-4 haftayı bulabilmektedir. 
İlaç tedavilerine yönelik o kültürde var olan tutumları 
öğrenmek ilaç ve tedavi uyumunu arttıracaktır. 

Psikotropik ilaçların klinik kullanımı kanıta dayalı 
tıbbın ve rasyonel reçetelemenin prensiplerine uygun 
olmalıdır. Ancak bu konuda değinmemiz gereken bir 
diğer husus, sağlık çalışanlarının reçete ettiği ilaçların 
kültüre göre değişme olasılığıdır. Göçmenlere yönelik 
reçeteleme yapılırken ucuz olan ilaç formları tercih 
edilebilmektedir. Örneğin yapılan bir araştırma, 
Afrikalı-Amerikalıların daha yüksek dozlarda 
antipsikotik aldıklarını, artmış polifarmasötik 
risklerinin olduğunu ve daha fazla sayıda depo 
olarak antipsikotik aldıklarını göstermiştir. Dahası 
depresyon kliniğinde başvuran göçmenlere daha az 
oranla antidepresan yazıldığı bildirilmiştir.

İlaçlara bağlı yan etkilerin de kültürel farklılıklar 
gösterdiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. 
Örneğin Asyalı göçmenlerde aynı doz kullanılmasına 
rağmen daha fazla Ekstra Piramidal Sistem yan 
etkileri görülmüştür. Yan etkilerde kültürel farklılık 
görülmesinin altında yatan mekanizmanın, ilaçları 
metabolize eden sitokrom enzimlerinin kültürler 
arasında farklılık göstermesi olduğu düşünülmektedir. 
Afrikalı Amerikanlarda yapılan çalışmalar lityum 
toksisitesine daha yatkın olduklarını göstermiştir. 
Ayrıca, Lieberman et al. (1990), klozapine bağlı 
agranulositozun Yahudilerde normalden 20 kat daha 
fazla görüldüğünü bildirmiştir. Bu durumu HLÀ nın 
(Human Leukocite Antigens) genetik varyasyon 
gösteriyor olmasına bağlamıştır. Sonuç olarak ilaçların 
farmakokinetik ve farmakodinamik süreçlerinde 
yer alan biyolojik mekanizmalar kültürler arasında 
farklılaşabilmektedir. Bazı ilaçların olağandan daha 
fazla yada farklı yan etkiler oluşturması olasılığının 
akılda tutulması gerekmektedir. 

Tedaviyi İzleme Araçları

Genel olarak ruhsal hastalıkların izlemi diğer tıp 
alanlardaki izlemlerden farklıdır. Örmeğin şeker 
hastalığı (Diyabet) olan birinin tanısı laboratuvar 
değerlendirmesi ile konabilir. İzlemi de benzer 
şekilde laboratuvar parametreleri ile yapılabilir.  
Ancak ruh sağlığında herhangi bir hastalığın (genel 
tıbbi duruma bağlı ruhsal hastalıklar dışında) tanı 
ve klinik izleminde laboratuvar testleri yol gösterici 
olmaz. Ruh sağlığında genellikle var olan hastalığın 
klinik belirtileri üzerinden oluşturulmuş testler, 
ölçekler aracılığı ile tedavi başlandığı an klinik 
belirti derecelendirmesi ile ölçüm yapılır. Tedavi 
başlandıktan sonra da (ilaç tedavisi ya da psikoterapi) 
değişik dönemlerde aynı ölçüm aracı ile tedavinin 
etkinliği bakılabilir. Burada önemli olan ölçüm 
aracının var olan ruhsal hastalığın tüm belirtilerini 
kapsayan ve iyi şekilde ölçen bir araç olmasıdır. 

Göçmenlerde ölçme-değerlendirme araç 
kullanımında çok büyük sorunlar yaşanabilmektedir. 
Öncelikle göçmenin yeni yerleştiği ülkede kullanılan 
araçlar göçmen bireyin diline ve kültürüne uygun 
olmayabilir. Bu konu çok önemlidir. Depresyonun 
ifade biçimi kültürel farklılıklar gösterebilir. Örneğin 
ülkemizde depresif bir kişi depresyonunu mutsuzluk 
ile dile getirirken, Suriye kültüründe “yorgunum” 
ya da “ruhum çok yorgun” şeklinde dile getirebilir. 
Türkiye’de kullanılan bir depresyon ölçeği Suriyeli bir 
bireyin depresyon ifadesini ölçmemiş olacaktır. Bu 
nedenle göçmen bireylerde kullanılacak ölçeklerin 
kültürel uyarlamasının yapılmış olması çok önemlidir. 

Aşağıda, göçmenlerde çok sık kullanılabilen belli başlı 
ölçekler konusunda bilgi verilecektir. 

Harvard Travma Ölçeği (Harvard Trauma 
Quetionnaire, HTQ)

Mollica tarafından özellikle mülteciler için geliştirilen 
ve 2 bölümden oluşan bir ölçektir. Göçmen ve mülteci 
gruplarında çok yaygın kullanılmaktadır. Birinci 
dölüm travmatik olay listesinden oluşur, ikinci bölüm 
ise TSSB nin 4 belirti kümesinde bulunan belirtilerin 
sorgulandığı bölümdür.  
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Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirti Listesi 
(PTSD Checklist for DSM-5) (PCL-5)

DSM 5’te yer alan 20 TSSB belirtisini sorgulayan ve 
öz bildirime dayalı bir ölçektir. Bireyler tarafından 
yaklaşık 5-10 dakika içerisinde doldurulabilmektedir.

Genel Sağlık Anketi (General Health Questionnaire-
12),(GHQ-12)

Genel ruh sağlığını değerlendirmek amacıyla 1970 
yılında Goldberg tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. 
Çok sayıda farklı kültür için geçerlik ve güvenirlik 
çalışması vardır.

M.I.N.I. (Mini İnternational Neuropsychiatric 
İnterview) 

Ruhsal bozuklukların tanısını değerlendirmek 
için geliştirilmiş, kısa ve yapılandırılmış görüşme 
çizelgesidir. Bu görüşme ile depresyon, TSSB, kaygı 
bozukluğu vb. tanıları koymak mümkündür. M.I.N.I. 
nin en önemli avantajı klinisyen olmayan bireyler 
tarafından da kullanılabilmesidir. 

Hasta Sağlık Anketi (Patient Health Questionnaire-9) 
(PHQ – 9) 

PHQ-9 depresyon varlığını ve şiddetini değerlendiren 
bir ölçektir. Depresyon belirtilerinden oluşan 9 
sorudan oluşur. Öncelikle bu belirtilerin var olup 
olmadığına bakılır, varsa da 0 ile 3 arasında bir 
puan verilir. Çok sayıda farklı kültür için geçerlik ve 
güvenirlik çalışması vardır. 

İyilik Hali Ölçeği (WHO-5 Wellbeing İndex)

İyilik hali ölçeği dünya sağlık örgütü tarafından 
geliştirilen ve 5 sorudan oluşan bir ölçektir. Bu ölçek 
psikopatolojiden çok ruhsal iyilik hali ile yaşam 
kalitesini değerlendirmek için kullanılır.
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5.4. GÖÇMENLERDE RUH SAĞLIĞI 
HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
Uzm. Dr. Ersin UYGUN ,   Prof. Dr. A. Tamer AKER
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uygulamalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Göçmenlerde görülen ruhsal bozuklukların yaygınlığı 
ve göçle ilişkili risk faktörlerinin araştırılması birincil 
korunma için yararlıdır. Bununla birlikte, göçmenler 
arasında ruh sağlığı hizmetlerinin kullanımı ve 
etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar ikincil 
ve üçüncül önlemede eşit derecede önemlidir.

Daha önce yapılmış çalışmalar, yerli topluluklara 
kıyasla, Kanada ve ABD’ye yerleşen, Avrupalı   olmayan 
göçmenlerin ruh sağlığı hizmetlerini daha az kullanma 
eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 
ruh sağlığı hizmetlerinin göçmenler tarafından daha 
düşük kullanılıyor olması sosyodemografik özellikler, 
somatik veya ruhsal belirtiler, ev sahibi ülkede 
kalma süresi veya alternatif yardım kaynaklarının 
kullanımıyla açıklanamamıştır. Kirmayer ve ark. 
(2010) bu durumu muhtemel kültürel faktörler ile dil 
bariyeri ile açıklamaya çalışmışlardır. Göçmenler için 
sağlık hizmetlerinden faydalanamamanın bir başka 
nedeni ülkeye yasadışı yollardan girmiş olmak ve 
resmi kayıt evraklarına sahip olmamak olabilir. 

Göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 
belirleyen bir başka değişken, yardım arama 
davranışının göçmen grupları arasında kültürel 
farklılık göstermesidir. Örneğin batı dışından 
Hollanda’ya göç etmiş bireylerin tümünde acil 
psikiyatrik başvuru yaygınken, ev sahibi topluluğa 
göre psikoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
kullanımı belirgin şekilde daha az saptanmıştır.

Ülkemizde yapılmış çalışmalarda uluslararası literatür 
ile uyumludur. Bahadır (2016) uzmanlık tezi olarak 
ülkemizde yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerine 
ulaşımını araştırmıştır. Suriyelilere yönelik sağlık 
hizmetlerinin ücretsiz şekilde veriliyor olmasına 

rağmen, Bahadır çalışmasına dahil ettiği Suriyelilerin 
%43 ünün ihtiyaç duyduğu halde sağlık hizmetlerine 
erişim sağlayamadığını saptamıştır. Bu çalışma 
göçmenlere yönelik sağlık hizmetleri için hizmetin 
ücretsiz olarak verilmesinin yeterli bir yönetim tarzı 
olmadığını göstermesi açısından değerlidir. Ayrıca 
bu çalışmada sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
en büyük engelin dil bariyeri yaşıyor olmak olduğu 
bildirilmiştir. 

Önal ve Keklik (2016) Isparta’da yaşayan mülteci 
ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişirken 
yaşadıkları sorunları incelemiş ve beş temel neden 
bildirmişlerdir. Bu nedenler; 

 1. Hekimlerin ve sağlık personelinin olumsuz 
tutumu 

 2. İletişim sorunu 

 3. Dil bariyeri 

 4. Sağlık hizmetlerinin işleyişinde yaşanabile-
cek olumsuzluklar 

 5. Maddi yetersizliklerdir 

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
Mülteci Ruh Sağlığı Dal Polikliniği’ne başvuran 
Suriyelilerle yapılan bir nitel çalışmada ise katılımcılar 
Türkiye’de sağlık hizmetine erişim konusunda 
yaşadıkları engelleri randevu almada zorlanma, 
eczanelerden ilaçları temin edememe, Türkçe 
bilmedikleri için zorlanma ve ayrımcılığa maruz kalma 
şeklinde dile getirmişlerdir. 

Yukarıda göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetlerine 
erişim konusunda yaşamış oldukları sorunlara 
dair uluslar arası ve ulusal literatürde yayınlamış 
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çalışmaların bir kısmını toparlamaya çalıştık. 
Çalışmalar doğrultusunda şu açıktır ki, ücretsiz sağlık 
hizmeti sunumuna ek olarak göçmen ve mültecilere 
uygun kliniklerin oluşturulması elzem görülmektedir. 

Göçmenlere Uygun Klinikler

 “Uygun Klinik” kavramı, standart bir hizmet 
sunumundan çok verilen sağlık hizmetlerinin 
kullanıcıların ihtiyaçlarına göre eşleştirilmesi ve 
yapılandırılması düşüncesinden gelmektedir. 
Ayrımcılık sadece aynı ihtiyaçlara sahip insanlara 
farklı şekilde davranıldığında meydana gelmez. Aynı 
zamanda farklı ihtiyaçları olan insanlara aynı şekilde 
davranıldığında da ortaya çıkar.

Tarihsel olarak, sağlık hizmetlerinin kendilerini 
kullanıcılarına uyarlaması gerektiği düşüncesi 
nispeten yenidir: geleneksel olarak, hizmetlere 
uyum sağlaması beklenen kullanıcılar yani bizim 
bağlamımızda göçmen ve mültecilerdir. Sonuçta, 
tıp uzmanları hastalar için neyin iyi olduğunu bilen 
uzmanlar olarak kabul edilirdi. Bununla birlikte, son 
dönemde katılım ve hastaların hakları konusundaki 
gelişmeler “hasta merkezli bakım” üzerindeki 
vurguyu önemli oranda arttırmıştır. Bugün gelinen 
noktada, sağlık hizmeti kullanıcının değerlerine 
ve kültürüne duyarlı olmalı, karşılıklı görüşmelere 
dayanarak sürdürülebilir ve alıcıların katılımıyla 
uygulanmalıdır. Aşağıda ruh sağlığı hizmetlerini 
göçmen ve mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirme başlıklar şeklinde ele alınacaktır.  

Erişimin kolay olması

“Erişim”, yardıma ihtiyacı olan bir kişinin gerçekten 
elde edebileceği kolaylıktan bahseden bir kavramdır. 
En temel bileşeni sağlık hizmetlerini kullanma 
hakkıdır. Göçmenlerin sağlık sigortalarının olmadığı 
ülkelerde önemli bir sorun haline gelebilmektedir. 
Ülkemizde Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmetinden 
faydalanma hakkı verilmiş olsa da, diğer yabancı 
ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılara aynı 
hak tanınmamıştır. Bu bireyler ancak belli bir ücret 
karşılığında sağlık hizmetine erişebilmektedirler. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu engeli 
aşma konusunda sivil toplum kuruluşları göçmen 

bireylere yardımcı olmaktadır. Ülkemizde Suriyeli 
olmayan göçmenlerin sağlığa erişimi konusunda 
katkı sağlayan en önemli kuruluşlardan biri ASAM-
SGDD (sığınmacı-göçmen yardımlaşma ve dayanışma 
derneği) olarak bilinmektedir.

Göçmen grubun sağlık hizmetlerine erişemediğini 
anlamak için göçmen grubun nüfusu ile bu nüfustan 
beklenen ruh sağlığı hizmet başvurusu arasında 
ki farka bakarak anlaşılabilir. Ülkemizde de Dünya 
Sağlık Örgütünün Suriyelilerle yaptığı geniş bir alan 
çalışması sonrasında ihtiyaç ve başvuru arasında 
büyük bir açık olduğu tespit edilmiş ve Suriyelilerin 
ruh sağlığını geliştirme adına çok sayıda proje 
başlatılmıştır. 

Göçmen grubun sağlık hizmetlerine erişemediğini 
gösteren bir diğer önemli veri, göçmenlerin 
hastalıklarının son evrelerinde ya da çok ağırlaştıkları 
bir klinikte sağlık hizmeti için başvuruyor olmasıdır. 

Yardım Arama Davranışı

Son dönemde göçmenlerde yardım arama davranışı 
üzerine çok sayıda çalışma yapılmaya başlanmıştır. 
Bir kişinin sağlık hizmetlerine başvurması için ilk 
başta yardıma ihtiyaç duyduğunun farkına varması 
gerekmektedir. Yine de farklı göçmen gruplar ne 
zaman yardıma başvurmaları gerektiği konusunda 
farklı kültürel özelliklere sahip olabilirler. Örneğin 
geldiği ülkede az sayıda klinik ya da ruh sağlığı servisi 
bulunan bir göçmenin sağlık hizmetine başvurma 
konusunda eşiği daha yüksek olacaktır. Bununla 
birlikte duygusal sorunları, kişisel ilişkileri, bağımlılık 
davranışını veya iş yerindeki sorunları hastalığın 
belirtileri olarak kabul etmek ve onlar için bir sağlık 
uzmanından yardım istemek batı da bile 50-100 
yıl boyunca giderek daha alışılmış bir durumdur. 
Nitekim, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde en büyük 
engeller bireylerin ruhsal hastalık belirtilerini tanıma 
ve onlar için yardım isteme aşamalarındadır.

Ancak toplumların kültüründeki inançları sabit, 
değişmez olarak düşünmemek gerekir. Kültürel 
düşünceler dinamiktir ve Berry nin (2010) kültürleşme 
kuramında açıkladığı gibi değişebilir olarak düşünmek 
gerekir. Kirmayer (2010) kültürel inançlar arasında 
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yer alan sağlık sistemine başvurma ve yardım arama 
davranışlarını da Berrỳ nin bahsettiği bağlamda 
düşünmek gerektiğini ileri sürmüştür. Kültürleşme 
stratejisine göre, ev sahibi ülkenin sağlık sistemine 
ve sağlık ile ilgili inançlara göçmen grubun tamamen 
uyması beklentisi göçmen grubu asimilasyon 
stratejisine yönlendiren bir tutumu beraberinde 
getirir. Böyle bir durumda göçmenlerin önemli bir 
kısmı kendi topluluklarında ki geleneksel şifacılara ya 
da alternatif yöntemlere yönelebilmektedir.

“Entegrasyon”, yani her iki kaynaktan da aynı anda 
beslenmek, çoğu ülkenin sağlık sisteminde teşvik 
veya kabul edilmez; ancak bu bölümde vurgulanmak 
istenen ana husus, göçmen grubu kültüründe 
olmayan bir inancı dayatmak, yani bir başka söylemle 
asimilasyona yönlendirmek, sağlık hizmetlerinin 
optimum şekilde kullanılamamasıyla sonuçlanabilir. 
Bu zorluğu aşmanın en önemli yolu, göçmen 
toplulukta sağlık okur yazarlığını ve farkındalığını 
arttırmaktan geçer. 

Dil Bariyeri

Göçmenlerin sağlık hizmetlerini erişimi konusunda 
önemli bir engel sağlık kuruluşlarında konuşulan 
dili bilmiyor olmalarıdır. Göçmen bir birey sağlık 
hizmeti veren kurumun kapısından girdiği anda o 
ülkenin resmi dilini konuşmak zorunda kalmaktadır. 
Eğer o dili bilmiyorsa neden o kuruma geldiğini bile 
ifade edemez durumda kalmaktadır. Bu noktada 
devreye çevirmenler girmektedir. Her ne kadar bazı 
hükümetler göçmenlerin ulusal dilde akıcı olmalarını 
istediği için çevirmen desteği vermek istemese de 
bunun iyi ve insani bir uygulama olduğunu söylemek 
çok mümkün değildir. 

Ülkemizde de çok sayıda çalışma Suriyelilerin sağlık 
hizmetlerine erişmeye çalışırken dil konusunda 
zorlandıklarını ortaya koymuştur. DSÖ desteği ile 
Sağlık bakanlığı tarafından açılan göçmen sağlığı 
merkezleri bu sorunun aşılması konusunda önemli 
bir adım olmuştur. Göçmen sağlığı merkezlerinde 
yeterliliği değerlendirilen Suriyeli hekimler hizmet 
verdiğinden dil bariyeri aşılmış olmaktadır. 
Ayrıca bu merkezlerde, sağlık çalışanı tarafından 
ötekileştirileceği ya da ayrımcılığa uğrayacağı 

düşüncesi de Suriyelilerin sağlık hizmetine erişim 
konusunda engel olmaktan çıkmaktadır. 

Ülkemizde göçmen sağlığı merkezleri önemli bir adım 
olmakla birlikte kapasite olarak Suriyelilerin tümüne 
hizmet vermesi mümkün değildir. Özellikle sağlık 
hizmeti ve psikososyal destek sunumunda Türkçe 
konuşan personel tarafından Türkçe konuşamayan 
müracaatçılara hizmet sunumu kaçınılmazdır. Bu 
nedenle çevirmen konusu bu noktada önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu başlığa bir alt başlık olarak ruh 
sağlığı alanında çevirmenle çalışırken dikkat edilmesi 
gereken konulara değinilecektir. 

Ruh Sağlığı Alanında Çevirmenle Çalışma

Sağlık hizmeti sağlayıcıları yeterli çevirmen 
bulunmaması nedeniyle çoğunlukla, “gayri resmi” 
tercümanlara (hastanın aile üyeleri ya da arkadaşları 
ya da söz konusu dili konuşabilen mutfak ve 
temizlik personeli de dahil olmak üzere çalışan 
diğer personellere) güvenmektedir. Bu, kısa vadede 
zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ancak uzun 
vadede tedavinin kalitesini bozabilir ve hatta feci 
sonuçlara yol açabilir.

Ruh sağlığı çevirmenliğini sağlığın diğer alanlarında 
yapılan çevirmenlikten ayırmak gerekir. Ruh sağlığı 
alanında yapılan görüşmelerde dil ve konuşma 
içeriğinin yanı sıra sözsüz iletişim önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu nedenle ruh sağlığı çevirmenliği 
sadece akademik anlamda dil bilmek anlamına 
gelmez, sosyokültürel çerçeveyi bilmek ve kültüre 
hakim olmak diğer önemli bir boyuttur (bu nedenle 
literatürde t̀ranslater‘ değil ìnterpreter’ veya 

c̀ultural broker’ denmekte) Bir kültür aracısı olarak, 
bilgileri yorumlamakta yardımcı olabilir, değerlerdeki 
farklılıkları açıklayan, çatışmalar çözen bir rol alabilir. 

Çevirmenlik önemli bir meslek ve öyle yaklaşmak 
gerek, ara eleman olarak değil, muhakkak ekibin 
bir parçası olarak kabul etmek gerekir. Bununla 
birlikte ruh sağlığı alanında çalışan çevirmenlerin 
profesyonel anlamda eğitim almaları gerekir. Bu 
eğitim çevirmenlik mesleğinin teknik yönü ile 
birlikte görüşme teknikleri, iletişim becerileri, sözsüz 
iletişim ve beden dili, genel kültür düzeyinde ruh 
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sağlığı farkındalığı ve öz bakım (Self Care) konularını 
da içermelidir. Ayrıca ruh sağlığı çevirmenlerinin 
bölgesel aksanlara, lehçelere ve sosyal statü için dilin 
etkilerine (hem kendi hem hasta için) dikkat etmesi 
gerekmektedir

Çevirmenle çalışan personelin dikkat etmesi 
gerekenler

Sağlık personelinin yapması ve dikkat etmesi gereken 
hususları görüşmeden önce, görüşme esnasında ve 
görüşmeden sonra yapılacaklar şeklinde ele alacağız.
  
a. Görüşmeden önce

Görüşme öncesinde görüşmenin yapılacağı fiziksel 
koşullar belirlenmelidir. Mümkün olduğunca 
gürültünün olmadığı ve konuşulanların dışarıdan 
duyulmadığı bir yerin bulunması gerekir. Ayrıca 
görüşme boyunca çevirmenin nerede oturuyor 
olduğunun görüşmeden önce belirlenmesi 
gerekmektedir. Burada önerilen danışan, görüşmeci 
ve çevirmenin birbirlerini aynı bakış açısında 
görebilecekleri şekilde oturmalarıdır. Bu oturma 
düzeni eşkenar üçgen şeklinde olabilir. Önerilen bir 
diğer oturma düzeni ise danışan ve görüşmeci karşı 
karşıya otururken çevirmenin, danışanın hemen 
sağında oturduğu düzendir. Ülkemiz koşulları 
göz önüne alınırsa bu oturma düzeni, danışan ve 
çevirmenin cinsiyetleri aynı olmadığı durumlarda 
sorun oluşturabilir. Bu oturma düzeninde 
meydana gelecek bir diğer kısıtlılık ise çevirmenin 
danışanın beden dilini ve duygusal tepkilerini 
gözlemleyemeyecek olmasıdır. 

Çevirmen ve ruh sağlığı çalışanının etkili bir şekilde 
çalışabilmesi için bir ön görüşme yapabilirler. 
Çevirmen için bu ön görüşme etkileşimin genel amacı 
hakkında bilgi edinmesi açısından bir fırsat olabilir 
ve ruh sağlığı çalışanın bu etkileşimde neye ulaşmak 
istediğini öğrenebilir. Bu bilgiler çevirmenin ruh 
sağlığı çalışanın bakış açısı ve niyetinin ne olduğunu 
öğrenmesini sağlar.  

Ön görüşmede çevirmenden istenebilecekler 

• Çevirmenin gizlilik ilkesini de kapsayan etik 
kodlara uyması

• Görüşme sırasında çevirmen ya da psikososyal 
çalışmacının güvenliğini tehdit eden bir durum 
olursa çevirmenin kullanabileceği bir kod oluştur-
ma ve onu kullanma (fiziksel şiddet ihtimali)

• Eğer çevirmen ve danışan arasında dil uyumu 
yoksa etkileşim esnasında mı yoksa görüşme son-
rasında mı dile getirilecek

• Çevirmeni tanıtırken ad-soyad olarak mı, sadece 
isim mi olacağı ya da çevirmenin kendini tanıtma-
yı isteyip istemeyeceği

• Çevirmenin danışan ile önce teması varsa bu 
durum sorgulanabilir ve bu durumun etik açıdan 
bir sakınca oluşturup oluşturmadığı incelenebilir. 

• Görüşme boyunca duygu dışavurumunun ve be-
den dilinin farkında olması ve buna dikkat etmesi 

• Çevirmede birinci tekil şahıs (ben) kullanılması ve 
çevirinin ben dili ile yapılması

• Danışan ile aralarında diyaloğa girmemesi gerek-
tiği, danışan girmek isterse nazikçe sadece söy-
leneni ruh sağlığı çalışanına aktarmak için orada 
bulunduğunu ifade etmesi

• Görüşmeden önce yapılması gereken bir diğer hu-
sus çevirmen seçimidir. Bu seçim yapılırken aşağı-
da yer alan hususlar dikkate alınabilir. 

b. Görüşme esnasında

Danışandan çevirmen ile görüşme konusunda 
onam alınmalı (danışan tercümanı tanıdığını 
ifade edebilir veya başka kaygılar nedeni ile 
çevirmenini değiştirmek isteyebilir). Danışana bütün 
söylenenlerin çevrileceği, etkileşimin gizli kalacağı, 
içeriğin ya da detayların kimseye aktarılmayacağı 
konularını danışana anlatmak gerekir. Danışana daha 
önce çevirmen eşliğinde görüşme yapıp yapmadığı 
sorulabilir. Eğer danışan çevirmen ile bir görüşme 
yapmamışsa çevirinin şekli ve nasıl olacağı ile ilgili 
açıklama yapılabilir. 

Çevirmen ile çalışılırken görüşmenin yönetimini 
psikososyal çalışmacı sürdürmelidir. Bu nedenle 
görüşme boyunca psikososyal çalışmacı etrafta olup 
biteni iyi bir şekilde gözlemlemelidir. Çevirinin tam 
olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir. 
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Ruh sağlığı alanında çalışırken önemli olan bir diğer 
husus danışanın görüşme esnasında sergilediği beden 
dilinin, konuşma şekli ve içeriğinin, davranışlarının ve 
dile getirdiği bazı tuhaf deneyimlerin (dissosiyasyon 
gibi) ruhsal değerlendirme açısından önemli 
olduğudur. Bu nedenle, görüşme esnasında danışanın 
tuhaf davranışları olursa çevirmenin bunu söylemesi 
gerekir.  

Eğer çevirmen bazı şeyleri tam olarak çeviremediyse 
bu konu hakkında ruh sağlığı çalışanını 
bilgilendirmelidir. Bu konu özellikle danışanın 
konuşma özellikleri ile ilgiliyse bunu yapmaya daha 
çok özen göstermelidir. Bunlar arasında hız, akış, 
tonlama, ritim, belirli biçimlerin tekrarlanması, 
kekeleme, anlaşılmayan konuşma, vücut dili 
sayılabilir. Çevirmen bozuklukların dilsel olarak 
terimler ve durumlarla ifade edilmesinin yanında 
metaforların, seslendirmenin, yüz ifadelerinin ve 
diğer kavramların da farkında olmalıdır. 

c. Görüşmeden sonra

Görüşmeden sonra çevirmen ve birlikte çalıştığı 
kişinin kendi aralarında bir görüşme yapmaları 
önemlidir. Bu görüşme de çevirmenden genel 
olarak görüşmeyi değerlendirmesi istenebilir. Ayrıca 
görüşme esnasında çevirmenin dile getiremediği 
bir şeyler varsa çevirmen bu düşüncelerini dile 
getirebilir. Danışandan alınan bilgilerin kültürle 
uyumu, güvenirliği ve tutarlılığı gözden geçirilebilir.

Görüşmeden sonra yapılması gereken bir diğer önemli 
husus çevirmenin ruhsal açıdan bu görüşmeden ne 
düzeyde etkilendiğidir. Ülkemiz özelinde durumu 
ele aldığımızda Suriyelilerle yapılan görüşmelerde 
çalışan çevirmenlerin belirgin bir kısmı yine Suriyeli 
olabilmektedir ve görüşme esnasında dile getirilen 
travmatik yaşantılar, kayıplar ve gündelik sıkıntılar 
çevirmen tarafından da deneyimlenmiş olabilir. Bu 
yaşantılara tanıklık etmesi çevirmenin tutamadığı bir 
yası ya da bastırmaya çalıştığı bir travmatik deneyimi 
hatırlatabilir.  

Sağlık Okur-Yazarlığı (Mental Health Literacy) 
(Sağlık Ve Sağlık Sistemi Hakkında Bilgi)

Sağlık hizmetlerine erişimin bir başka yönü sağlık 
sistemi bilgisi ve onu kullanma yeteneği ile ilgilidir. Bir 
kişinin yalnızca yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmesi 
yeterli değildir. Ne tür yardımların mevcut olduğunu 
ve bunu nasıl elde edebileceğini bilmesi gerekir. Bu 
durum, sağlık sisteminin nasıl çalıştığı ve onu en 
verimli şekilde nasıl kullanabileceği hakkında bilgi 
gerektirir. “Sağlık okuryazarlığı” terimi genellikle bu 
beceri ve bilgilere atıfta bulunmak için kullanılır. Bu 
bakımdan, “sağlık okuryazarlığı” terimi çok kötü bir 
şekilde seçilmiştir, çünkü genel sağlık hizmetleri ve 
fikirleri hakkında yeterince bilgisi olmayan bir kişiyi 
hiçbir fikri olmayan bir kişiye eşittir. Ancak sağlık 
hakkında farklı fikirleri olan insanlar mutlaka “okuma 
yazma bilmez” değildir: sadece farklı metinler okuyor 
olabilirler.

Sağlık sorunu olan bir göçmenin hangi sağlık 
kurumlarına ve nasıl başvurabileceğini, ulaşımını 
nasıl sağlayacağını bilmeden ihtiyacının farkında 
olsa da erişmesi çok mümkün olmamaktadır. Bu 
durum özellikle metropollerde büyük sorun haline 
gelmektedir. Örneğin Bakırköy ruh sağlığı ve sinir 
hastalıkları hastanesi, mülteci ruh sağlığı özel dal 
merkezi ilk hizmet vermeye başladığında, bazı Suriyeli 
bireylerin hastaneye gelmelerinin onlar için çok 
maliyetli olduğunu dile getirmekteydiler. Hastaneye 
gelen Suriyelilerden herhangi bir ücret alınmadığı için 
bunun ne anlama geldiği incelendiğinde hastaların bir 
kısmının İstanbul’un toplu taşıma sistemini (nitekim 
Suriye de belki belirgin ihtiyaç duyulmadığından 
gelişmiş toplu taşıma sistemleri bulunmamaktadır) 
bilmediğinden hastaneye taksi ile gelmek ve bunun 
için çok fazla para ödemek zorunda kaldıkları 
fark edilmiştir. Bir şehirde toplu taşıma sistemini 
bilmiyor olmak bile bu örnekte görüldüğü gibi sağlık 
hizmetlerine erişim konusunda engel olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Bunun üzerine polikliniğimizde gelen 
hastalara yönelik, gruplar halinde “İstanbul’un toplu 
taşıma sistemi” konulu eğitimler düzenlendikten 
sonra bu sorunun etkisi ancak hafifletilmişti. 
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Ayrıca ülkemizde merkezi hastane randevu 
sisteminin randevu telefonu olan 182 hattını arayan 
ve hiç Türkçe bilmeyen bir Suriyelinin randevu alması 
çok zor olmaktadır. Randevu hattında bu bölüm 
yazılırken dahi, Türkçe dışında dil konuşulmamakta 
ve hiç Türkçe bilmeyen biri ya Türkçe bilen birinden 
rica etmek zorunda kalmakta (böyle bir durumda 
da göçmen bir birey çaresizce Türkçe bilen birinin 
insafına kalmaktadır) ya da sağlık hizmetlerine erişim 
sağlanamamaktadır. 

Hizmetlerin az kullanılmasının, bir ülkede daha 
uzun süre ikamet eden göçmenler arasında daha 
az görülmesi, bu yeterliliklerin edinilmesinin daha 
geniş kültürleşme sürecinin bir parçası olduğunu 
göstermektedir. Aslında göçmenler için entegrasyon 
programları, “sağlık okuryazarlığını” teşvik etme 
girişimleri için uygun bir bağlam sağlar.

Sağlık Aracıları ya da Hizmet Aracıları Modeli

Son dönemlerde, göçmenlerin sağlık hizmetlerine 
başvurması konusunda klinik/servis odaklı hizmet 
anlayışından toplum merkezli sağlık hizmeti 
anlayışına doğru bir geçiş olduğunu görmekteyiz. 
Göçmen bireylerin sağlık merkezlerine gelmelerini 
beklemek yerine göçmen toplulukla araya bir köprü 
kurup topluluğun içerisinde ruh sağlığı hizmetine 
ihtiyaç duyan bireye ulaşmak şeklinde stratejiler 
geliştirilmektedir. Bu mantıkla oluşturulan Hizmet 
Aracıları Modeli ülkemizde uygulanmış ve verimli 
olduğu düşünülmektedir. Bu modelde göçmen 
topluluğun içinden seçilen bireylere, topluluk 
liderlerine ruh sağlığı farkındalığı eğitimleri verilip 
toplum içerisinde psikososyal ve sağlık hizmetlerine 
ihtiyaç duyan bireyleri seçebilmeleri hedeflenmiştir. 
Böylece her ne nedenle olursa olsun sağlık 
hizmetlerine erişemeyen bireyler topluluk içerisinde 
tespit edilip sağlık ve psikososyal hizmet merkezlerine 
ulaşımları sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Hizmet aracıları programı göçmen ruh sağlığı 
literatürde “Kültürel medyatör” ya da “Arabulucu” 
şeklinde belirtilen rollere yakın olmakla birlikte, 
kültürel medyatörler kendi toplumlarına bilgi yaymak, 
insanları tedaviye yönlendirmek ve hatta girişimlerini 
yapmak gibi “erişim” işlevlerini yerine getirmek için 

kendi başlarına çalışabilirler.Tedavi durumunda 
yardımcı olarak, hastaya tıbbi fikirleri açıklamak ve 
hastanın kültürel ve sosyal bağlamını tıp uzmanına 
daha anlaşılır hale getirmek, aynı zamanda tercüman 
olarak da kullanılabilir. Bu tür arabulucular, sağlık 
hizmetlerine erişimin iyileştirilmesinde ve tedavinin 
kolaylaştırılmasında önemli bir rol üstlenebilir, 
ancak genellikle çalışma izinleri konusunda sorun 
yaşanmaktadır.

Sağlık Personeline Yönelik Algı

Bir kişi ruh sağlığı sorunu olduğunu farketse ve 
bunun için profesyonel tedavi görmek istese dahi, 
var olan sağlık hizmetlerine ve sağlık personeline 
güvenmiyorsa ve onlardan olumsuz beklentileri 
varsa, tedavi aramayacaktır. Bu nedenle göçmenlere 
sağlık hizmeti uygulayanların dostça yaklaşımı 
önemlidir. Ayrıca hizmet veren personel anlayışlı ve 
saygılı olmalıdır. 

Bu konuda daha da önemlisi sağlık personelinin 
tutumundan öte göçmen bireyin algıladığı tutum 
olmaktadır. Avrupa Temel Haklar Ajansı sağlık 
personelinin doğrudan ötekileştirici tutumun 
topluma göre belirgin daha az olduğunu ifade 
etmektedir.

Avrupa’daki ruh sağlığı kliniklerinde bu sorunun 
önüne geçme adına kliniğe başvuran kültürel 
çeşitlilikle orantılı şekilde farklı kültürlerden 
personel istihdam edilmektedir. Bununla birlikte bu 
kurumlarda aynı kültüre sahip hasta bakıcı ve hasta 
arasında daha kapsayıcı ilişki meydana geldiği, hasta 
bakıcıların aynı kültürden olan hastaları daha çok 
sahiplendiği görülmüştür. Ayrıca bu çerçevede, ruh 
sağlığı hizmeti yöneticilerinin, sağlık hizmetlerinin 
hizmet ettikleri topluluklarla yakın bir çalışma 
ilişkisi geliştirmesi her zamankinden daha önemlidir. 
Bununla birlikte, ruh sağlığında, katılım kavramı, 
toplulukları kendi hizmetlerinin tasarımına dahil 
etmek yerine, kullanıcıları kendi tedavilerine dahil 
etmek olarak yorumlanmalıdır.

Bu aşamada tabi ki hizmet alan grubun beklentileri 
ile sağlık hizmeti sunan merkezlerin sunabilecekleri 
arasında bir boşluk bulunması kaçınılmazdır. 
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Özellikle sağlık hizmeti veren kurum ruh sağlığı 
hizmeti veriyorsa. Ruhsal sorunların psikososyal 
bileşeni diğer sağlık alanlarına göre çok daha belirgin 
olduğundan başvuran birey bu sorunları için de bir 
çözüm arayışında olacaktır ancak bu ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği yer ruh sağlığı klinikleri olmayabilir. 
Burada doğan boşluğu kapatmak konusunda 
psikososyal destek hizmeti sunan kamu kurumlarına 
ek olarak, ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarına önemli bir rol düşmektedir. Ancak 
dikkat edilmesi gereken bir husus, bu kuruluşların 
ana bakımın yerine geçmemesi ya da temel kamu 
kurumlarının yerini almamasıdır. Dahası, temsil 
etmeyi iddia ettikleri toplulukları gerçekten temsil 
etmeleri gerekmektedir. Örneğin görece kırılgan 
olan bazı gruplara (çocuk, kadın, LGBT bireyler vb) 
hizmet vermeye yönelik konumlanan sivil toplum 
kuruluşlarının özenle hizmet merkezlerine bu grupları 
koymaları gerekir. 

SONUÇ

Ruh sağlığı hizmetlerinin göçmenlere adaptasyonu, 
birçok ülkede öncelikli olarak kabul görmeye 
başlayan, dinamik ve hızlı büyüyen bir alandır. 
Ülkemizde de son yıllarda buna olan ihtiyaç artmış 
ve bu alanda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası sivil toplum 
kuruluşları göçmen ve azınlık sağlığını gündemine 
daha çok almaya başlamıştır. Suriye krizi nedeniyle 
de özellikle bu sivil toplum kuruluşları ve AB’nin 
sağladığı kaynaklarla kendi ülkemizde de çok sayıda 
önemli proje hayata geçirilmiştir.

Göçmen grupları genel olarak ev sahibi topluluklara 
oranla sağlık hizmetlerine daha zor ulaşan grupları 
oluşturmaktadır. Bu sorunun altında hem göçmen 
grupları hem sağlık sistemiyle ilişkili etmenler 
bulunmaktadır. Bu etmenlerin başlıcaları, sağlık 
hizmetlerine erişimin kolay olmaması, dil bariyeri 
yaşıyor olmak, ruh sağlığı okur yazarlığı, yardım 
arama davranışı ve sağlık personeline yönelik algıdır. 
Göçmenlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin bu 
konulara dikkat ederek, özenle yapılandırılması tüm 
insanlar için temel bir hak olan sağlığa erişim hakkından 
göçmen bireylerinde faydalanmasını sağlayacaktır.   
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5.5. STRES YÖNETİMİ VE ÖZBAKIM
Uzm. Dr. Ersin UYGUN, Prof. Dr. A. Tamer AKER
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uygulamalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Stres nedir?

Genel anlamda stres tanımlanacak olursa, “canlıların 
zihinsel, davranışsal ya da fizyolojik işlevlerini kesintiye 
uğratan her türlü gerginlik ya da etkinin ortak adıdır” 
denilebilir. Stres her zaman kötü bir şey değildir. 
İnsanların zorlu yaşam olayları ya da durumlar 
esnasında verdikleri bir tepkidir. Bu tepkiden 
sonra kişi bu zorlu yaşam olayı ile iyi bir şekilde baş 
edebilirse yeniden dengeye geldiğinde rahatlamış, 
kendine daha çok güvenen biri olur. Başardığı 
duygusunu hissedebilir. Her stresli durum geçtiğinde 
kendini bir rahatlama dönemine bırakır.

Stres dönemine aracılık eden biyolojik mediatörlerin 
başında adrenalin gelir. Bu nedenle stresli dönemde 
oluşan zihinsel ve bedensel belirtilere baktığımızda 
genellikle adrenalin etkisini görürüz. Strese 
verdiğimiz tepki “savaş ya da kaç” tepkisidir. Her iki 
tepki içinde bedenin enerjiye ihtiyacı vardır. Özellikle 
de kas enerjisine. Adrenalinin etkisi ile zihin ve beden 
alarm durumuna geçer, beden depo edilmiş enerjinin 
büyük bir kısmını harekete geçirir. Bu enerji sayesinde 
organizma hayatta kalır. Stres reaksiyonunu biyolojik 
bir süreç gibi düşünüyor olsak da zihinse süreci çok 
belirgindir. Günümüzde fiziksel bütünlüğümüze 
tehdit oluşturan çevresel faktörler daha azmış gibi 
görünse de çağımızda stres reaksiyonunun bu kadar 
sık ve yaygın olmasının nedeni ruhsal bütünlüğe 
yönelik tehditler olmaktadır. İş yerinde yaşanan 
olumsuz olaylar, ev içerisinde yaşanan çatışmalar, 
geçim zorlukları vb faktörlerle de her ne kadar fiziksel 
olarak hayati tehlike oluşturan tehditler olmasa da 
biyolojik olarak stres aksını tetikleyen faktörlerdir. 

Uzamış stres

Günlük hayatta ya da medya da sık sık “kronik stres”, 
“uzamış stres” şeklinde terimler duymaktayız. Ve bu 
stres türlerinin zararlarından bahsedilmektedir. Stres 
reaksiyonu yaratan bir yaşantı, durum sonrasında 
sorun çözülünce ya da yaşantının etkisi ortadan 
kalkınca stres reaksiyonu kendi kendini sınırlar ve 
hem zihin hem beden dinlenme durumuna döner. 
Bu dönem rahat olduğu ve hissettiği dönem olarak 
da nitelendirilebilir. Ancak maruz kalınan yaşantının 
etkisi uzun süre devam ediyorsa, stres reaksiyonuna 
neden olan durum uzun süre çözülmüyor ya da 
değişmiyorsa uzamış bir stres reaksiyonundan 
bahsedilir. Beden bir türlü rahatladığı durum ya da 
dinlenme haline geri dönemez. Böyle bir durumda 
uzamış stres ya da kronik stres olarak tanımlanabilir. 
Bedenin enerji depoları tükense de tehlike algısı 
devam ettiğinden beden, aynı stres reaksiyonunu 
verme konusunda baskı hisseder. Bu aşama da kısa 
süreli stres sonrasında meydana gelebilen başarma 
duygusu ile kendine güven duygusundan bahsetmek 
mümkün olmaz. Kişinin çaresizlik hissettiği 
durumlarda “Uzamış Stress” olarak adlandırılır.

İkincil Travmatik Stres (İTS, Dolaylı travmatik 
stres)

Kişinin yaşamını olduğu kadar fiziksel ve ruhsal iyi 
oluş halini de tehdit eden travmatik yaşantılar, gerçek 
bir ölüm veya yaşam yitirme tehdidinin bulunduğu, 
ağır yaralanma veya fiziksel sağlığa yönelik bir 
tehdit oluşturan ve kişinin kendisinin yaşadığı ya 
da şahit olduğu olaylar olarak tanımlanır. Savaş, 
terör saldırısı, deprem, yangın, tecavüz ve motorlu 
taşıt kazaları gibi yaşantılar bu tür yaşam olaylarına 
örnektir. Sözü edilen bu yaşantıların ardından, bazı 
bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları bozulabilmekte 
ve yardım ihtiyacı duyabilmektedirler. Bu yardım 
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ilişkisi bağlamında, müdahalede bulunan yardım 
çalışanları da mağdurların örseleyici yaşantılarından 
dolaylı olarak etkilenebilmektedirler.

Örseleyici yaşantıları olan bireylere müdahalede 
bulunan ambulans çalışanları, acil servis çalışanları, 
toplumsal bir travma sonrasında psikososyal 
müdahalede bulunmak amacıyla alana giden 
psikolog, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet 
uzmanları ve arama kurtarma gönüllüleri gibi meslek 
çalışanlarının, yardım ilişkisinde bulundukları 
kişilerin olağandışı yaşantılarına verdikleri olağan 
tepkiler, travmatik olayla doğrudan karşı karşıya 
kalmadıkları için, ilgili literatürde ikincil travmatik 
stres (İTS) olarak yer almaktadır. 

Figley (1995) ikincil travmatik streste, stresin temel 
kaynağının travmatize olmuş kişiye yardım etmek 
ya da yardım etmeyi istemekle ilgili olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca, güçlü “Empatik” becerileri 
bulunan, geçmişte benzer ve çözümlenmemiş 
benzer travmatik yaşantılar deneyimlenen, özellikle 
çocuklara yönelik travmalara tanık olunan bir yerde 
çalışan kişilerin ikincil travmatizasyon için özellikle 
risk altında olduğunu bildirmiştir. 

Kişinin, kendisinin travmatik yaşantıya maruz 
kaldıktan sonra verdiği birincil travmatik stres 
belirtileri ile kişinin travma yaşayan birine tanık 
olduktan sonra verdiği ikincil travmatik stres 
belirtilerini tablo 2̀ de görebilirsiniz. 

Tablo 5.4: Birincil ve ikincil travmatik stres belirtileri (Figley, 1995)Red Cross workers, nurses, doctors, and other 
caregivers who themselves often become victim to secondary traumatic stress disorder (STSD

Birincil Travmatik Stres Belirtileri İkincil Travmatik Stres Belirtileri

A. Stresör: Hemen hemen herkes tarafından stresli 
sayılabilecek, olağandışı bir olay deneyimlemek

A. Stresör: Hemen hemen herkes tarafından stresli sayıla-
bilecek, olağandışı bir olay deneyimlemek

1. Kişinin ciddi bir tehdit yaşaması 1. TOB’nin* ciddi bir tehdit yaşaması

2. Kişinin hayatında ani bir yıkım 2. TOB’nin hayatında ani bir yıkım

B. Travmatik olayın yeniden yaşanması B. Travmatik olayın yeniden yaşanması
1. Olayın tekrar tekrar hatırlanması 1. TOB veya TOB’nin yaşadığı olayın tekrar tekrar hatırlanması

2. Olayın rüyalarda görülmesi 2. TOB veya TOB’nin yaşadığı olayın rüyalarda görülmesi

3. Olayın aniden ve yeniden deneyimlendiği hissi 3. TOB veya TOB’nin yaşadığı olayın aniden ve yeniden dene-
yimlendiği hissi

4. Olayın hatırlatıcılarıyla karşılaşma üzerine duyulan 
psikolojik sıkıntı

4. TOB veya TOB’nin yaşadığı olayın hatırlatıcılarıyla karşılaş-
ma üzerine duyulan psikolojik sıkıntı

C. Hatırlatıcılardan kaçınma ve uyuşukluk C. Hatırlatıcılardan kaçınma ve uyuşukluk
1. Düşünce ve duygulardan kaçınma çabaları 1. Düşünce ve duygulardan kaçınma çabaları

2. Etkinlik ve durumlardan kaçınma çabaları 2. Etkinlik ve durumlardan kaçınma çabaları

3. Psikojenik amnezi 3. Psikojenik amnezi

4. Etkinliklere ilgide azalma 4. Etkinliklere ilgide azalma

5. Diğerlerinden yabancılaşma/uzaklaşma 5. Diğerlerinden yabancılaşma/uzaklaşma

6. Duygulanımda azalma 6. Duygulanımda azalma

7. Geleceği görememe duygusu 7. Geleceği görememe duygusu

D. Uyarılmışlık D. Uyarılmışlık
1. Uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede zorluk 1. Uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede zorluk

2. Sinirlilik hali ya da öfke patlamaları 2. Sinirlilik hali ya da öfke patlamaları

3. Dikkati yoğunlaştırmada zorluk 3. Dikkati yoğunlaştırmada zorluk

4. Artmış uyarılma hali 4. TOB’ye karşı artmış uyarılma hali

5. Bir uyarana karşı aşırı irkilme tepkisi gösterme 5. Bir uyarana karşı aşırı irkilme tepkisi gösterme

6. Hatırlatıcılara karşı fizyolojik tepki gösterme 6. Hatırlatıcılara karşı fizyolojik tepki gösterme

Bir aydan az süren belirtiler normal, akut ve kriz-ilişki-
li belirtilerdir. Belirtilerin, olayı takip eden altı ay veya 
sonrasında başlaması, geç başlangıçlı TSSB ya da İkincil 
Travmatik Stres Bozukluğudur.

*Tablo, Kahil ve Palabıyıktan (2018) uyarlanmıştır. 
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STRESİN BELİRTİLERİ

Stres yönetiminde en önemli aşama stres ve 
belirtilerinin fark edilmesidir. Bir insanın fark etmediği 
bir şeyi yönetebilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
çoğu birey için stresin olağan olan fiziksel ve zihinsel 
tepkileri olağan dışı gelebilir. Bu başlık altında stresin 
zihinsel ve fiziksel belirtileri ile çoğunlukla bunların 
toplumda nasıl ifade edildikleri ele alınacaktır.  

Fiziksel belirtiler

Süreğen stres durumunda birinin solunum düzeni 
değişebilir. Kişi sık nefes alıp vermeye başlayabilir 
ya da sanki aldığı nefes yetmiyormuş gibi derinden 
nefes almaya başlayabilir. Bu durumda kişi kendini 
nefes darlığı yaşıyorum şeklinde ifade edebilir. Yarıca 
kaslarda kasılmalar, halk arasında kulunç olarak 
bilinen bazı kas liflerinde kalıcı bant şeklinde kasılmalar 
meydana gelebilir. Stresin iştah ile yakın bir ilişkisi 
vardır ancak iştah değişikliği bireyler arasında farklılık 
göstermektedir. Bazı insanlar stresli dönemdeyken 
iştahları açılır ve kendilerini yemeğe verirlerken, 
bazılarının stres ile iştahı kapanır ve zayıflamaya 
başlar. Özellikle gerilim tarzı baş ağrısı, terleme, el ve 
ayaklarda üşüme de süreğen stresi olan bireylerde 
meydana gelebilecek diğer belirtilerdir. Süreğen 
streste meydana gelen baş ağrısı genellikle gerilim 
tipinde baş ağrısıdır ancak unutmayalım ki migreni 
olan bireylerde de stres migren ataklarını tetikleyebilir 
ve migren tarzında baş ağrısına neden olur. Süreğen 
stresin etkilediği bir başka sistem sindirim sistemidir. 
Yukarıda bahsettiğimiz iştah değişikliklerine ek olarak, 
hazımsızlık, reflü, ishal, kabızlık, karın ağrısı süreğen 
stres ile ilişkili sindirim sistemi belirtilerinin başında 
gelmektedir. Bu nedenle yoğun sindirim sistemi 
belirtileri alan bireyler kolayca İBS tanısı alabilirler. 

Zihinsel belirtiler

Süreğen streste meydana gelen zihinsel belirtilerin 
başında unutkanlık, dalgınlık ve odaklanamama 
gelmektedir. Genç ve orta yaştaki bireyler, aile 
öyküleri de varsa, benzerlikleri olmamasına rağmen 
kolayca Alzheimer hastalığına yakalandıkları yönünde 
endişelenebilirler. Ancak öykü ayrıntılandırılırsa 
kişinin muzdarip olduğu şeyin unutkanlıktan öte 

dalgınlık olduğu görülecektir (yemeği ocakta 
unutma, eşyayı koyduğu yeri unutma, yapacağı işleri 
unutma gibi). Bununla birlikte süreğen stres karar 
verme süreçlerini de etkileyerek kişinin karar verme 
yeteneğini zayıflatır.   

Duygusal belirtiler

Süreğen strese eşlik eden duygusal belirtiler değişken 
olabilmektedir. Kolayca sinirlenme ve gerginlikten 
tutun, sessizlik, içe kapanma, ağlama ataklarına kadar 
değişebilmektedir. Kişinin çevresindekiler ̀ ` ne desek 
yanlış anlıyor, iyi desek kötü algılıyor̀ ` şeklinde bunu 
dile getirebilirler. İçe kapanan ve sessiz olan bireylerde 
ise isteksizlik, yetersizlik ve kendini suçlama ön plana 
çıkabilir. 

Davranışsal belirtiler

Süreğen stres altında ki bireyler aşırı tepki vermeye 
ve daha sık hata yapmaya eğilimlidirler. Uyku düzeni 
stresten çok etkilenmektedir. Süreğen stresi olan 
bireylerin en çok dile getirdiği uyku sorunu genellikle 
“uykuya dalma” güçlüğü ile dinlendirici bir uykuya 
sahip olamadıklarıdır. Ancak, bazı bireylerin uykusu 
bölünebilir. Yukarıda bahsettiğimiz iştah değişikliği 
doğrultusunda yeme davranışının düzeni değişebilir. 
Çok önemli olan davranışsal belirtilerden bazıları da 
alkol, sigara ve benzeri zararlı maddelerin tüketiminin 
belirgin artmasıdır. Bazı bireyler bunun (özellikle 
sigara ve alkol kullanımında artış) bir baş etme süreci 
olduğu gibi bir yanılgıya kapılabilirler. Unutmayalım ki 
zararlı maddelerin tüketiminin artışı işlevsel olmayan 
bir baş etme mekanizmasıdır. 

Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)

Psikolojik dayanıklılık, Türkçe literatürde 
genellikle “resilience” kelimesinin karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. The Random House sözlüğüne 
göre “resilience” kelimesinin anlamı “sıkıştırılıp ya da 
esnetildikten sonra orijinal formuna veya pozisyonuna 
dönebilme becerisi” olarak tanımlanmıştır. Ancak 
Murphy (1987) psikolojik dayanıklılığın geleceği başlıklı 
kitap bölümünde, psikolojik dayanıklılığı “bir kişinin 
stresle nasıl baş ettiği ve travmadan nasıl kurtulduğu/
iyileştiği” ile ilgilenen genel bir kavram olarak tanımlar. 



5. Göç ve Ruh Sağlığı

204 |

Psikolojik dayanıklılığı sünger metaforu üzerinden 
anlamak daha kolay olmaktadır. Elimize bir sünger 
alıp dışarıdan ona bir baskı yaptığımızda sünger şekil 
değiştirecektir. Uygulanan kuvveti kaldırdığımızda 
sünger belli bir süre içerisinde eski halini alacaktır. 
Burada süngerin eski şeklini alacağı zamanı belirleyen 
şey o süngerin ne kadar az yıpranmış olduğu ve ne 
kadar dayanıklı olduğu belirleyecektir. Benzer şekilde 
maruz kaldığı İTS nedeni ile dengesi sarsılan bireyin 
ne kadar sürede eski haline dönüp günlük olağan 
etkinliklerine geri döneceğini belirleyen de psikolojik 
dayanıklılık olacaktır. 

Psikolojik dayanıklılık için çocukluk çağında örseleyici 
olaylar yaşamış olmak, ebeveyn kaybı, savaş ve 
yoksulluk gibi risk faktörleri yanında; zeka, olumlu 
veya kolay mizaç, etkili problem çözme becerileri, 
sağlık ve sosyal yeterlilik gibi koruyucu faktörler de 
tanımlanmıştır. Bu durumda psikolojik dayanıklılık, 
“mutlaka sağlıklı bir uyum gösterme ile ilişkili olan ve 
uyum sürecine katkı sağlayan koruyucu faktörlerin, 
var olan risk faktörleri ile belirgin etkileşimi sonucunda 
ortaya çıkan bir olgu” olarak tanımlanmaktadır. 

Tükenmişlik 

Kişinin profesyonel iş yaşamında ve diğer insanlarla 
olan ilişkilerinde olumsuzluklara yol açan özsaygı 
yitimi, kronik yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk 
duygularının gelişimi ile birlikte seyreden bir sendrom 
olarak tanımlamıştır. Risk altında çalışan personelin 
ikincil travmatik stresi ve ilişkili faktörler ile psikolojik 
dayanıklılığı ve ilişkili faktörler arasındaki denge 
İTS lehine bozulursa yavaş yavaş tükenme başlar. 
Tükenmişlik dediğimiz kavram bir sürece denk 
gelmektedir. Çalışanın bir süre sonra kendisine, 
insanlara, dünyaya bakışının değişmesi ile başlar. 
Artık olanlara daha uzak ve ilgisiz olabilir. Hiçbir 
şeyin değişmeyeceği sonucuna ulaşıp, umutsuzluk ve 
güçsüzlük hissetmede artış gözlenecektir. Kişi sonuç 
olarak yardımcı olamadığını düşünmeye ve çaresizlik 
hissetmeye başlayacaktır.

Bu tükenmişlik belirtileri, bazı bireysel faktörlerden 
dolayı ortaya çıkabileceği gibi, bazı kurumsal 
belirsizlikler ve kararlar da bu durumu olumsuz 

yönde etkilemektedir. Çalışma saatlerinin 
uzunluğu, iş tanımlarının, rol ve sorumlulukların 
tam belirlenmemiş olması ya da varsa uyulmaması, 
iletişim, koordinasyon ve afet acil durum yönetiminde 
yaşanan aksaklıklar tükenmişliği artırmaktadır.

Tükenmişlikle Baş etme Yöntemleri

• Kendine zaman ayırma, dinlenme
• Kendine bakma, sağlıklı beslenme
• Sınırlarını ve hizmet sunumunda nerde duracağı-

nı bilme
• Duygu ve düşüncelerini meslektaşlarla paylaşa-

bilme
• Sıcak, doğal ve profesyonel olma
• Zarar vermemeye, etik çalışmaya dikkat etmek.

İkincil Travmatik Stresten Korunma ve Özbakım

Yapılan bilimsel çalışmalar, ikincil travmatizasyon 
ile ilişkili birçok değişken olduğunu ve bazı meslek 
elemanlarının risk altında olduklarına dair bulgular 
ortaya koymuştur. Öte yandan kişinin eğitim 
düzeyi ve çalışanın travma üzerine aldığı kapasite 
geliştirme eğitimlerinin İTS ye karşı koruyucu olduğu 
bildirilmiştir. Bu eğitimlerin arasında süpervizyonları 
da sayabiliriz. Süpervizyonlar sadece personelin 
kapasitesini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda 
kişinin İTS nedeniyle yaşadıkları çatışmaları dile 
getirebileceği ve bu duygular üzerine çalışabileceği 
bir ortam da sağlayabilir. Üstelik personel zorlandığı 
olguları danışarak daha iyi hizmet de verebilir. 
Bunlar dışında, çalışan personelin yaşı ve meslekteki 
deneyimi de İTS den korunma da önemli rol oynuyor 
görünmektedir. Meslekte uzun yıllar harcamış 
deneyimi sahibi personel İTS den kendini daha 
iyi koruyabilmektedir. Dolayısı ile göç ve sağlık 
alanında çalışmaya yeni başlayan arkadaşlarımızın 
riskli durumda olduklarını ifade edebiliriz. Ayrıca, 
algılanan sosyal destekten söz etmemiz gerekir. 
Çok sayıda çalışma algılanan sosyal desteğin hem 
İTS hem tükenmişlik konusunda kişiyi koruduğunu 
göstermiştir.

Çalışma ortamı da İTS den korunma ya da etkilenme 
konusunda önemli rol oynamaktadır. Örneğin uzun 
mesai saatleri, bireyin işini yaparken hissettiği yoğun 
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çaresizlik duygusu ve çalışanın ağır çalışma yükünün 
bulunması personel ne kadar dayanıklı olursa olsun 
ikincil travmatizasyona maruz kalmasına ve stres 
reaksiyonu vermesine neden olabilir. Üstelik tanık 
olan bireyin bile kolay kolay adalet duygusunu tahsis 
edemeyeceği, çocuklara yönelik insan eliyle yapılmış 
travmalar gibi travmatik olaylarla çalışan personelde 
sıklıkla İTS belirtileri gösterebilmektedir. Öte yandan, 
bireyin yaptığı iş kendisine ne kadar anlamlı gelirse ve 
bu işten ne kadar hoşnutluk, doyum sağlarsa ikincil 
travmatizasyondan o kadar az etkilenecektir. 

Salston ve Figley (2003), düzenli ve sağlıklı beslenme 
ve keyif alınan etkinliklere katılma ya da uğraşılarda 
bulunmayı meslek elemanlarının bireysel olarak 
alabilecekleri önlemler arasında vurgulamıştır. 
Ayrıca yeterli düzeyde fiziksel egzersiz, spor, 
gevşeme egzersizleri ve kişisel etkinlikler ile 
profesyonel etkinlikler arasında sağlıklı bir denge 
kurulması meslek elemanlarının göz önünde 
bulundurabilecekleri adımlardır. 

Araştırmacılar; kişinin özbakım becerilerinin travma 
sonrası büyüme ve uyum ile güçlü bir ilişkide 
olduğunu ve ikincil travmanın olumsuz etkilerini 
azaltmaya yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 5.5: Özbakım konusunda yapılabilecekler

Bireysel olarak 
yapılacaklar:

- Kendi durumunu değerlendirmek, yaşamında ve mesleki durumunda nerede olduğuna bak-
mak,

- Başkalarına yardım etmeye hazır olma (bireysel ve mesleki açıdan) durumunu değerlendirmek
- İş arkadaşlarımıza stres belirtileri ve kaynaklarını yönetme konusunda destek olmak
- Yapılan işi anlamlı hale getirmek ya da var olan anlamını fark etmek
- Travma, stresle başa çıkma, göç ve ruh sağlığı konularında hazırlanmış eğitimlere katılın
- Uyku ve beslenme düzeninize özen gösterin, dinlenme zamanınızı verimli geçirin 
-  Arkadaşlarınızla sık sık sosyal ortamlar yaratın ve keyif aldığınız etkinliklerde bulunun
- Gerektiğinde bir uzmandan yardım istemekten çekinmeyin
- Algılanan sosyal desteği arttırmak
- Mesai saatini aşmamaya gayret gösterme
- Bir sınırımız olduğu üzerine çalışma, çaresizlik duygusuyla baş etme konusunda kendini geliştir-

me

Kurumsal olarak 
yapılacaklar:

- Eğitim ve toplantılar yaparak personelin travma konusunda kapasitesini geliştirmek
- Düzenli çalışma saatleri ve uygun bir iş yükü
-  Süpervizyon oturumları düzenlemek ve personelin sorun yaşadığı ya da yönetmede güçlük 

yaşadıkları olgularını paylaşabilecekleri ortamlar yaratmak
- Göçmenlerle çalışan personellerin katılabileceği ve bu alanda çalışanları bir araya getirecek 

bilgilendirme toplantıları organize etmek 
- Çalışanların ihtiyacına yönelik stresle başa çıkma, iletişim ve benzeri konularda eğitimler 

düzenlenmesi,
- Personelin stresini daha kolay atabileceği sosyal etkinlikler düzenlemek 
- Personelin aralarda dinlenebileceği sakin ortamlar yaratmak
- Çalışılan kurumda rol görev ve sorumluluklarının net olması
- Personel üzerinde ağır iş yükü oluşturmamak, iş yükü konusunda makul ve adil bir dağıtım 

yapmak
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GİRİŞ

Tarihsel süreçte toplumlar geliştikçe, hastalık 
örüntülerinde de değişmeler olmuştur. Yirminci 
yüzyılın başlarına kadar bulaşıcı hastalıklar 
önemli bir sorun iken, sağlık alanında gerçekleşen 
gelişmelerle bulaşıcı hastalıklar azalmış ve kronik 
hastalıklar önem kazanmıştır. Bu değişimle birlikte 
beklenen yaşam süresi uzamış, bebek ve çocuk başta 
olmak üzere ölümler azalmış, beslenme sorunları 
azalmış, antibiyotiklerin keşfi ile enfeksiyonlar 
tedavi edilebilmiş, aşılamada yaşanan ilerlemeler 
ile aşı ile korunabilir hastalıklarda ve bunlara bağlı 
ölümlerde azalmalar gözlemlenmiştir. Diğer yandan 
sağlık hizmetlerinin sunumuna bakış açısında 
da değişiklikler olmuştur. Önceleri hastalıkların 
tedavisine yönelik örgütlenmeler ön planda iken, 
özellikle 1980 sonrası koruyucu sağlık hizmetlerine 
daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu bakış 
açısı ile sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin 
yaşam süresini ve kalitesini yükseltmek olmuştur. 

Tüm bu değişimler çok boyutlu bir yapıya sahip 
olan sağlık/hastalık kavramlarına bakış açısında 
da değişimleri beraberinde getirmiştir. Önceleri 
çoğunlukla biyolojik etmenlerle açıklanmaya çalışılan 
hastalık kavramı, zamanla sağlığın belirleyicileri olarak 
tanımlanan ve bir kişinin sağlıklı olma durumunu 
etkileyen birçok etmen olduğunu gözler önüne seren 
yeni bir kavramla açıklanmıştır. Sağlığın belirleyicileri 
sosyal, ekolojik, politik, ticari ve kültürel, sağlık hizmet 
sunumu gibi pek çok faktörden oluşmaktadır. Sağlıklı 
olma açısından bu faktörler arasında sağlığın sosyal 
belirleyicileri (SSB) en büyük paya sahiptir. Sağlığın 
belirleyicileri uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde 
para, güç ve kaynakların dağılımı ile şekillenmektedir. 

Sağlığın Tanımı

Sağlık kavramı çok boyutlu yapısı nedeniyle, 
günümüze kadar farklı biçimlerde tanımlanmıştır. 
Bu farklılıklarda bir yandan toplumların kendi 
kültür ve yaşayışları, diğer yandan da zaman içinde 
dünyanın geçirdiği bilinç ve farkındalık değişimleri 
etkili olmuştur. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından oluşturulan ve kabul edilen en son 
tanıma göre sağlık; “sadece sakatlık veya hastalığın 
olmaması durumu değil; kişilerin bedensel, mental ve 
sosyal yönden tam iyi olma hali”dir. 

Ülkemizde 1982 Anayasasının 56.ıncı maddesinde 
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve 
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve 
özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” 
denilmektedir.

DSÖ tarafından yapılan sağlık tanımı irdelendiğinde, 
sağlığın tanımlanmasında üç temel yaklaşım olduğu 
görülmektedir. Bunlar biyo-medikal, psikolojik ve 
sosyolojik (sosyo-kültürel) yaklaşımlardır.

Biyo-medikal yaklaşıma göre, sadece fizyolojik 
durum göz önüne alınmaktadır. Sağlık, normal 
fonksiyon gösterme, bütünün bir bölümünün «iyilik 
hali», hastalığın ya da fizyolojik bozukluğun olmaması 
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faktörlerin üzerindeki kontrollerini arttırmaları 
yoluyla, sağlık düzeyini iyileştirme sürecidir. Kişinin 
sağlıklı ya da hastalıklı olmasını etkileyen pek 
çok etken bulunmaktadır. Sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinde, sağlığı etkileyen faktörleri bilmek 
ve tanımlamak önemlidir. Sağlık tanımında da 
görüldüğü gibi bedensel, zihinsel ve psikososyal 
yapılar birbirini tamamlayan bütüncül sistemler olup, 
bunlara sağlığın belirleyicileri denilmektedir. 

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİSİ OLARAK 
GÖÇ KAVRAMI

Göç, yerleşim yerini en az bir yıllığına değiştirme 
amacıyla, kalıcı olarak yapılan bir harekettir. Türk Dil 
Kurumu’nun tanıma göre ise ekonomik, toplumsal 
veya siyasal nedenlerle bireylerin veya toplulukların 
bir yerden başka bir yere giderek ikamet etmeleridir.  
Nüfus hareketlerinin önemli sebeplerinden birisi 
olan göç; ani ve hızlı bir çevre değişimi yaratarak, 
sosyal, kültürel ve fiziksel olarak toplumu ve bireyleri 
etkilemekte, böylece sağlık ve sağlık değişkenleri 
üzerinde çok önemli etkilere neden olmaktadır. 

Uluslararası sözleşmeler göçmenlerin sağlıklı olma 
ve sağlık hizmetlerine ulaşım haklarını temel insan 
haklarından birisi olarak kabul etmektedir. Birleşmiş 
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi’nde, sağlık standardı hakkı 
“herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel 
ve ruhsal sağlık standardına sahip olması” olarak 
ifade edilmektedir. Sağlık hizmetleri her ülkenin kendi 
dinamiklerine göre şekillenen bir hizmettir. Ancak 
hangi ülkede sunulursa sunulsun, en temel hizmet 
koruyucu sağlık hizmetleridir.  Kişisel ve Politik Haklar 
Sözleşmesi’ne göre sözleşme ile tanınan haklar; ırk, 
cinsiyet, din, siyasi veya diğer fikir, ulusal veya sosyal 
köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi 
herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaksızın, devlet 
toprakları zerindeki tüm bireyler için söz konusudur. 
Tüm bu düzenlemelere rağmen dünya geneline 
bakıldığında, ülkelerde birbirinden farklı politikalar 
olduğu gözlemlenmektedir. Ancak sebebi ne olursa 
olsun, en temel insan haklarından olan sağlıklı olma 
ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakları konularında 
ayırımcılık yapmak bir insanlık suçudur. 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda “eğer 
hastalık yoksa iyisinizdir” felsefesi hakimdir. Sağlığın 
biyo-medikal boyutu genetik yatkınlık, immün sistem 
bozuklukları, mikroorganizmalar gibi birçok faktörü 
kapsamakta olup, bu faktörlerin kontrolü zaman 
zaman zor olmaktadır.

Psikolojik yaklaşımda, bireyler kendi sağlıkları ile 
ilgili sürekli subjektif değerlendirmeler yapmaktadır. 
Psikolojik iyiliğin boyutları; negatif etki (mutsuzluk, 
yalnızlık ve diğer kişilerin eleştirileri), mutluluk 
(kişisel başarı-övgü alma ve ilginç günlük etkinliklere 
katılma) ve uzun dönem doyumluluk (kişisel, aile ve 
işle ilgili pozitif durumlar) olarak belirtilmektedir. 
Sağlığın psikolojik bileşenleri sağlıkla ilgili tutum, 
düşünce, davranış ve duyguları içermekte, bunlar 
kişiler arası farklılık gösterebilmekte ve sağlığı farklı 
yönlerde etkileyebilmektedir.

Sosyolojik (Sosyo-kültürel) yaklaşımda ise, sağlık 
sosyal normlara uygunluk ile değerlendirilmektedir. 
Talcott P’e göre sağlığın tanımı «sosyalleştiği roller 
ve görevlerin etkin performansı için bireyin en uygun 
kapasite durumu» olarak ifade edilmektedir. Buna 
göre bireyin kendi sağlığı ile ilgili yaptığı açıklama, 
hekimin belirlediği sağlık durumundan daha önemlidir 
ve sağlık kişinin rolünü gerçekleştirebilmesi için pozitif 
bir kapasitedir. Sağlık üzerine etkili sosyal faktörler, bir 
organizasyonun ve kültürün etkisi ile ilgilidir ya da diğer 
bireylerin birey üzerindeki etkisi ile belirlenmektedir. 

SAĞLIĞI ETKİLEYEN SOSYAL ETMENLER

Sağlık kavramı ile ilgili 1974 yılında Lalonde’un 
başlattığı kavramsal değişim rüzgarları, 1977’de 
yapılan Dünya Sağlık Konferansı ve 1978’de yapılan 
Alma Ata Deklarasyonu ardından, 1984 yılındaki 
Ottowa Sözleşmesi ile devam etmiş ve sağlığın bütün 
belirleyicilerini kapsayan bir niteliğe kavuşmuştur. 
Ülkemizin de arasında yer aldığı DSÖ’ne üye 
ülkeler tarafından onaylanan Alma-Ata Bildirgesi, 
uluslararası bir sağlık sözleşmesi niteliğindedir. Bu 
bildirgede tanımlanan “Temel Sağlık Hizmetleri” 
kavramının ana çatısını, sağlığı korumak ve 
geliştirmek oluşturmaktadır. Sağlığı geliştirme, 
insanların ve toplumların sağlıklarını etkileyen 
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Nedeni ne olursa olsun göçün sağlığa etkileri 
büyük düzeydedir. DSÖ’nün sağlık tanımı 
düşünüldüğünde göç ile sağlığın bedensel, ruhsal ve 
sosyal tüm komponentlerinin olumsuz etkilendiği 
gözlemlenmektedir. Göçmenlerin sağlığı göç 
öncesindeki sağlık durumlarına, sosyal ilişkilerine, 
göç sürecine ve yapmak zorunda kaldıkları yolculuğun 
uzunluğuna, yeni çevrelerinin güvenliğine, dil bilip 
bilmemelerine, içinde yaşadıkları sosyal yapıya ve 
sosyal yardıma erişebilmelerine bağlı olarak değişim 
göstermektedir. 

Sağlık temel bir insan hakkıdır ve sürdürülebilir 
kalkınmanın temel bir bileşenidir. Sağlıklı olmak ve 
sağlıklı kalmak, göçmenlerin çalışabilmeleri, üretken 
olmaları ve gerek kendi ülkelerinin gerekse göç 
ettikleri ülkelerin toplumlarının sosyal ve ekonomik 
gelişimlerine katkıda bulunmaları için temel bir 
önkoşuldur. Göçmenlerin sağlığını etkileyen pek çok 
faktör bulunmaktadır. Bu faktörler sağlığın sosyal 
belirleyicileri olarak adlandırılır. Göç, diğer faktörlerin 
yanı sıra, sağlığı etkileme potansiyeli nedeniyle 

sağlığın sosyal bir belirleyicisi olarak kabul edilir. 
Göçmenlerin sağlığını etkileyen sosyal belirleyiciler, 
genel sosyoekonomik durum, yasal statü, kültürel, 
çevresel faktörler ve fiziki çevre, bireysel faktörler 
(yaşam tarzı, yaş, kalıtsal ve davranışsal faktörler 
gibi) olarak sayılabilir. Göçmen ve ev sahibi toplum 
arasında hastalık profilleri ve sağlığı etkileyen 
risk faktörleri açısından, koruyucu müdahalelere 
veya tedavilere erişim bakımından farklılıklar ve 
eşitsizlikler olabilir. Göç ve sağlık arasındaki ilişki 
karmaşıktır, bu karmaşıklık göçmen gruplar arasında 
ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. 
Yasal statü sorunu, damgalanma, ayrımcılık, 
dil, kültürel engeller ve düşük gelir seviyelerinin 
bulunmamasından dolayı, düzensiz göçmenler birinci 
basamak sağlık hizmetlerine, aşı kampanyalarına ve 
sağlığın geliştirilmesine yönelik programlara dahil 
olamayabilir. Göç süreci, göçmenlerin sağlığının 
olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilecek farklı 
aşamalar (göç öncesi, seyahat süreci, göç edilen yere 
ulaşım ve bütünleşme ile geri dönüş) içerir.

Şekil 6.1: Göçün çeşitli fazlarında göçmenlerin ve ailelerinin sağlık ve iyilik halini etkileyen etmenler
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nedeniyle, Suriyeli pek çok göçmen merdiven altı 
ve vasıfsız işlerde, kayıtsız olarak ve düşük ücretle 
çalışmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomide güvencesiz 
istihdamdaki göçmen ve mültecilerde işle ilgili 
olumsuz sağlık sonuçları daha fazla görülmektedir. 

Göç ve çalışma durumu ile ilgili bir diğer boyut çocuk 
işçiliğidir. Ebeveynlerinden ayrılmış, okula devam 
etmeyen çocuklar daha incinebilir olduklarından 
işyerlerinde kayıt dışı çalıştırılabilmektedir. Lübnan’da 
Suriyeli çalışan çocuklar (4-18 yaş) üzerinde yapılmış 
bir çalışmada, işe başlama yaşı ortalama 10,9 yıl olarak 
saptanmış olup, % 74,8’inin tarım sektöründe çalıştığı 
tespit edilmiştir. Erkeklerle karşılaştırıldığında, 
kızların daha az kazandığı, çalışma koşullarının daha 
kötü olduğu ve zor olduğu, maaşlarını zamanında 
alamadıkları, daha az izin alabildikleri ve okullaşma 
oranının daha düşük olduğu saptanmıştır. Kızların 
güneşte ve soğukta daha uzun süre çalıştıkları ve işe 
bağlı sağlık semptomlarının daha fazla olduğu, baskı 
altında çalıştıkları, keskin veya ağır nesneleri daha 
fazla kullandıkları tespit edilmiştir. 

Göçmenlerin sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi

Göçmelerin sağlık ve sosyal hizmetlere 
erişimin önündeki engeller ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. Yasal statü önemli bir 
belirleyicilerden biridir. Yasal statünün yanı sıra, 
hizmetlerin mevcudiyeti, erişilebilirliği, kabul 
edilebilirliği ve kalitesi, bu grupların sosyal, kültürel, 
yapısal, dil farklılıkları, cinsiyetleri, gelir düzeyi, coğrafi 
faktörler, yüksek maliyetler, ayrımcılık, idari engeller, 
yerel sağlık sigorta sistemlerinin kapsayıcılığı, 
olumsuz yaşam koşulları, sağlık hakları hakkında 
bilgi eksikliği gibi çeşitli unsurlar da hizmetlerden 
yararlanmayı etkileyebilir. Bu kişilerin sağlıkla ilgili 
farklı inanç ve bilgileri bulundukları ülkenin sağlık 
hizmetlerini kullanmalarını engelleyebilir. Ayrıca, 
sağlık okuryazarlığı düzeylerinin düşük olması, 
mevcut hizmetler konusunda yeterince bilgi sahibi 
olmamaları da sağlık hizmetlerinin kullanımında 
engel teşkil etmektedir. Geçici hareketlilik 
durumunda (mevsimlik göç veya geçici işçiler) olan 
göçmenler, geldikleri yere dönene kadar sağlık bakım 
ihtiyaçlarını erteleyebilmektedir. Uzun süreli bakımın 
veya tedavinin gerektiği hastalık durumlarında, 

Göç sürecinin aşamalarına ek olarak, bazı göçmenler 
ulusal göç politikaları nedeniyle gözaltına 
alınabilmekte, hapishanelere ve diğer kapalı 
tesislere yerleştirilmektedir. Gözaltına alınma, en 
çok sığınmacıları, mültecileri, yerlerinden edilmiş 
nüfusu, insan ticareti mağdurlarını veya düzensiz 
göçmenleri etkilemektedir. Bu durumda, sağlık 
hizmetlerine erişim sorunu, yoğun nüfuslu yaşam 
alanlarında yetersiz hijyen ve sanitasyon, yetersiz 
beslenme ve şiddet gibi çeşitli faktörler nedeniyle 
göçmenlerin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Tutukluluk 
süresinin uzaması, ruhsal bozukluklara ve psikososyal 
sorunlara neden olabilmektedir.  

Çalışma durumu

Bazı göçmen işçiler, özellikle yeterli beceri eğitimi 
almamış vasıfsız nitelikli olanlar, düşük ücretli, 
tehlikeli ve ağır çalışma koşullarının olduğu, çok 
tehlikeli iş kollarında çalışmaktadır. Bu işçilerin 
genellikle daha uzun çalışma saatleri ile, güvensiz 
koşullarda çalıştıkları bilinmektedir. Bu durumdaki 
pek çok işçi sosyal koruma sistemlerinden ve iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili işçilere sağlanan haklardan da 
yararlanamamaktadır. 

Göçmenlerin, daha çok yüksek yaralanma 
ve ölümlerin yaşanabildiği tarım veya inşaat 
sektörlerinde çalıştıkları bildirilmektedir. Bu iş 
kollarında çevresel tehlikelere maruziyetin yüksek 
olmasının yanısıra, yabancı olmaları nedeniyle bu 
kişilere daha riskli görevler verilebilmektedir. Ayrıca 
dil sorunu, eğitim seviyesinin düşük olması, işyeri 
tehlikeleri konusunda yeterli farkındalıklarının 
olmaması, denetim eksiklikleri, ev sahibi ülkenin 
destek sistemlerinden yeterince yararlanamama işe 
bağlı ölümleri artırabilmektedir. 

Çalışma durumunu belirleyen önemli unsurlardan 
biri de göçle gelen kişilerin yasal statüleridir. Ev 
sahibi oldukları ülkede yasal hakları elde edememiş 
sığınmacılar çalışma izni alamamakta, bu durumda 
da kayıt dışı çalışma söz konusu olabilmektedir.  
T.C.de yapılan çalışmalar Suriye’den göçle gelmiş 
kişilerin Türkiye’de çalışma oranlarının oldukça 
düşük olduğunu göstermektedir.  İkamet izni olmayan 
sığınmacılara yasal çalışma hakkı verilmemesi 
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bu erteleme tedavin güçleşmesine veya tedavilere 
direnç gelişmesine neden olabilir. Tam tersi bir 
durum olarak, başlamış olan tedavi veya sağlık 
bakım hizmetinin (doğum öncesi bakım hizmetleri 
veya aşılar gibi) göçün doğal bir süreci olarak, göç 
öncesi dönemden başlamak üzere, göç süresince 
kesintiye uğraması ya da yeni ev sahibi ülkede devam 
etmemesi durumunda da olumsuz sağlık sonuçları 
şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. 

Göçle gelmiş olan kişiler ev sahibi olan ülkede 
çalışmaya başladıkları takdirde, çalışma saatleri, 
çalışılan yerin sağlık hizmet sağlayıcılara uzaklığı, 
dil veya iletişim sorunları da hizmetlerden 
yararlanmayı engelleyen unsurlardır.  Özellikle dil 
sorununun göçmenler için sağlık ve sosyal bakım 
hizmetlerinin kullanılmasının önündeki en büyük 
engel olduğu belirtilmektedir. Dil sorunu nedeniyle 
bürokratik prosedürler ve sağlık sisteminin işleyişi 
anlaşılamayabilir.  Ev sahibi topluluktan farklı kültürel 
özellikleri ve geleneksel normlara bağlılıkları sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamamalarına 
neden olabilir.

Sağlık hizmetlerinden yeterince ve etkili 
yararlanılabilmesi için, yeni ev sahibi ülkenin, bu 
kişilere sağlık hizmetleri konusunda yeterince bilgi 
vermesi, dil sorunu için tercüman bulundurması, 
göçmenlerin kültürel yapısı ve geleneksel 
yaklaşımlarını bilmesi önemlidir. Kültürel normlar 
nedeniyle kadın göçmenler erkek bakım vericilerden 
sağlık bakımı almayı reddedebilmekte, özellikle cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı konularında farklı davranış 
paternleri (aile planlaması kullanımı, kadın sünneti, 
doğum öncesi bakım hizmetleri gibi.) söz konusu 
olabilmektedir. Hastanelerde ödeme sistemlerindeki 
engeller, sevk sistemindeki yetersizlikler, kadınların 
korkuları (insan ticareti, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet, istismar gibi) hizmete erişimi engelleyebilir 
veya geciktirebilir. 

Wolff ve ark. göçmen kadınlarda, Pap smear 
testi ve meme muayenesi gibi önleyici üreme 
sağlığı önlemlerinin yeterince kullanmadığını, 
acil kontrasepsiyon bilgisinin yetersiz olduğunu, 
istenmeyen gebeliklerin daha fazla görüldüğünü, 
şiddete daha sık maruz kaldıklarını tespit etmişlerdir. 

İsviçre ve İtalya›da yapılan araştırmalar, göçmenlerin 
sağlık ve önleyici hizmetler konusundaki 
bilgi eksikliklerinin, bu hizmetlerin yeterince 
kullanılmamasının ana nedeni olduğunu göstermiştir.

Finlandiya’da etnik azınlık kadınları arasında yapılan 
son bir araştırma, Afrika ve Somali kökenli kadınların 
Finlandiya kökenli kadınlara kıyasla yüksek perinatal 
mortalite oranları olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, 
Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Somali’den 
gelen kadınların yenidoğanlarda düşük doğum 
ağırlığı riski açısından önemli olduğu bulunmuştur.

2014-2017 yıları arasında İsveç’te 31 897 göçmen 
kadının gebelik kayıtları incelendiğinde, Suriye, 
Irak, Somali, Eritre ve Afganistan’dan gelen göçmen 
kadınların, sağlık durumlarını daha kötü olarak 
tanımladıkları, gestasyonel diyabet, ölü doğum 
ve düşük doğum ağırlıklı bebek risklerinin daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Göçmen nüfus içinde, 
sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenlerin, ikamet eden 
mülteci kadınlara göre daha yüksek maternal sağlık 
riskine (RR:1,84; %95 GA: 1,72-1,97) maruz kaldıkları 
saptanmıştır. Bu gruplarda ayrıca erken doğum riski 
(RR 1,47; % 95 GA: 1,21-1,79), yetersiz doğum öncesi 
(RR: 2,56; % 95 CI: 2,27-2,89) ve doğum sonrası bakım 
hizmetleri (RR: 1,15; % 95 GA: 1,10-1,22) daha yüksek 
bulunmuştur.  

Kültürel ve/veya dini engeller veya aşıların 
mevcudiyeti hakkında bilgi eksikliği, göçmen kökenli 
çocukların rutin aşılama hizmetlerine katılmalarını 
engelleyebilir. 

TC’de yayınlanan raporlarda da kamp dışında toplum 
içerisinde yaşayan sığınmacılarda barınma, sağlık 
hizmeti ve beslenme, hijyen gibi sağlığın belirleyicisi 
olan pek çok konuda sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. 
AFAD’ın çalışmasında  kamplarda  yaşayan  kadınların 
yaklaşık %94’ünün, kamp dışında yaşayan kadınların 
ise %58’inin Türkiye’de sağlık hizmeti kullandığı 
belirtilmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimi 
yoksulluk, işsizlik, barınma koşulları gibi sağlığın 
sosyal belirleyicilerinin etkilediği belirtilmektedir. 
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Barınma koşulları sağlığın önemli belirleyicilerinden 
biridir. Mülteci ve /veya sığınmacılar için barınma ve 
sağlık ilişkisinin araştırıldığı bir sistematik derlemede, 
tüm araştırmalarda, mülteci kamplarında fiziksel 
koşullarının yetersiz olduğu veya uygun olmadığı, 
güvenlik sorunları olduğu belirtilmiştir. Yaşam 
alanlarına dair fiziksel koşullar, güvenlik sorunları ve 
kalabalık yaşam ile mülteci/sığınmacıların fiziksel ve 
zihinsel sağlığı arasında bir ilişki olduğu çalışmalarda 
bildirilmiştir.  

Maddi yetersizlikler bireylerin sağlık hizmetine 
erişimlerindeki en büyük engellerden biridir. Kalkan 
ve arkadaşlarının Bursa’da yaptıkları çalışmada 
ihtiyacı olduğu halde sağlık hizmetine başvuramayan 
sığınmacıların %31,6’sı bu durumun maddi 
nedenlerden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Göç ve yer değiştirme süreci güvensiz gıda tüketimi 
ve beslenme sorunlarına (malnutrisyon, mikro besin 
eksiklikleri gibi) yol açabilir. Özellikle bebekler, 
çocuklar ve kadınlar, güvenli olmayan koşullar, 
cinsiyet ayrımcılığı, sınırlı hareket kabiliyetleri 
nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanamamakta, beslenme ve bakım hizmetleri 
kesintiye uğramaktadır.  Gebe ve emziren kadınlar, 
artan fizyolojik gereksinimlerinden dolayı özellikle 
yetersiz beslenme açısından risk altındadır.

Eşitsizlikler

Göçle ilgili koşullar genellikle sağlık eşitsizliklerini 
körükler ve göçmenleri artan sağlık risklerine ve 
olumsuz sağlık sonuçlarına maruz bırakabilir: 
kısıtlayıcı göç politikaları, pek çok göçmenin düzensiz 
ulaşım araçları kullanarak gizli ve riskli bir şekilde 
seyahat etmesine neden olur. Bu durumda sayıları net 
olarak bilinmeyebilir, ihtiyaçları çeşitlilik gösterebilir. 
Ekonomik yetersizlikler ve göçmen karşıtı düşünceler, 
göçmenlerin sağlık hizmeti, eğitim, güvenli çalışma 
ve yaşam koşullarına erişimini sınırlayabilmektedir. 
Bu bağlamda, göç, göçmenlerin sağlığının kilit bir 
sosyal belirleyicisi haline gelmiştir.

Göç olgusu, uluslararası ya da ülke içinde yer 
değiştirme şeklinde olabildiği gibi, düzenli ve 
düzensiz göçmenleri, iş veya eğitim olanakları için 

göç eden bireyleri, ülke içinde yerlerinden edilmiş 
kişileri, mültecileri, sığınmacıları ve insan ticareti 
mağdurlarını içermektedir. Her farklı topluluk, göç 
süreçlerini çevreleyen koşullara bağlı olarak değişen 
seviyelerde risk ve kırılganlığa sahiptir. Göçmenlerin 
çoğu, fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlarını riske sokan 
yasal, sosyal, kültürel, ekonomik, davranışsal ve 
iletişim engellerinin birleşimiyle karşı karşıyadır. Bu 
belirleyiciler kadınlar, çocuklar ve daha düşük vasıflı, 
düzensiz göçmenleri daha fazla etkilemektedir. 
Bununla birlikte, yasal belgeleri olan ve daha yüksek 
bir sosyoekonomik konumu olan göçmenler bile, 
dil ve kültürel farklılıkların yanı sıra kurumsal ve 
yapısal engeller veya psiko-sosyal stresler nedeniyle 
hizmetlere erişim konusunda zorluklar ve kısıtlamalar 
yaşayabilir. 

Sağlıkta eşitsizlikler bir tür ayrımcılık ve belirli 
kaynaklara erişim sorunundan kaynaklanmaktadır. 
2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “Hedef 
10: Eşitsizliklerin ülke içinde ve ülkeler arası 
azaltılması” olarak belirlenmiştir. Hedef 3 ise; sağlıklı 
yaşamın ve iyilik halinin tüm yaş grupları ve herkes 
için sağlanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 
Bu hedefin gerçekleştirilmesi etkili sağlık bakım 
hizmetlerine ulaşım, güvenli, etkili, kaliteli, uygun 
fiyatlı ilaçlar ve aşılara ulaşım ve yoksulluktan 
korunmayı sağlayabilecek mekanizmalar ile 
sağlanabilir. 

Göç öncesi dönemde yaşadıkları ülkede aldıkları 
sağlık hizmeti yaygınlığı ve kalitesi, beslenme ve 
aşılanma durumları, kültür özellikleri gibi etmenler; 
göç sırasında yaşadıkları fiziksel, cinsel ve ruhsal 
travmalar, sağlıksız çevre koşulları, beslenme 
sorunları, bulaşıcı hastalıklar gibi etmenler; gidilen 
ülkede yaşanılan dil sorunu, kültürel farklılıklar ve 
uyum sorunları, beslenme alışkanlıkları, göç ettikleri 
ülkede var olan sorunlar ve sunulan sağlık hizmetinin 
düzeyi, göç ettikleri ülkelerde karşılaştıkları sağlık 
sorunları gibi pek çok etmen göçmen sağlığını 
olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak göç öncesi, göç 
sırasında ve göç sonrasında karşı karşıya kaldıkları 
pek çok risk faktörleri, bu grubu daha riskli konuma 
getirmektedir. Bunun yanında bebekler ve çocuklar; 
gebe, lohusa ve yalnız kadınlar, engelliler, yaşlılar, 
kronik hastalığı olanlar, insan trafiği dâhilinde olanlar 
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ve dil sorunu olanlar gibi riskli gruplar, sağlık sorunları 
açısından daha fazla dikkat edilmesi gereken 
gruplardır. Sonuç olarak sağlığın belirleyicilerinden 
birisi olan göç, çok yönlü stres yaratması nedeniyle 
sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. 
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6.2. GÖÇMENLER VE SAĞLIK 
OKURYAZARLIĞI
Prof. Dr. Pınar OKYAY*, Prof. Dr. Seçil ÖZKAN** 
*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

uygulama hatalarında artma, tedavi edici hizmetleri 
daha fazla kullanma, hastaneye yatış hızında artma, 
sağlık harcamalarında artma gibi pek çok olumsuz 
sonuca neden olmaktadır. Sağlık yöneticileri ve 
politika yapıcılar açısından da, maliyetleri ve sağlık 
hizmeti kullanımını arttırdığından dolayı, sağlık 
hizmetlerinin yeniden organize edilebilmesi ve 
yapılandırılmasında büyük önem taşımaktadır.

 Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi, 
Düzeyi ve İlişkili Faktörler

Mevcut sağlık okuryazarlık değerlendirme testleri 
daha çok işlevsel-temel okuryazarlık düzeylerini 
tespit etmek üzere geliştirilmiştir. Bu testlerle kişinin 
okuduğunu anlama, aritmetik beceri, kelime tanıma 
ve telaffuz gibi beceriler değerlendirilmektedir. Sağlık 
çerçevesi içerisinde kullanılan kelime tanıma testleri 
ve sağlık okuryazarlık düzeyi ölçen testler; REALM 
(Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine / Revised 
- Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Ölçümü), 
TOFHLA (Short Test of Functional Health Literacy 
in Adults -Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlık 
Testi), WRAT (Wide Range Achievement Test - Geniş 
Kapsamlı Başarı Testi), NVS (The Newest Vital Sign 
-En Yeni Hayati Bulgu Testi), HALS (Health Activities 
Literacy Scale- Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlık 
Ölçeği), eHEALS (eHealth Literacy Scale - Elektronik 
Sağlık Okuryazarlık Ölçeği) şeklinde sıralanabilir.

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırması 
Konsorsiyumu tarafından geliştirilen “entegre sağlık 
okuryazarlığı modeli” üç boyut ve dört süreçten 
oluşan bir matris öngörmektedir. Boyutlar “sağlık 
hizmetleri”, “hastalıklardan korunma” ve “sağlığın 

Sağlık Okuryazarlığı, “Bireylerin iyi sağlık halinin 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili 
bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli 
olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi’’ olarak 
tanımlamaktadır. Bu temel tanım çerçevesinde, 
farklı tanımlar zaman içinde geliştirilmiştir. Sağlık 
okuryazarlığı giderek hekimin konutlarını anlama 
ya da reçete talimatlarını anlamadan çok daha geniş 
bir anlam kazanmıştır. Güncel yaklaşımlar, problem 
çözme, karar verme, kritik düşünme ve iletişim 
kavramlarına da sağlık okuryazarlığının içinde yer 
vermekte ve sağlığın geliştirilmesinde çok önemli bir 
yeri olduğuna vurgu yapmaktadır.  

Günümüzde bireylerin; kendi hastalıklarını 
tanıyabilmeleri, bulgularını belirleyebilmeleri, 
kendileri için iyi olduğunu düşündükleri kararları 
alabilmeleri beklenmektedir. Sağlık hizmetlerinin 
etkinliği, etkililiği ve kalitesi de, sağlık hizmetini 
alan bireylerin kendi sağlıkları konusunda verdikleri 
bu kararlara bağlıdır. Sağlık okuryazarlığı, sağlıklı 
yaşam yılını ve kalitesini artırır, sağlık eşitsizliklerini 
giderir. Sağlık profesyonelleri için mesleki tatmin, 
doğru iletişim ve klinik becerileri kullanabilmeyi; 
sağlık hizmeti alanlar için anlaşılır olabilmeyi, karara 
katılımda daha fazla aktif rol almayı, daha kaliteli 
sağlık hizmetinden yararlanabilmeyi sağlar.

Sağlık okuryazarlık düzeyinin yetersiz olması 
durumunda daha sağlıksız yaşam, kronik hastalıklarla 
ilgili bilgi eksikliği, verilen eğitimleri anlamada güçlük, 
koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi eksikliği ve 
bu hizmetleri kullanmada sorunlar (tarama,  aşılar, 
egzersiz programları vb.), verilen tedaviye uymada 
güçlük (ilaç tedavisine,  kontrollere uyum vb.), ilaç 
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geliştirilmesidir”. Süreçleri ise “sağlıkla ilgili bilye 
ulaşma”, “sağlıkla ilgili bilgiyi anlama”, “sağlıkla 
ilgiliyi bilgiyi değerlendirme” ve “sağlıkla ilgili 
bilgiyi kullanma/uygulama” oluşturmaktadır. Bu 
ölçeğin Türkiye’de güvenilirlik ve geçerlilik çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin toplumsal 
özellikleri, toplumun sağlık düzeyi ve sağlık sisteminin 
yapısına uyarlılığı gözetilmiştir. Sonuçta TSOY-32 
Ölçeğinde, “tedavi ve hizmet” ile “hastalıklardan 
korunma/sağlığın geliştirilmesi” olmak üzere iki 
boyut; “sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma”, “sağlıkla ilgili 
bilgiyi anlama”, “sağlıkla ilgili bilgiyi değerlendirme” 
ve “sağlıkla ilgili bilgiyi kullanma/uygulama” olmak 
üzere dört süreçten oluşan bir matris geliştirilen 
ölçeğin temelini oluşturmuştur. Ölçek matristeki sekiz 
farklı gözle ilişkilendirilmiş, her bir göze karşılık dört 
soru olmak üzere toplam 32 sorudan oluşmaktadır. 

ABD’nde ve AB’nde yapılan ulusal düzeydeki çalışma 
sonuçları kısıtlı sağlık okuryazarlığı düzeyinin 
yaygınlığını göstermektedir. ABD’de okuryazarlık ve 
sağlık okuryazarlığı konulu mevcut nüfus verileri, 2003 
NAAL (National Assessment of Adult Literacy / Ulusal 
Erişkin Okuryazarlığı Değerlendirmesi) kaynaklıdır. 
Bu çalışmaya dahil edilen on dokuz binden fazla 
erişkinin %12’si yeterli, %53’ü orta düzeyde, %22’si 
temel düzeyde, %14 temel düzeyin altında sağlık 
okuryazarlığı ortaya koymuştur. “Avrupa Sağlık 
Okuryazarlığı Araştırması Ölçeği” ise Avrupa Sağlık 
Okuryazarlığı Projesi kapsamında geliştirilmiş 
bir ölçektir. Ölçek Avrupa Sağlık Okuryazarlığı 
Araştırması Konsorsiyumu tarafından geliştirilen 
entegre sağlık okuryazarlığı modelini kavramsal 
çerçeve olarak kullanmıştır. Ölçek, 4’ lü likert yanıtları 
olan 47 sorudan oluşan sağlık okuryazarlığını beyana 
dayalı olarak değerlendiren bir ankettir. Geliştirilen 
ölçek değerlendirme aracı olarak kullanılarak sekiz 
farklı ülkeyi içeren (Avusturya, Bulgaristan, Almanya, 
Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Polonya, İspanya) bir 
sağlık okuryazarlığı araştırması (The European Health 
Literacy Survey, HLS-EU), yürütülmüştür. Çalışmada 
%12,4 yetersiz, %35,2 sorunlu, %36 yeterli, %16,5 
mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyi saptanmıştır. 

Türkiye’de konu hakkında yapılan topluma dayalı 
çalışmalar sınırlı olmakla birlikte ülke genelinde 
4979 kişi ile yürütülen HL-EU ölçeği ile yapılan bir 

çalışmanın sonuçlarına göre incelenenlerin %24,5’i 
yetersiz, %40,1’i sorunlu, %27,8’i yeterli, %7,6’sı 
mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyine sahiptir. 
Ankara il merkezinde bazı aile sağlığı merkezlerine 
başvuran on sekiz yaş üstü kişilerin (TSOY-32 ölçeği 
ile) sağlık okuryazarlığı düzeyi ve belirleyicilerinin 
değerlendirildiği bir çalışmada ise incelenenlerin 
sağlık okuryazarlığı düzeyinin % 18,8’inin yetersiz, 
% 47,8’inin sorunlu, % 24,5’inin yeterli, % 8,9’unun 
mükemmel olduğu bulunmuştur. Yine aynı ölçeği 
kullanarak yapılan daha güncel bir çalışmada 
Türkiye’de 15 yaş üstü temsil eden bir örneklem 
büyüklüğünde yapılan çalışmada, yetersiz ve sorunlu 
sağlık okuryazarlığı düzeyi %68,9 saptanmıştır. 

Sağlık okuryazarlığı düzeyini etkileyen faktörler 
arasında yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çalışma 
durumu, sağlık bilgisi düzeyi yer almaktadır. Bütün 
bu bireysel bilgi ve becerilerin yanında geçmiş 
deneyimlerle birlikte demografik, kültürel ve çevresel 
faktörler de sağlık okuryazarlığını etkilemektedir. 
Yaşlılar, düşük gelir grupları, düşük eğitim 
grupları, göçmenler, azınlık grupları yetersiz sağlık 
okuryazarlığı için başlıca risk grupları arasında yer 
almaktadır. Eğitim, dil, kültür, kaynaklara erişim ve 
yaş kişinin sağlık okuryazarlığı becerilerini etkileyen 
faktörlerdir.

Sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlık hizmeti kullanım 
özellikleri birbirleri ile ilişkili bulunmuştur. Sağlık 
okuryazarlığı yetersiz olanlar kanser tarama testlerini 
yaptırma, grip aşısı olma gibi koruyucu sağlık 
hizmetlerini daha az kullanmaktadır. Yetersiz sağlık 
okuryazarlığı ile poliklinik hizmeti başvurularında 
ve hastane yatışlarında artış arasında bir ilişki tespit 
edilmiştir. Sınırlı sağlık okuryazarlığı olanlarda acil 
sağlık hizmetleri kullanımı daha yaygındır. Yetersiz 
sağlık okuryazarlığının hem bireysel olarak hem 
toplumsal olarak ekonomik sonuçları vardır. 

Düşük sağlık okuryazarlığının sağlıktaki etkileri 
birçok çalışma ile değerlendirilmiştir. Düşük sağlık 
okuryazarlığı mamografi çekimi, bağışıklama ve rutin 
diş kontrolü gibi koruyucu hekimlik ile başta kronik 
hastalıkların yönetimi olmak üzere birçok sağlık 
sorunu ile ilişkilidir.
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Göçmenler ve Sağlık Okuryazarlığı

Göçmenler sağlık okuryazarlığı açısından en 
önemli risk gruplarından biridir. Genel olarak, daha 
düşük sağlık okuryazarlığı ölçümlerine sahiptirler. 
Göçmenlerin dil, ırk, kültür ve eğitim farklılıkları 
bu duruma sebep olmaktadır. Ekonomik ve sosyal 
engeller nedeni ile eğitim ile ilgili olanak ve kaynaklar 
göçmenlere kısmen ulaşabilmektedir.

Göçmenler olağanüstü bir süreç yaşayan insanlardır. 
Yaşamlarını sürdürdükleri yerden başka bir yere, hele 
de dilini bilmedikleri, kültürüne yabancı oldukları 
başka bir ülkeye zorunlu olarak göç etmeleri önemli 
sorunlara yol açmaktadır. Bunların başında sağlık 
sorunları gelmektedir. Göçmenlerin özellikle göç 
ettikleri bölgede yeterli sağlık kuruluşunun olmaması, 
eğitim düzeylerinin düşük olması, kötü beslenme 
ve hijyen koşulları, dil sorunları ile yetersiz sağlık 
okuryazarlığı sağlık sorunlarının oluşumunda başlıca 
aktörlerdir. 

Göçün meydana getirdiği sağlık sorunları ile ilgili 
yapılmış birçok araştırma mevcutken, bu sorunların 
göçmenlerin sağlık okuryazarlığı ile ilişkisinin 
değerlendirildiği çalışmalar çok sınırlıdır. 29 Temmuz 
2019 tarihi itibari ile PubMed incelendiğinde 
“migrants AND health” anahtar sözcükleri ile 9730 
çalışma mevcutken, “migrants AND health literacy” 
anahtar sözcükleri ile 147 çalışma izlenmektedir. 
Bunlardan da sadece 48’ine ücretsiz olarak tam metin 
ulaşılabilmektedir. 

Ülkemizde göçmenlerin sağlık durumları ile ilgili 
çalışmalar mevcutken, göçmenlerdeki sağlık 
okuryazarlığının değerlendirildiği bir çalışmaya 
saptanamamıştır. Bu değerlendirme yabancı 
literatürde de sınırlıdır. İsveç’te yapılan bir çalışmada 
çalışmaya katılan göçmenlerin %60’ında fonksiyonel 
ve %27’sinde de kapsamlı sağlık okuryazarlık 
düzeyleri düşük bulunmuştur. Farklı göçmen 
gruplarında yapılan bu çalışma, düşük eğitimin 
ve geldiği ülkenin de bu süreçte önemli olduğunu 
ortaya koymuştur. Düşük eğitimin, özellikle farklı yaş 
gruplarında etkili olduğunu gösteren başka çalışmalar 
da bulunmaktadır. Bu nedenle, göçmenlerin eğitim 
durumunun güçlendirilmesi ve göç edilen ülkenin 
dilinin öğretilmesi öncelikli müdahale alanlarındandır.

Göçmenlerin önünde dil en önemli engel olarak 
gözlenmektedir. Ülkenin kendi vatandaşları için bile 
zaten sorunlu bir alanda sağlık hizmeti sunumunda 
anlaşılırlığın ve ulaşımın arttırılması için dil seçimi 
çok özenle yapılmalıdır. ABD’nda göçmenlerde 
yapılan çalışmalarda, sağlık profesyonellerinin 
kendi meslek örgütleri tarafından o ülkenin halkı 
için geliştirilen bilgilendirme materyallerini aynen 
kullandıklarında, göçmenlerin bunu anlamadıkları; 
bilgilendirme materyallerinin göçmenler için çok 
karmaşık geldiğini fark edilmiştir. Bu nedenle, sağlık 
eğitimi materyallerinin tümünün değiştirilip 4-5 
maddelik ve görsellik destekli hale sokulduğunda 
sonuç alınabildiği gösterilmiştir. 

Düşük  sağlık okuryazarlığı sağlık sorunları ile 
karşımıza çıkmaktadır. Avustralya’daki göçmenlerde 
yapılan çalışmalar, göçmenlerin Avustralya’da 
doğumlu nüfusa göre düşük sağlık okuryazarlıklarına 
bağlı olarak pek çok sorun yaşadıklarını ortaya 
koymuştur. Bu nedenle göçmenler daha düşük 
sağlık seviyelerine sahiptirler. Nicel çalışmalara 
benzer şekilde nitel çalışmalarda da, düşük sağlık 
okuryazarlığı sağlık hizmeti için en önemli engellerden 
bir olarak karşımıza çıkmaktadır. İsviçre’de 21-40 
yaşları arasında 33 göçmen kadının yer aldığı bir 
odak grup çalışmasında, kadınların gebelik, doğum 
ve doğum sonrası dönemde yaşadıkları sorunlar 
araştırılmıştır. Bu çalışmada da nitel çalışmaların 
sonuçlarını destekleyecek şekilde, en önemli 
engellerden bir düşük sağlık okuryazarlığı olarak 
tanımlanmıştır. 

Göçmenlerde sağlık okuryazarlığının etkisinin 
değerlendirilmesi ile ilgili en önemli sorun, 
bu konudaki ölçme aracı eksikliğidir. Mevcut 
ölçme araçlarının göçmenlerin diline çevrilmiş 
olanlarının kullanımı ile çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu diller de sınırlı sayıdadır. Bu araçlar göçmen 
nüfuslarında özellikle denememiş ya da onlar için 
geliştirilmemiştir. Nicel ölçüm araçlarının bu kısıtlılığı 
nedeni ile nitel değerlendirmeler de yapılmaktadır. 
Bu değerlendirmelerin çoğunda çeviri için bir destek 
elemanına gereksinim olmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler

• Göçmenler düşük sağlık okuryazarlığı seviyeleri 
ile olumsuz sağlık durumu için risk grubudur. 

• Sağlık hizmetlerinin etkinliği, etkililiği ve kalitesi 
sağlık okuryazarlığı ile ilişkilidir. Bu nedenle, göç-
menlerde de sağlık okuryazarlığını geliştirmek 
esastır.

• Göçmenlerin sağlık okuryazarlığı genel okurya-
zarlıkları ile ilişkilidir. Bu nedenle, göç ettikleri 
ülkenin dili en kısa zamanda göçmenlere öğretil-
melidir.

• Göçmenlerde sağlık okuryazarlığının değerlendi-
rilmesi ile ilgili ölçme araçları geliştirilmelidir. Bu 
konudaki çalışmalar yetersizdir. Bir an önce haya-
ta geçirilmelidir.

• Göçmenlerde sağlık okuryazarlığının arttırılması 
ile ilgili dünyadaki örnekler güncel olarak değer-
lendirilmeli ve ülkemiz için uygun olabileceği dü-
şünülenler hayata geçirilmelidir.

• Bu uygulamaların etkileri ve gözlenen değişimler 
bilimsel olarak ölçülmeli ve raporlanmalıdır. Bu 
raporlar ışığında yol haritaları güncellenmelidir.

• Bu çalışmaların tüm süreçlerine göçmenlerin ka-
tılımı sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde, uygulana-
bilir ve etki yaratan bir program geliştirilebilir.

• Sağlık personelinin mezuniyet öncesi eğitiminde 
bu konuya yer verilmeli ve mezuniyet sonrasında 
da bu farkındalık arttırılmalıdır.

• Göçmenlerde sağlık okuryazarlığını etkileyen fak-
törlerin giderilmesinde çok sektörlü bir yaklaşım 
benimsenmelidir. 

• Göçmenlerde sağlık okuryazarlığının ölçülme-
si, sağlık etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılan 
müdahalelerin oluşturduğu değişimin ölçülmesi 
için bilimsel çalışmalara gereksinim bulunmakta-
dır.

Sonuç olarak, göçmenlerin sağlık okuryazarlığını 
yükselmek için yerel koşulları dikkate alan, bu 
nedenle esnek olmasını bilen çok sektörlü, çok 
aktörlü bir ulusal yaklaşım geliştirmek gereklidir. 
Bu yaklaşımda, Türkçenin öğretilmesi başta olmak 
üzere, ülkemizde sağlık hizmet sunumu sistemi ve 
göçmenlerin sağlık sorunlarına yönelik hizmetlerin 
kullanımı yer almalıdır. Sağlık okuryazarlığının 
süreli değerlendirilmesi ile bu geliştirme çabalarının 
etkinliği değerlendirilmeli ve sağlık durumunun 
önünde bir engel olmama için gerekli müdahaleler 
yapılmalıdır.
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6.3. GÖÇMENLER VE GÖÇMENLERE 
SAĞLIK HİZMETİ SUNANLAR 
AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI - İŞ 
GÜVENLİĞİ 
Prof.Dr. Nazım Ercüment BEYHUN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Göçmen kavramı kendi isteğiyle ya da zor durumda 
kalarak başka bir ülkeye giden kişiye denilirken, 
sığınmacı ise kendi rızası dışında zorla yaşadığı 
bölgeden sürülerek ya da kaçarak başka ülkeye 
giden kişiye denmektedir. Sığınmacı gittiği ülke 
tarafından kayıt altına alındığında ve hukuksal 
kapsama girdiğinde mülteci ismini almaktadır. 
Türkiye’deki çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, Irak, 
İran ve Afganistan’dan gelen kişiler tanımsal olarak 
bakıldığında hem göçmen, hem sığınmacı hem de 
mülteci olarak görülebilir. 

Göçmenler göç ettikleri yeni ülkenin coğrafik, sosyal, 
kültürel, ekonomik ortamına katıldıkları gibi tüm 
bu faktörlerin de etkilediği çalışma ortamlarına 
da katılmaktadırlar. Göçmen yaşamını devam 
ettirebilmek için çalışmak zorunda olduğundan 
farklı sosyo – kültürel - ekonomik çevrenin içerisine 
girmesinin yanı sıra farklı bir çalışma ortamına da 
girmektedir. Bu ortam çalışma kültürü, çalışmaya 
atfedilen değer, sosyal sigorta uygulamaları, göç 
edilen ülkenin çalışmaya ilgili yasal mevzuatı, 
ülkedeki çalışma alanları, ülkenin çalışma politiği ve 
ağırlıklı sektörler gibi çalışma ortamını şekillendiren 
faktörlerden de etkilenmektedir. Göçmen işçiler 
dünyada çeşitli dönemlerde geçici işçi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla da ülkeler tarafından özellikle 
talep edilebilmektedirler. Ülkemizde zamanında 
yaşanan Almanya’ya çalışma amacıyla gerçekleşen 
göç olgusu da bu duruma verilebilecek örneklerden 
birisidir. Suriyeli göçmenlerin durumu ise tamamen 
farklı olup yaşanan çatışma ortamı nedeniyle 

zorunluluktan kaynaklanan bir göç olgusu olarak 
ülkemizin önemli gündemlerinden birisidir. 

Göçmen içi kavramının irdelenmesi ve ülkemizdeki 
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin bu tanıma 
uyup uymadığının değerlendirilmesi önemlidir. 
Bu bağlamda bakıldığında ILO’nun 97 ve 143 
nolu sözleşmelerindeki göçmen işçi kavramına 
geçici koruma altındaki Suriyelilerin girmediği 
açıktır çünkü bu sözleşmelerde kabul edilen ülke 
tarafından çalışma izni verilmiş olan işçiler göçmen 
işçi kapsamındadır. Bu duruma ek olarak belirtmek 
gerekir ki bu sözleşmeleri Türkiye onaylamamıştır. 
Tabiiki ülkemizde sadece Suriyeli sığınmacılar değil 
bunun yanında Afganistan, Irak ve İran’dan da göç 
etmiş sığınmacılar bulunmaktadır. Türkiye’de geçici 
koruma kapsamında 3,6 milyondan fazla Suriyeli 
bulunmaktadır. Bu rakamlar ile Türkiye son 5 yılda 
için Dünyada en fazla mültecinin sığındığı ülke 
konumundadır. Ortalama Suriyeli mülteci yaşı 23’tür 
ve yaklaşık %65’i kadın ve çocuktur. Suriyeli mülteciler 
çoğunlukla mevsimsel tarım işçiliği, inşaat, imalat, 
tekstil sektörü gibi düşük beceri gerektiren, düşük 
maaşla çalışılan işlerde çalışmaktadırlar. Türkiye 
2016 yılında çıkardığı “Geçici Koruma Sağlanan 
Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” 
ile kayıtlı olan mültecilere kayıt oldukları tarihten 6 
ay sonra çalışma izni alabilme hakkı tanımıştır. Bu 
başvuru işveren tarafından ve E-devlet üzerinden 
yapılmalıdır. Mevsimlik tarım ve hayvancılıkla ilgili 
işler izin muafiyeti kapsamına alınmıştır. Çalışma 
izni verilmeyen geçici koruma altındaki yabancılar 
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Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Çalışma izni 
için bir prosedür bulunmasına rağmen kayıtsız kaçak 
olarak çalışma ve/veya çalıştırılma çalışan mültecinin 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının getirdiği korumanın 
dışında kalmasına neden olmaktadır. 

Göçmenlerin sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları 
arasında kayıtlı olunmaması yani kaçak olması 
durumunda zorunlu kalmadıkça yakalanırım 
korkusuyla sağlık hizmeti talep etmemesi ve mevcut 
sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesi, sağlık 
hizmetine ulaşamaması, dil ve kültürel sorunlar, sağlık 
hizmeti sağlayanların göçmenlerin dil ve kültürlerini 
bilmemesi, göçmenlerin sağlık sorunlarıyla ilgili 
deneyimlerinin az olması, maddi sorunlar, kimliğini 
ispat edememesi gibi durumlar yer almaktadır. Bu 
etkenler aynı zamanda göçmenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerine ulaşmasında da etkendir. 
Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmet organizasyonu 
kendi içinde farklı özellikler içermektedir. 

Göçmen işçilerin en sık karşılaştığı durumların 
başında iş kazaları gelmektedir ve hatta bu iş kazaları 
yerli çalışanların uğradığı iş kazalarına göre daha 
fazla ölüm ve yaralanmayla sonuçlanabilmektedir. 
Bu durumun başlıca nedeni göçmen işçilerin kayıtlı 
işçilerin çalışmak istemediği çok tehlikeli işlerde 
çalışmayı mecburen kabullenmesinden kaynaklı 
olabilir. Bu durum beklenen bir durumdur. Kayıtsız 
işçi yani kaçak olarak çalıştırılan göçmen kendinin 
ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için ve işinin 
devamını sağlayabilmek için yüksek iş kazası riskine 
rağmen ve hatta bunun farkında olarak çalışmayı 
tercih edebilir. Diğer yandan yüksek iş kazası riskinin 
farkında da olmayabilir. Kayıtsız işçi eğer ulusal iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatı tarafından güvence 
altına alınan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, 
yapılan işe özel risk eğitimleri, kişisel koruyucu 
donanım kullanma eğitimleri vb. eğitimleri almamış 
olma ihtimali de yüksektir. Bu duruma ek olarak 
işveren tarafından kayıtlı işçilere verilen kişisel 
koruyucu donanımlardan mahrum edilmiş de 
olabilir. Vardiyalı işlerde ve mevzuatın öngördüğü 
sürelerden daha uzun süreli çalıştırılabilir. İş kazası 
riskini artıran bir diğer faktör ise iş ortamındaki 
iletişim zorluğudur. Göç edilen ülkenin yerel dilini 
bilmeyen bir göçmen yukarıda bahsedilen eğitimlere 

katılsa dahi anlatılanları anlayamayabilecek ve 
hatta riskli durumlarda kendisini uyarmak isteyen 
diğer işçilerin çağrılarını da anlayamayacaktır. Bu 
durumda iki çözümden bahsedilebilir. Bunlardan 
birisi göçmenlere dil eğitimi verilmesi ya da çalışan 
personele göçmenlerin dilinin öğretilmesidir ki 
ikinci seçeneğin gerçekleşme olasılığının daha düşük 
olacağının tahmin edileceğinden ilk seçenek daha 
çok ön plana çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
özelinde olmasa da Hatay’da yaşayan Suriyeli 
sığınmacı kadınların katılımıyla yapılan bir randomize 
kontrollü çalışmada kadınlara kendi dillerinde 
verilen eğitimin kadınların serviks ve meme kanseri 
farkındalığını artırdığı ortaya konmuştur. Ancak 
bu gibi müdahalelerin gerçekleştirilmesi de hem 
zaman, hem parasal yatırım hem de insan gücü 
açısından ciddi yatırım gerektirmektedir. Tüm bu 
durumlardan dolayı göçmen işçi artmış iş kazası 
riskiyle karşı karşıyadır. Göçmenlerin, sığınmacıların, 
geçici koruma altında olanların hangi hukuksal 
statüde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmadığından ve hatta iş kazasının resmiyet 
kazanması için gerekli şartların belirlendiği 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında olamayacağından bu kişilerin uğradığı iş 
kazalarının tam sayısına ulaşmak neredeyse mümkün 
değildir. Kayıtsız göçmenlerin geçirdiği iş kazalarına 
gazete haberlerinde rastlanmakla birlikte, gazetelere 
konu olan kazaların sıklıkla ölümle sonuçlanan 
kazalar olduğu göz önünde bulundurulursa bu gazete 
haberlerinin buzdağının görünen tepesi olması büyük 
bir olasılıktır. 

Meslek hastalıkları açısından değerlendirildiğinde ise 
iş kazaları için yukarıda belirtilen geçerli hukuksal 
statü aynen meslek hastalıkları için de geçerlidir. Bir 
de bu durumun üstüne meslek hastalıklarının ortaya 
çıkması için gereken uzun süreleri de eklediğimizde, 
kayıtsız çalışıldığını ve dolayısıyla etken hangi türde 
olursa olsun gerçek maruziyetin ortaya konmasının 
imkansızlığı nedeniyle göçmenlerde hangi sayıda 
meslek hastalığı olduğunu tahmin edebilmek mümkün 
değildir. Hatta yaklaşık son 9-10 yıldır yoğunlaşan 
sığınmacı ve göçmen akışı, ülkemize geldikten 
sonraki olası çalışma sürelerini de dikkate aldığımızda 
henüz hastalıkların ortaya çıkması için gerekli 
sürelerin geçmemiş olabileceğini de değerlendirmek 
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gerekir.  İş kazaları ölümcül olarak sonlandığında en 
azından gazete haberi olurken meslek hastalıklarına 
gazete haberlerinde dahi rastlamak mümkün 
değildir. Olumsuz çalışma şartlarında, uzun süreler 
boyunca çalışan göçmenlerin meslek hastalıklarına 
yakalanmayacağını düşünmek oldukça iyimser bir 
yaklaşımdır.

Göçmenin cinsiyeti çalışma hayatına katılmasında 
belirleyici faktörlerden birisi olmaktadır. İstanbul’da 
konfeksiyon atölyelerinde çalışan Azeri kadın 
göçmenlerin çalışma yaşamındaki sorunları irdeleyen 
bir çalışmada kadınların düşük ücretle çalışmak 
zorunda oldukları, sosyal dışlanmayla karşı karşıya 
kaldıkları ve şiddete maruz kaldıkları belirtilmiştir. 
Dışlanma açısından değerlendirildiğinde yabancı 
çalışanın yerel çalışan tarafından çalışma hayatında 
rakip, işine göz koyan, işsizlik riski yaratan olarak 
görülebileceği olasılık dahilindedir. Bu durum 
ekonomik güçlüklerin yaşandığı dönemlerde yabancı 
çalışana yönelik daha da şiddetlenebilir ve toplumda 
genel bir göçmenler yüzünden işsiz kalıyoruz algısı 
yaratabilir. Lordoğlu’nun 2011 – 2014 yılları arasında 
en çok Suriyeli sığınmacının olduğu beş ilde yaptığı 
bir çalışmada da yerel çalışanlarla gerginlik ve 
çatışma riskinin arttığı belirtilmektedir. Örneğin 
Suriyeli mültecilerin bir kısmı kendi işini kurmuş ve 
özellikle esnaf olarak çalışmaktadır. Bu durum yerel 
esnaflar tarafından özellikle vergi konusu bağlamında 
ciddi bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu sonuç iş 
sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde 
yer yer fiziksel şiddete dönebileceği gibi çalışan 
göçmen üzerinde artmış psikososyal riskler ile ortaya 
çıkabilir. Ürdün’deki göçmenlerin katılımıyla yapılan 
çalışmada iş bulmakta zorluğun yanında çalışılan işte 
yaşanan zorluklar, mevcut becerilerinden daha düşük 
seviyeli işler yapmak zorunda kalma, ayrımcılık, aynı 
işi daha düşük ücretle yapma gibi zorlayıcı durumlar 
nedeniyle göçmenlerin kendisini değersiz hissettikleri 
belirlenmiştir. Akıl ve ruh sağlığı hizmetlerine olan 
ihtiyacın giderek artacağı düşünülebilir, nitekim 
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin 
sağlık ihtiyaçlarının karşılaştırılmalı değerlendirildiği 
bir çalışmada Türkiye’deki göçmenlerin diğer iki 
ülkeye göre daha fazla mental sağlık hizmetlerine 
daha fazla ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bu durum 
ülkemizin diğer sağlık sorunlarının çözümünde 

bu iki ülkeye göre daha başarılı sağlık hizmeti 
gerçekleştirmiş olması sebebiyle gerçekleşmiş 
olabilir. Fiziksel sağlığa yönelik sorunların büyük 
oranda çözümünün göçmenler için mental sağlık 
sorunlarını daha ön plana almalarını sağlamış olabilir. 
Bunun yanında Ürdün ve Lübnan’ın sosyokültürel 
olarak Suriyeli göçmenler için Türkiye’ye göre daha 
iyi adapte olmaları nedeniyle daha az mental sağlık 
sorunları yaşıyor olmaları şeklinde de açıklanabilir. 
Ancak şu açıktırki, Suriyeli göçmenlere psikososyal 
riskler ve mental sağlık hizmetleri açısından destek 
olmak gerekmektedir. Bu konuda yapılan başka bir 
çalışmada mental sağlık hizmeti konusunda özellikle 
dil konusunun önemli bir bariyer oluşturduğu 
belirlenmiştir. Kadınlar için düşünüldüğünde ev 
içi hizmetler, yaşlı ve hasta bakımı gibi az sayıda 
kişi tarafından yapılmak istenen işlerde görece 
yabancı çalışmasına olumlu gözle bakılabilirken 
bu sektörlerin dışına çıkıldığında Dedeoğlu’nun 
çalışmasındaki konfeksiyon örneğinde olduğu 
gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların en 
optimal çözümü iş sağlığı ve güvenliği bilim alanında 
riskli gruplara öncelik tanınarak, risk analizlerinde 
göçmen işçilerin dezavantajlı durumlarının 
dikkate alınması, göçmenlerin işyeri hekimliği 
hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması, 
işyeri hekimlerinin profesyonel hekimlik anlayışı 
içerisinde hakkaniyeti de gözeterek göçmenlerin 
yaşadığı olumsuzlukları dikkate alarak bireysel 
riskleri belirlemeleri gerekmektedir. Göçmenlerin işe 
giriş muayenelerinden ve periyodik muayenelerden 
yararlanmalarını sağlamak çok önemlidir. Bu noktada 
işverenlerin kayıtlı göçmen işçi çalıştırmaları, 
kayıt altına aldıkları çalışana iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini sunmaları önemlidir.  

Çocuk göçmenler de doğal olarak iş sağlığı ve 
güvenliği açısından olumsuz etkilerin altında 
kalmaktadırlar. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü verilerine göre 19.09.2019 itibariyle 
Türkiye’de geçici koruma kapsamında 3.666.059 
Suriyeli bulunmaktadır. Bu kişilerin 1.711.817’si 18 yaş 
altında yani çocuktur. Bu sayılar çocukların koruma 
kapsamındaki Suriyelilerin %46,7’sini oluşturduğunu 
göstermektedir. Göçün çocuk sağlığı üzerine pek çok 
farklı yönden olumsuz etkisi bulunmaktadır ancak iş 
sağlığı ve güvenliği anlamında değerlendirildiğinde 



6. Göçle İlgili Diğer Konular

| 229

15 yaşın altında çalıştırılma, 15 - 18 yaş arasında ise 
yaşına uygun olmayan işlerde çalıştırılma, çalışma 
ortamlarında çocuğun istismar ve ihmale uğraması, 
artmış iş kazası ve meslek hastalıkları riskiyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca mecburen çalışmaya 
başlayan çocuk göçmenlerin eğitim hayatının yarım 
kalması veya tam tersi şekilde eğitim hayatı yarım 
kalan çocuk ve genç göçmenin çalışmaya yönelmesi 
de gerçekleşebilmektedir. Lübnan’da yapılan bir 
çalışmada çocukların çalışmaya başlama yaşının 10,9 
yaş ve %74,8’si tarım sektöründe çalışmakta olduğu 
belirlenmiştir. Kız çocuklar erkelere göre daha az 
kazanmakta, güneşin altında veya soğukta daha 
uzun süreler çalışmakta ve okula daha az oranda 
devam etmektedirler.  Yapılan çalışmada 79 çocuk bir 
iş kazası nedeniyle ölen çocuk bildiğini bildirmiştir. 
Bu durumun önlenebilmesi için çalışma hayatında 
denetimlerin sıkılaştırılması, çocuk işçiliğinin önüne 
geçilmesi ve göçmen çocukların eğitim hayatına 
dahil edilmesi için gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde Suriyeli 
göçmenlerin kayıt altına alınması ve kayıtlı 
çalıştırılması, böylece çalışma hayatında iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ulaşımlarının 
sağlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt 
altına alınması, maluliyet durumlarında sigorta 
uygulamalarının başlatılması gerekmektedir. Suriyeli 
göçmenleri çalıştıran işverenlere bu anlamda 
önemli görevler düşmektedir. Suistimal yapmadan 
göçmen çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve çalışma 
ortamında korunmaları gerekmektedir. Bu durumu 
kolaylaştırmak adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda geçici koruma 
altındaki yabancılara yönelik bahsedilen önlemlerin 
eklenmesi düşünülebilir. Bir diğer önlem ise göçmen 
sağlığı merkezlerinde veya güçlendirilmiş göçmen 
sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personellerine 
mesleksel etkilenimler ile ilgili hatırlatma eğitimleri 
yapılması, olası meslek hastalıklarına erken tanı 
konmasına yardımcı olabilir. Bu merkezlerde ve tüm 
sağlık kurumlarında iş kazası geçiren göçmenlerin 
bildiriminin yapılabilmesi için bir sistem oluşturulması 
ve iş kazası kaydı alınan işyerlerine denetimlerin 
sıkılaştırılması hem kayıtsız çalışmanın önüne 

geçilebilmesi, hem göçmenlerde gerçekleşen iş kazası 
sayılarında gerçeğe yaklaşılması hem de gerekli 
önlemlerin alınmasına faydalı olacaktır. Bu konuda 
oluşacak fon ihtiyacının ise tüm Dünya tarafından 
üstlenilmesi gerekmektedir. ILO’nun Türkiye’de 
yaptığı çalışmalar olumlu olmakla birlikte yetersizdir 
ve çok daha kapsamlı çalışmalara ve çalışma hayatına 
yönelik fonlama desteğine ihtiyaç vardır. 

Bu zorluklara rağmen Suriyeli göçmenler için Türkiye 
halen önemli bir umut kapısıdır. Bu durum yaşanan 
yoğun göç hareketine rağmen Suriyeli göçmenlerin 
Türkiye’de dostça karşılandıkları ve zorluklar olsa 
da çalışma yaşamına dahil oldukları ve Suriye’deki 
hayatlarından daha iyi bir yaşam sürdükleri 
düşünülebilir. Nitekim Apak’ın Mardin’de yaşayan 
Suriyeli göçmenlerin gelecek beklentilerini incelediği 
çalışmasında katılımcıların %65.2’si gelecekte iyi 
fırsatlar yakalayabileceğini düşünmektedir ve bu 
çalışmada üçte ikisinden fazlası Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak istediğini beyan etmiştir. Bu 
sonuçlar değerlendirildiğinde genel anlamda 
ülkemizin Suriyeli mülteciler için umutlu bir gelecek 
kapısı olarak algılandığı söylenebilir. 

Mevcut iş sağlığı güvenliği sorunlarının önlenmesi 
ve azaltılmasında belki de en önemli nokta belki de 
göçmene yokmuş gibi, gözden çıkarılabilirmiş gibi 
davranmamaktır.

Göçmenlere Sağlık Hizmeti Sunanların İş Sağlığı 
ve Güvenliği 

Türkiye’ye yönelik son 9 yıldır yaşanan yoğun göç 
dalgası ciddi boyutta bir sağlık hizmeti ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Göçün başlangıç zamanlarında 
geçici yerleşim alanlarında başlayan sağlık hizmetleri, 
hastane başvuruları ağırlıklı olarak devam etmiştir. 
Ardından birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
güçlendirilmesi ve hastanelerdeki yükün azaltılması 
amacıyla kurulan göçmen sağlığı merkezleri ve 
güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezleri aracılığıyla 
sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Tüm Türkiye’de 
ücretsiz acil sağlık hizmetleri de sürdürülmektedir.  
Göçmen sağlığı merkezlerinde ve göçün yoğun olarak 
gerçekleştiği iller ağırlıklı olmak üzere neredeyse tüm 
ülkede göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinde sağlık 
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personelleri çalışmaktadır. Bu personele son yıllarda 
hasta yönlendirme personelleri de eklenmiştir.

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı iş sağlığına yönelik 
sağlık sorunları arasında bulaşıcı hastalıklar, şiddete 
maruz kalma, yoğun çalışma temposu gibi faktörler 
ön plandadır. Korkmaz’ın yaptığı bir çalışmada 
göçmenlere sağlık hizmeti veren hemşirelerde 
iletişim sorunları, kendi kararlarını kendi verememe, 
artan iş yükü, vaka çeşitliliğinin artması, taşınan 
bulaşıcı hastalıklar ve risk altında kalma (kızamık, 
leishmaniazis, bulaşıcı deri hastalıkları) gibi sorunlar 
ön plana çıkmıştır. Bu sorunlar işten ayrılmalara 
yani yüksek devir hızına neden olmaktadır. Bu 
sorunların yanında bölgede çalışmak üzere rutin 
olarak çalıştıkları yerlerden geçici görevlendirmeyle 
göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan 
görevlendirmeler de bu sorunlara eklenmektedir. 
Yeni bir ortamda ve kültürüne alışık olmadığı, 
dilini bilmediği insanlara sağlık hizmeti götürmeye 
çalışan sağlık personelleri de mevcut durumdan 
etkilenmektedir. Geçici yerleşim alanlarında hizmet 
veren sağlık personelinin kızamık, hepatit A gibi 
karşılaşabileceği enfeksiyon hastalıklarına yönelik 
bağışıklık durumlarının belirlenmesi ve gerektiğinde 
aşılamaların yapılması oldukça önemlidir. Bunun 
yanında sağlık personeline iletişim eğitimlerinin 
yanında psikolojik danışmanlık ve destek 
hizmetlerinin de sağlanması gereklidir. 

Suriyeli göçmenlerin sağlık hizmetleri maliyetleri 
AFAD ve GİGM tarafından sosyal güvenlik ödemeleri 
ile karşılanmaktadır. Sağlık hizmeti kayıtlı olunan 
il içinde ücretsizdir, acil ve bulaşıcı hastalıklar için 
kayıtlı oluna il dışında da ücretsizdir. Birinci basamak 
sağlık hizmetleri için göçmen sağlığı merkezleri 
açmıştır. Ayrıca geçici yerleşim alanlarında da sağlık 
hizmeti verilmektedir. Kurulan bu göçmen sağlığı 
merkezlerinde çalıştırmak üzere Suriyeli doktor, 
hemşire ve ebeler de eğitilmiştir ve ülke genelinde 
151 merkezde çalışmaktadırlar. Bu örnekte olduğu 
gibi yetişmiş Suriyeli sağlık profesyonellerinin sağlık 
hizmetlerine entegrasyonu sorunların azaltılması 
için yararlı olacaktır. Bunun yanında bölgede çalışan 
sağlık personelinin bölgede konuşulan dilleri bilen 
kişilerden seçilmesi, bölgeye gönderilen personele 
dil bilen yardımcı personel sağlanması, sağlık hizmeti 

veren personel sayısının artırılarak iş yükünün 
azaltılması, geçici görevlendirme yapılan personele 
ek ödeme yapılması gibi uygulamalar personelin 
devamlılığını sağlamada yararlı olacaktır. 

Göçmenlere yönelik sağlık hizmeti veren hemşirelerin 
katılımıyla Kahramanmaraş’ta yapılan bir çalışmada 
hemşirelerin bu hizmetleri modern hemşirelik 
anlayışına uygun ve yeminlerine bağlı bir şekilde 
icra ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuç artan iş yüküne 
rağmen hemşirelerin mesleklerini profesyonel bir 
şekilde icra ettiklerini ortaya koymuştur. Türkiye’nin 
gerek sağlık insan gücü gerek sağlık alt yapısı 
göçmenlere üst düzeyde sağlık hizmeti sunabilecek 
düzeydedir. Bu nitelikli sağlık hizmetini sunan sağlık 
personellerine yönelik koruyucu iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri öncelikle personelin sağlığının korunması 
ardından ise daha etkin ve verimli çalışmasına 
yardımcı olacaktır.
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6.4. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Prof. Dr. Nezih ORHON 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

Kültürlerarası iletişim konusuna ilişkin ilk temel 
noktanın aslında “kültürlerarası iletişim” ifadesinin 
kelimelerinde yattığını görebilmek gerekir. Kültür 
dediğimiz kavram farklı birçok değişkeni içinde 
barındırır. Tek tip tanımlamaların ve yaklaşımların 
mümkün olmadığı bir alandır. İfadenin devamındaki 
“-lerarası” kültürlerin içindeki ve arasındaki çoklu 
özelliğin ve değişkenin varlığını ortaya koymaktadır. 
Söz konusu arasındalık durumu için matematik 
tanımların olmadığı bir durumu ortaya koymaktadır. 
Kültürlerin sahip olduğu zengin özellikler ve bunların 
arasındaki bağı kurabilmek için de olabilecek en iyi 
önerme iletişimin kendisidir.

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel topluluklarda 
yer alan bireylerin ya da grupların etkileşimlerinde 
paylaşıma geçirdikleri birçok şeyi içermektedir. Bu 
paylaşım süreci içerisindeki karşılıklı kültürel alışveriş 
farklı çözümlemelerin ortaya çıkmasıyla anlam 
kazanır.

Kültürlerarası iletişim olarak adlandırılan kavram 
sadece belli sınırlar içerisinde ülkeden ülkeye 
milletlerin arasındaki iletişimi ifade etmemektedir. 
Sınırın bir tarafından diğer tarafına olabileceği gibi 
dinler arası, etnik gruplar arası, bölgeler arası ve daha 
farklı birçok değişken arası olarak yer alabilmektedir. 
Bu farklılıklara bağlı olarak da sahip olunan kimlikler, 
sahip olunan değerler, düşünce sistemleri, dilleri, 
sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri, ilişki ve bağ kurma 
biçimleri ile kalıp düşünceleri ve önyargıları gibi 
farklı birçok nokta değerlendirmelerin içerisine 
girmektedir. İşte bu yüzden sözü edilen zengin 
özellikler nedeniyle kültürlerarasılık denilen kavram 
ortaya çıkmaktadır. 

Kültürlerarasılık içerisinde yer alan konular gündelik 
yaşamın ilişkilerin veya iş yaşamının sürekli 
parçası durumundadır. Kültürlerarası konuların 
anlaşılabilmesi ve bu süreçlerde iletişimin nasıl 
yer alabileceğinin düşünülebilmesi daha sağlıklı 
toplumsal ilişkilerin oluşturulabilmesi için de 
fırsatlar oluşturacaktır. Farklı grupların birbirleri 
ile olan daha da güçlenen ilişkileri nedeniyle de 
farklı birçok alanda etkileri gözlenebilecektir. Bu 
noktalardan birisi ticarettir. Kültürlerarası iletişim 
sayesinde uzlaşı kültürünün ortaya çıkması ile 
toplum içi ve toplumlararası diyaloğun güçlenmesi de 
sağlanabilecek somut kazanımlardandır. Bu sayede 
yaşanagelen çatışmaların azalması ve barışın inşa 
edilmesi de hayat bulabilmektedir. 

Kültürlerarası uzlaşının ve iletişim katkısını 
toplumsal olarak görmenin yanında bireysel olarak 
da görebilmek gerekir. Farklı kültürleri anlama 
doğrultusunda gösterilen her çaba aslında bir tür 
kişisel gelişim becerisidir. 

Kültürlerarası iletişimin belki de en somut 
dokunulabilir şekilde ele alındığı boyut kişisel 
boyuttur. Davranışlarımızın, düşüncelerimizin ve 
beklentilerimizin kültürel özelliklerimiz nedeniyle 
nasıl şekillendiğini düşünebiliriz. Sahip olduğumuz 
bu özelliklerin farklı kültürler ile buluşmasında ne 
tür konularda zorluk çektiğimizi ve ortak uzlaşı ile 
iletişimi sağlayabilmek için ne tür konuların devreye 
girdiğini anlamaya çalışabiliriz.

Kültürler “arasındalık” içerisinde çoğu zaman 
söz konusu olan değişkenler gördüklerimiz ile 
göremediklerimiz arasında yer almaktadır. Dil, 
davranışlar, kıyafetler, mimari yapılar ve sözcüklerimiz 
gibi kültürel özellikler görebildiklerimizin ve 
duyabildiklerimizin içinde yer alırken gelenekler, 
alışkanlıklar, düşünce sistemleri, başkalarını algılayış 
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biçimimiz, değerlerimiz, kendimize ilişkin tavrımız 
ve konumlandırışımız, inançlarımız, varsayımlarımız 
ve hayatımıza ilişkin öngördüğümüz yön görülebilir 
sayamayacağımız kültürel özelliklerimizdendir. Bu 
durum kültürlerarası iletişim içerisinde aysberg 
modeli olarak adlandırılan durumu ortaya 
koymaktadır. Aslında kültürel etkileşimlerimiz 
içerisinde görebildiklerimiz sınırlı bir şekilde 
yer alırken, kültürel olarak fark etmediğimiz, 
göremediğimiz ya da farklı algılamalara neden olan 
konular ise görünmez durumdadır. 

İki farklı kültürün söz konusu olduğunu bir an 
için düşünüldüğünde, iki kültürün bireylerini 
muhtemelen en görünür kılan onların gündelik 
yaşamlarındaki davranışlarıdır. Halbuki her iki kültür 
için de görünür olmayan ya da tarifinde zorluk çekilen 
o kültürlere ait bireylerin değerleri, beklentileri ve 
düşünce yapılarıdır. Böylesi bir durumda kültürel 
olarak yaşanabilecek zorluğun nedeni bir kültürün 
değerlerinin, beklentilerinin ve düşünce sisteminin 
diğerinin görünür çıktı olarak yer alan davranışları ile 
buluşamamasıdır. Bu da kültürel çatışma dediğimiz 
durumu ortaya çıkartmaktadır.

Bu durumda kültür kavramına bakılması gerekmektedir. 
Kültür nedir? Sadece Google arama motoruna kültür 
yazıldığında Temmuz 2019 itibariyle 217 milyon sonuç 
çıkmaktadır. Daha sade bir sonuç ve tanım yapmak 
gerektiğinde: “Kültür, geniş veya özel anlamda topluma 
ait her birey tarafından sahip olunan bilginin, inancın, 
sanatın, değerlerin, yasaların, geleneklerin, adetlerin, 
alışkanlıkların ve daha birçoğunun karmaşık biçimde 
bir arada bulunmasıdır”. Bir anlamda toplumdaki 
bireylerin maddi ve manevi, sözlü sözsüz üretimlerin 
her türlü birlikteliği olarak da adlandırılabilir Geert 
Hofstede’ye göre (1991, s.5) “bir grubun üyelerini veya 
bir insan topluluğunu diğerlerinden ayıran aklın toplu 
olarak yapılanması” olarak da ifade edilebilir.

Kültüre ilişkin tanımlardan yola çıkararak belki 
de düşünmemiz gereken davranışlarımız ile 
kültür arasındaki ilişkidir. Kişisel tercihlerimiz, 
yaşımız, mesleki deneyimlerimiz, ailemizdeki 
sorumluluklarımız, eğitimimiz ve daha birçoğu 
kültürümüzü inşa etmenin yanında davranışlarımıza 
da yön verebilmektedir. 

Kültürlerarası farklı birçok değişkenin söz konusu 
olduğu süreçlerde kültürel bilgiyi arttırabilmek 
önemli bir ilk adımdır. Kültürel bilginin arttırılabilmesi 
için olası kültürel farklılıkların anlaşılabilmesi gerekir. 
Amaç, kültürel farklılıkları tehdit olarak görmek değil, 
anlamaya değer konular olarak ele almak gerekir. 
Örneğin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bireyselcilik, 
açık ve doğrudan iletişim, daha tanımlanmış planlama 
ve zaman yönetimi daha yaygın şekilde dikkati 
çekerken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede 
daha ‘biz’ yaklaşımları, kapalı ve dolaylı iletişim 
ve zamanı daha rahat algılama gibi yaklaşımlar 
dikkati çekebilmektedir. Burada kültürel olarak 
yer alan farklılıkları olumsuzluk ya da tehdit olarak 
algılamanın yerine anlaşılması yararlı olabilecek 
kavramlar olarak yaklaşmak gerekir. Anlamaya 
çalışmak ve beraberinde oluşabilecek anlaşma için 
de sahip olduğumuz en etkili araç iletişimdir.   

Kültürler arasında sözü edilegelen farkların da yoğun 
olarak davranış ve algılama süreçlerinde yer aldığının 
görülebilmesi gerekmektedir. Her ne kadar kültür ile 
ilgili konularda genellemelerden ve varsayımlardan 
kaçınmanın temel bir şart olduğunun belirtilmesi 
gerekse de sözü edilen süreçleri gündelik bir örnek ile 
somutlaştırılabilir. 

 “Alman, Türk ve Suriyeli bir ekip bir proje için top-
lanmaya karar verirler. Belirlenen saat sabah 
10:00’dur. Alman katılımcının saat 10:00’da gel-
diğini, Türk katılımcının saat 10:20’de geldiğini ve 
Suriyeli katılımcının saat 10:45 gibi geldiğini varsa-
yalım. Alman katılımcının toplantıya diğer katılım-
cıların kendisi kadar önem vermediğini düşünmesi 
muhtemelen bu durumda doğal olacaktır. Alman 
katılımcıların sunumun içeriğine ve akışına verdi-
ği önemin yanında Türk ve Suriyeli katılımcıların 
toplantının daha çok sosyal programına odaklan-
dıklarını düşünebiliriz. Türk ve Suriyeli katılımcı-
lar Alman katılımcıları çok fazla iş odaklı, Alman 
katılımcı da Türk ve Suriyeli katılımcıları çok da 
işe odaklanmayan daha çok sosyal konularla ilgi-
lenen üyeler olarak algılayabilir. Davranışlar ve al-
gılar tekrar devreye girmiş durumdadır. Almanlar 
için zamanın etkili kullanılması sosyal programın 
da planlanabilmesi için önemli iken, Türk ve Su-
riyeli katılımcılar ise daha çok ekip olarak sosyal-
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leşmenin değeri üzerinde durmaktadır. Bu arada, 
Türkler Suriyelilerin kıyafetlerini toplantı için çok 
abartılı, renkli ve parlak bulmakla beraber Suriye-
liler de Türkleri toplantı sırasında hiç konuşmayan 
ve bir şey paylaşmayan olarak değerlendirmekte-
dir. Peki, bu örneklerde kim hatalıdır? Daha da öte-
sinde nelere dikkat etmek gerekir?”

Kültürel konuların yer aldığı süreçlerde hatalı ve 
doğru olan, daha iyi ya da daha kötü gibi kıyaslayıcı 
kavramlardan mümkün olduğunca uzak durmak; 
sıfatlandırıcı yaklaşımlardan ve yargılamalardan 
kaçınmak gerekir. Farklı kültürler ile ilgili etkileşimden 
doğan ve çalışmalarımız ile desteklenecek ‘kültürel 
bilgimizi’ arttırmaya çalışmamız en doğrusu olacaktır. 
Yer alan örnek içerisinde Almanların yaklaşımında 
zamana dayalı bir algılamaya bağlı olarak eylemler 
zamana göre planlanmıştır ve görevler de bu akışta 
tamamlanır. Tamamlanması beklenen işler ve görevler 
net olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, Türkler 
ve Suriyeliler için sürecin akışını daha çok bireyler 
belirler. Görevler de bireylere göre yön alır. Temel 
belirleyici bireylerin kendi kültürel iş yapış ve zamanı 
kullanış biçimidir. Bir kere daha Hangi yaklaşım yanlış 
veya doğrudur? sorusu sorulduğunda; buradan 
anlaşılması gereken temel nokta Almanların zamanı 
ve planlamayı temel alırken Türkler ile Suriyelilerin 
sosyalleşmeyi temel almasıdır. biri diğerinden daha 
iyi ya da daha kötü değil, farklı farklıdır.

Yukarıdaki örneğe dikkat edilecek olunursa farklı 
konulara ilişkin kültürel atıfların yer aldığını, 
algılandığını ve bunların farklı şekillerde davranışlara 
aktarıldığını görmekteyiz. Bir kere daha vurgulamak 
gerekirse, burada söz konusu olan kesinlikle daha 
iyi, daha kötü, doğru veya yanlış durumu değildir. 
Kültürlerin bireysel ve grup anlamında farklı aktarım 
ile karşımıza çıktığı gerçeğidir.

Yukarıdaki örnekteki durumların davranışsal çıktı 
olduğu durumundan hareketle daha da temel 
noktaya, yani değerlere de bakılacak olursa benzer 
durumlar ve örnekler ile karşılaşılabilir. Farklı ve birey 
ve grupların kültürel değer anlamında öncelikli tercihi 
risk alabilmek olurken, bir başka kültürdeki bireyin 
veya grubun öncelikli kültürel değeri ailenin güvenliği 
olabilmektedir. Diğer bir yandan, bir grup kültürel 

değer açısından öncelik olarak rekabeti görürken 
bir başka kişi veya grup işbirliğini görebilmektedir. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada 
önemli olanın aslında hayatımızda yer alan farklı 
birçok kültürel değerin bireyler ve gruplar arasında 
farklı öncelikler içerisinde ele alınıyor olmasıdır. Bu 
farklılıkların da iletişim süreçlerine farklı şekillerde 
yansıdığını, farklı anlaşmalara ve yorumlamalara 
neden olduğunu görebilmemiz gerekir. Sonuçta, bir 
kere daha bunların hiçbiri yanlış veya tehdit olarak 
anlaşılmamalı; bunların ve farklı özelliklerin hayat 
bulabildiğini görebilmemiz gerekir.  

Farklı tüm kültürel değişkenler içerisinde elimizde 
belki de en değerli araç iletişimdir. Kendi iç 
iletişimimiz ve dış iletişimimiz (kişiler arası) ile farklı 
kültürleri anlama konusunda kendimize soracağımız 
“ben bu konular açışından neredeyim” sorusu olumlu 
ilk temel nokta olacaktır. Bu soru sayesinde farklı 
kültürlerin anlaşılabilmesi, bunlar ile etkileşime ve 
iletişime açık olunması, farklı kültürleri bilme ve 
anlama konusundaki isteğimiz ve kendimizi yeni 
öğrendiklerimiz konusunda yeni zenginleşmiş bir 
kültürel özneye çevirebilmede devam eden sorunun 
yanıtına ulaştırmaktadır. O soru da “nerede olmak 
istiyorum” sorusudur. Sonuç olarak, kültürlerarası 
olan her türlü sürecin içerisinde ilk iletişim kendi 
içimizde başlamaktadır. Kendimize “farklı kültürleri 
tanıma, anlama, etkileşime geçme konusunda şu anda 
neredeyim ve nerede olmak istiyorum” sorularının 
sorulması ve bu yönde bir iç iletişimin başlatılmasıdır.

Farklı kültürler ile ilgili bizlere farklı ve değişik 
gelen konuların olumsuz karşılanabilmesi haliyle 
karşılaşılan bir durumdur. Bu noktada kültürlerarası 
süreçlerde iletişim üzerinden anlamamıza 
yardımcı olmasını bekleyeceğimiz temel konu 
neden farklılıkların bizi rahatsız ettiği, tehdit gibi 
algılamamıza neden olduğu ve benzeri konulardır. 
Dikkat edilecek olunursa, gündelik yaşam içerisinde 
bir kültürün diğer bir kültüre ilişkin olumsuz 
yaklaşımının yaygınlaşabilmesi karşılaştığımız bir 
durumdur. Bu sürecin karşılıklı iletişim kurularak 
oluşabilecek bir anlam ve anlamlandırma, karşılıklı 
anlama süreci olduğunun farkında olunması gerekir. 
Her bir bireyin kendisine farklı bir kültür ile bir araya 
gelebilmesinde önünde durduğunu düşündüğü 
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engelleri sorgulaması ve bu yönde bir atması gerekir. 
Bunu yapan bireylerin ve grupların “nerede olmak 
istiyorum” sorusuna yanıt verebilmesi ve kendisi/
kendileri adına yapıcı ve kucaklayıcı bir değişim 
üretmeleri mümkündür.

Tartışılagelen temel yaklaşımların içimde saklı 
birçok noktanın kültürlerarası iletişime engel olduğu 
vurgulanması gerekli bir konudur. Sahip olduğu 
konumun kaybolacağını düşünmek, belli sonuçların 
nedeninin karşı tarafta olduğunu düşünmek, kendini 
anlatamadığını ve karşı tarafı anlamadığını düşünmek, 
birinin ötekine keskin şekilde uyum sağlaması 
gerektiğine olan inanç, değer sistemlerinin çakışması, 
kimliği tehdit içinde görmek, aidiyet hissini kaybetmek, 
sahip olduğu gücün ve etkinin kaybolacağını düşünmek 
ya da gündelik yaşamsal faaliyetlerde karşılaşılan 
durumların tümü bir iletişimin kurulmasına engel 
durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada 
sayılanlar ve daha birçoğu kültürlerin birbiri ile iletişim 
kurabilmesinin önündeki engellerdendir.

Sonuca geldiğimiz noktada çözümün ne olduğunu 
düşünmek gerekir. Kültürlerarası olarak yer alan her 
süreç bir öğrenme sürecidir. Bu sürecin temel aracı 
ve bileşeni de iletişimdir. İletişim kurabilme değerli 
bir nokta olarak görülmeli, iletişimi kesmenin ya da 
kopartmanın kültürlerarası hiçbir süreçte anlam 
üretemeyeceği bilinmelidir. İlk adım olarak dinlemeyi 
değerli bulmalıyız. Bu dinlediklerimizi otomatik olarak 
kabul edeceğimiz veya kabulleneceğimiz anlamına 
gelmemektedir. Dinlemek, anlamaya çalışmaya ilişkin 
en değerli adımdır. Dinleyerek karşı kültür ile birlikte 
ne anlam ürettiğimizi düşünebilmeliyiz. Elbette, bu 
süreç içerisinde nelerin de karşı kültürü dinlememize 
engel olduğunun farkında olmamız ve bunları 
sorgulamamız gerekir.  Dinlemek derken bunun ön 
koşullu bir dinleme olmadığını hatırlamak gerekiyor. 
Anlamadığımız veya anlaşamadığımız noktaları 
sorular ile buluşmaya çevirebilmeliyiz. Anladığımızı 
düşündüğümüzü varsaydığımız yaklaşımların 
çoğu zaman iletişim kazalarına neden olacağını 
unutmamalıyız. Doğrulamalarda bulunmak hem 
karşılıklı paylaşımları, hem de iletişimi arttıracaktır.

Sürekli duyduğumuz bir nokta da iletişimi etkili 
kullanmaktır. İletişim sadece konuşmak değildir. 
Dinlemek de iletişimde yer olan bir noktadır. 
Özellikle, kırılganlığı olan gruplar ile kurduğumuz 
iletişimde dinlemek karşı tarafı iyileştiren ve 
güçlendiren, hatta sözü abartmayacak olursak 
ayağa kaldıran bir yaklaşım olmaktadır. İletişimin 
sözlü veya sözsüz olarak olabildiğince eşit dönüp 
dönmediğini gözetmemiz gerekir. Baskın olanın, 
güçlü hissedenin veya sürekli kendini haklı bulanın 
konuşması iletişimin kopmasına, karşı kişi ya da 
grubun kendini çekmesine neden olmaktadır. Bu da 
aslında, buluşması beklenen kültürlerin daha da izole 
olması anlamına gelmektedir.

Farklı kültürler ile buluşmada ve iletişim kurmada 
her zaman olumlu sonuçlar alınamayabileceğini 
görmek de önemli bir noktadır. Hayal kırıklıklarının 
veya ortak bir noktada buluşamamadan kaynaklanan 
sıra dışı durumlarda yargılayıcı olmaktan kaçınmak 
gerekir. Bırakın kültürlerarası süreçleri ve iletişimi, 
benzer kültürler, aileler ve hatta küçük arkadaş 
topluluklarında bile bu tür durumlar ile karşı 
karşıya kalınabilmektedir. İletişim sayesinde farklı 
kültürlerden bireylerin birbirleri ile olumlu yönde 
iletişim kurma çabası, katılıma ve etkileşime davet 
etmesi, ne tür ön yargı ve taraflılıklarının olduğunu 
değerlendirmesi ve oluşan durumları bir sonuç olarak 
görmekten çok olumlu yönde inşa edilmesi gereken 
bir süreç olarak görebilmesi gerekir. 

Kültürlerarası olan süreçlerin en önemli boyutu 
saygının arada yer alabiliyor olmasıdır. Vurgulandığı 
gibi bu başka bir özelliğin ya da değerin kabul edilmesi 
anlamına gelmez; ancak sahip olunan değerlerin 
ve özelliklerin yer bulması konusunda saygının 
paylaşılabilmesi anlamına gelir. Saygının ve iletişimin 
birbiri için karşılıklı önemde olduğunu unutmayalım. 
Saygı paylaşıma girebildiği sürece ‘karşı’ olarak 
adlandırdıklarımız ile buluşabilme fırsatlarını inşa 
etmektedir. 

Sonuç olarak, belki de sinema tarihinin önemli 
yönetmenlerinden İtalyan Piere Paolo Passolini’nin 
sözü ile tamamlamak doğru olacaktır. “Bir kültürü 
sevmek, bir insanı sevmek ile başlar.” İnsanları 
sevelim.
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6.5. GÖÇMENLERE SUNULAN 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİL 
ENGELİ İLE BAŞA ÇIKMA
Özlem BOZTAŞ*
* Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet ABD

Göçmen ve geçici koruma altındaki nüfuslarında artış 
olan ülkelerin yaşadığı sorunlardan biri, herkes için 
erişilebilir, adil ve kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasıdır. 
Türkiye, 2011 yılından beri artan sayıda Suriyeliye ev 
sahipliği yapmaktadır. Geçici Koruma Statüsü verilen 
bu nüfusun sağlık hizmet gereksinimleri yukarıdaki 
bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bölümde 
sağlık hizmetlerinde yaşanan iletişim engellerinden 
en önemlisi olan dil engeli, bunun sonuçları ve sağlık 
hizmet sunumuna etkileri, tıbbi çevirmenlik rollerinin 
hizmet sunumundaki rolü ve sağlık personelinin tıbbi 
çevirmen ve/veya hasta yönlendirme personeli ile 
birlikte çalışmasına yönelik bazı ipuçları verilmesi 
amaçlanmaktadır. 

İstanbul’da yapılan güncel bir araştırmanın 
sonuçlarına göre Suriyeli hastaların yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerde çalışan sağlık personelinin dil 
engeli ve kültürel farkların üstesinden gelebilmeleri 
için daha fazla desteklenmeleri gerekmektedir. Dil 
engeli, Türk sağlık sistemiyle ilgili bilgileri olmaması, 
kültürel farklar gibi unsurlar Suriyeli hastaların 
sağlık erişimini ve sağlık statüsünü etkilemektedir. 
Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel 
Müdürlüğü (DG-SANCO) tarafından finanse edilen 
EUGATE projesinin 2011 tarihli çalışmasında elde 
edilen bulgulara göre, göçmenlere yönelik sağlık 
hizmetlerinde en sık karşılaşılan iletişim sorunları 
sırasıyla dil engeli, sağlık hizmet sistemini bilmeme, 
kültürel farklar, tıbbi öykünün alınamaması olarak 
verilmektedir.

Sağlık hizmetlerinde yararlanma bir insan hakkı 
olması nedeni ile dil engeli olan bir hastanın sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkını düzenleyen 

ulusal ve uluslararası mevzuat bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından 1993’te ilan edilen 
“Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıkların 
Korunmasına Dair Bildirinin” dördüncü maddesinin 
ilk paragrafı; “Devletler gerektiği takdirde, azınlıklara 
mensup olan kişilerin bütün insan haklarını ve temel 
özgürlükleri hiç bir ayrımcılığa maruz kalmadan 
tam ve etkili bir biçimde ve hukuk önünde tam 
bir eşitlik içinde kullanabilmelerini sağlayacak 
tedbirler alır” demektedir. BM “Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi”nin 27’nci maddesinde ise dilsel 
azınlıkların kendi dillerini kullanma hakkından yoksun 
bırakılamayacağından söz edilmektedir. Türkiye’nin 
taraf olduğu “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin m. 5/e/
iv hükmüne göre taraf devletler, ırk, renk ya da ulusal 
veya etnik köken ayrımı yapmaksızın, sağlık, tedavi, 
sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerden yararlanma 
hakkından yararlanmada herkesin kanun önünde 
eşitlik hakkını garanti altına almak yükümlülüğünü 
üstlenirler.

Ulusal mevzuata bakıldığında; 22.10.2014 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan “Geçici Koruma 
Yönetmeliği”nin 31’inci maddesi: “Bu Yönetmelik 
kapsamındaki iş ve işlemlerde, yabancıyla 
tercüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim 
kurulamadığında tercümanlık hizmetleri ücretsiz 
olarak sağlanır” hükmünü içermektedir. Bu amaçla 
Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin 
(GKAS) sağlık hizmetlerinden etkili bir şekilde 
yararlanabilmeleri için Arapça ve Türkçe bilen hasta 
yönlendirme personeli istihdam edilmiştir. Sağlık 
kurumları ve sağlık hizmetlerinde karar alıcılar bu 
sorunların ele alınmasında çeşitli düzeylerde politika 
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geliştirme önerilerinde bulunmuş olup göçmen ve 
etnik kökene sahip hastaların sağlık hizmetlerine 
erişimlerini ve hizmet kalitesini artırmada 
profesyonel sağlık çevirmenlerinden yararlanılması 
etkili bulunmuştur. Elizabeth A. Jacobs, Donald S. 
Shepars ve Jose A. Suata’nın 2004 yılında Amerika 
Birleşik Devletlerinde 122.000 hastaya hizmet veren 
4 sağlık kurumunda iki yıl süreyle gerçekleştirdikleri 
araştırmalarında, dil engeli bulunan hastalara sağlık 
hizmetleri sunumunda profesyonel çeviri hizmetleri 
verilmesinin finansal olarak etkili bir yöntem olduğu 
bulunmuştur. 

Hastaneye veya bir sağlık kurumuna başvuran 
hasta yerel dili bilmiyorsa ve kurumda hastanın 
dilini konuşan personel bulunmuyorsa ortak bir dil 
olmamasından dolayı hekim ve hasta arasında gerekli 
iletişim kurulamaz. Bu da sıklıkla muayene ve tedavi 
sürecini ve sonuçlarını negatif etkileyen iletişim 
sorunlarına ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. 
Dil engeli, etkili sağlık hizmetlerinin sunulmasında 
önemli bir sorundur ve sağlık hizmetlerine erişim, 
bakım kalitesi, hasta memnuniyeti ve hastanın sağlık 
durumuna ilişkin sonuçlar üzerinde olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde dil engelinin 
negatif etkileri üzerine yapılan çalışmalarda en fazla 
vurgulanan unsurlar arasında hastanın hizmete erişim 
hakkı, bakım kalitesi, hasta memnuniyeti ve sağlık 
sonuçları üzerindeki negatif etkileri, tanı ve tedavi 
için artan oranlarda maliyet yükü, gereksiz invazif 
prosedürlerin kullanılma olasılığının artması, bakım 
sürekliliği üzerinde olumsuz etkiler, tedavi sürecinde 
ve hastanın hastanede kalış süresinde artma (John-
Baptiste ve ark., 2004) Yer almaktadır.

Hastanın sağlık hizmetlerinin verildiği dilde iletişim 
kuramıyor olmasından dolayı bazı durumlarda 
hasta yakınları ve akrabaları gibi profesyonel 
olmayan kişilerin iletişim aracısı olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Böyle bir durumda iletişim eksik 
kalmakta, hasta yakını bazı önemli noktaları 
çevirmemekte veya çevirememektedir. Ayrıca 
profesyonel bir çevirmen olmadığında tıbbi 
terminoloji bilgisi olmayan kişilerce çeviri yapılması, 
yanlış tanıdan, daha ciddi klinik hatalara kadar 
birçok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Bu 
sebeple Suriyeli hastalara yönelik profesyonel sağlık 

çevirmenliği hizmetleri verilmesi gerekli görülmüş 
ve yukarıda da belirtildiği gibi bu amaçla iki dil bilen 
hasta yönlendirme personeli istihdam edilmiştir. 

Tıbbi çevirmenlik veya sağlık çevirmenliği, profesyonel 
bir meslek koludur. Sağlık çevirmenliğinde hasta 
yönlendirme personelinin rolü, hekim ve hasta 
arasında etkili iletişimin sağlanması ve gizlilik, 
tarafsızlık, doğru ve eksiksiz tercüme gibi etik 
ilkeler doğrultusunda Arapça konuşan hastanın 
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden etkin şekilde 
yararlanmasında aracı olmaktır. 2014 yılında yapılan 
bir çalışmanın sonuçlarına göre sağlık kurumunda 
hastayla aynı ülkeden, aynı lehçeyi bilen, mümkünse 
aynı cinsiyetten profesyonel tercümanların 
kullanılmasının sağlık hizmet kalitesini artıracağı 
ve iletişim engellerinin ortadan kaldırılmasına katkı 
sağlayacağı gösterilmiştir. Tıbbi çevirmenin rolü, dil 
engeli için köprü olmaktır. Dolayısıyla verilen mesaj 
mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz olarak karşı 
tarafa aktarılmalı, kelime kelime çeviriden ziyade 
verilen mesajın gerçek anlamında aktarılmasına 
dikkat edilmelidir. Birbirinin dilini konuşmayan 
sağlık çalışanı ve hasta arasındaki iletişim 
profesyonel bir çevirmen ile sağlanmalıdır. Hekim, 
hemşire ve diğer sağlık personeli, hasta ile iletişim 
kuramazsa profesyonel ve etkili bir sağlık hizmeti 
sunamazlar. Benzer şekilde hastanede veya sağlık 
kurumunda yakınmasını anlatamayan, semptomları 
söyleyemeyen, tıbbi öyküsünü aktaramayan bir hasta 
da sağlık hizmetine erişemez. Özellikle hasta hakları 
içerisinde yer alan “aydınlatılmış onam alınması” 
işleminde çevirmenin rolü çok önemlidir. Hastalar bir 
tıbbi işlemin veya ameliyatın sonuçlarını net olarak 
anlayamazlarsa onam veremezler.  

SIHHAT projesi kapsamında istihdam edilen hasta 
yönlendirme personelinin çeviri becerilerinin 
geliştirilmesi için çeşitli eğitimler verilmiş ve özellikle 
tıbbi terminoloji ve sağlık çevirmenliği ilkeleri 
doğrultusunda hazırlanan eğitim programları 
vasıtasıyla Suriyeli hastalara verilecek hizmetlerde 
dil engelinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 
Bu yönde verilen eğitimlerin önemli bir parçası 
da çeviride etik ilkelerin benimsenmesidir. Gerek 
tıbbi çevirmenler gerekse kültürel aracı rolündeki 
personelin eğitiminde etik ilkelerin aktarılması 
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önemli bir unsurdur. Sağlık çevirmenliğinde etik 
ilkeler genellikle bazı kilit noktalar etrafında 
birleşmektedir. Gizlilik, tarafsızlık, şeffaflık, doğru 
ve eksiksiz tercüme ve profesyonellik olarak 
özetlenebilecek bu ilkelerin tercüman tarafından iyi 
bilinmesi ve uygulanması, hizmet sunumunda kalite 
için şarttır. Öncelikle sağlık çevirmeninin veya iki dilli 
hasta yönlendirme personelinin her iki tarafın da 
güvenini sağlaması gerekmektedir. Bundan dolayı 
hasta ve hekim arasında çeviri rolü üstlenildiğinde 
çevirmenin öncelikle kendisini tanıtması ve hastanın 
mahremiyetine saygı duyacağını belirtmesi faydalı bir 
yaklaşımdır. Gizlilik ilkesine göre çevirmen hastaya 
ilişkin edindiği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla 
hastanın veya hekimin onayı olmadan paylaşamaz. 

Tarafsızlık ilkesi ise çevirmenin tarafsız 
olamayacağını düşündüğü bir ortamda çeviri 
yapmamasını gerektirir. Örneğin kendi aile 
bireylerinden veya arkadaşlarından birinin hasta 
konumunda olması durumunda acil durumlar 
haricinde çeviri yapılması için başka bir çevirmenin 
görevlendirilmesini istemelidirler. Bir diğer önemli 
husus ile tıbbi çevirmenin, çevirmenlik rolünü aşacak 
şekilde tıbbi önerilerde bulunmamasıdır. Çevirmen 
bir hekim kadar tıbbi bilgiye sahip olamayacağından 
ancak hekimin verdiği talimatları hastaya aktaracak 
şekilde görevini yapmalı bunun haricinde hekimin 
bulunmadığı bir ortamda hastaya herhangi bir tıbbi 
bilgi veya öneri sunmaktan kaçınmalıdır. 

Çevirmenin hiçbir bilgiyi atlamadan, doğru ve eksiksiz 
olarak çeviri yapması şeffaflık ilkesi gereğidir. 
Hastanın vereceği her tür bilginin önemli olabileceği 
unutulmamalıdır. Hastanın saldırgan bir dil kullanıyor 
olması bile önemli bir veri olabilir ve bu durumla 
karşılaşan çevirmen hekime bunu uygun şekilde 
aktarmalı, asla bunu gizlememelidir. Çevirmenin 
saldırgan ögeler içeren bir dili yumuşatmaya 
çalışmasından dolayı hekimin uygun tanı koymasına 
yarayacak önemli bir bilgi atlanmış olabilir. 

Çevirmenin en fazla dikkat etmesi gereken bir diğer 
etik kural, doğru ve eksiksiz tercüme ilkesi, Hekim 
ve diğer personelin zaman baskısı yaşadığı tıbbi bir 
ortamda çevirmenlerden bazı bilgileri özetmeleri 
veya hastanın söylediklerinden sadece önemli 

gördükleri hususları aktarmaları talep edilmemelidir. 
Çevirmen tıp eğitimi almadığından kendisinden bir 
şeyi özetlemesi istendiğinde ne tür bir bilginin önemli 
olduğuna doğru bir biçimde karar veremeyebilir. Buna 
ek olarak, hekimin en son söylediklerini ve ilaçların 
kullanımı ile bilgileri çevirmene aktardıktan sonra 
bunların hastaya muayene odası dışında anlatmasını 
talep etmek de yanlış bir uygulamadır. Çevirmenlik 
mesleğinde not alma ve hafıza tekniklerinin uygun 
şekilde kullanılmaması durumunda, çevirmen odanın 
dışına çıkana kadar bazı önemli bilgileri unutabilir ve 
bunları hastaya doğru aktaramayabilir. Bu sebeple 
muayene tamamlanana kadar hekim gözetiminde 
çeviri yapılması daha uygundur. 

SIHHAT projesi kapsamında verilen eğitimlerde 
sağlık personelinin de çevirmenlerle etkili çalışma 
konusunda daha fazla bilgilendirilmesine gereksinim 
olduğu saptanmıştır. Aşağıdaki tabloda Suriyeli bir 
hastaya sağlık hizmeti verirken sağlık çevirmeni ile 
birlikte çalışmak için bazı ipuçları verilmektedir.
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Tıbbi Çevirmenle Nasıl Çalışılır?

• Hastanın tercüme gereksinimi olup olmadığını belirleyin,
• Muayene süresinin tercümeden kaynaklı uzayabileceğinin farkında olun,
• Hastaya kendisi ile çevirmen aracılığı ile iletişim kuracağınızı belirtin,
• Muayene esnasında üçüncü bir tarafın bulunmasından kaynaklı mahremiyet ve etik sorunların bilincinde 

olun,
• Çevirmenin hastanın hemen yanına veya arkasında oturmasını sağlayın,
• Çevirmene hitaben değil doğrudan hastayla konuşun. “Hastaya sor”, “Şikayeti neymiş”, “ona söyle” gibi ifa-

delerle doğrudan çevirmenle konuşmaktan kaçının,
• Kısa cümleler veya ifadeler kullanın,
• Çevirmenin “Ben” birinci tekil şahıs ile tercüme etmesi gerektiğini unutmayın, Hasta Arapça “karnım 

ağrıyor” dediğinde tercüman da “karnım ağrıyor” şeklinde Türkçeye çevirmelidir,
• Çevirmenin hastaya çeviri yapmasını bekleyin. Çevirmen cümlesini bitirmeden araya girmeyin,
• Kendi dilinize özgü deyimler, kısaltmalar veya jargon kullanmamaya çalışın,
• Tıbbi tanı, tedavi ve bakımla ilgili talimatlarınızı cümle cümle tercüme ettirin, Çevirmenden “özetlemesini” 

talep etmeyin,
• Hastanın anladığından emin olmak için gerekiyorsa tekrar edin,
• Hastanın kültürel farklardan kaynaklı duyarlılıkları olabilir. Bunların farkında olun, 
• Hastanın anlamadığını düşünüyorsanız beden dilini kullanın. Örneğin neresinin ağrıdığını göstermesini is-

teyin,
• Özellikle ameliyat öncesi aydınlatılmış onam formunun hastaya doğru şekilde tercüme edildiğinden ve 

hastanın anladığından emin olun,
• Hasta odadayken çevirmen ile bağımsız sohbet etmekten kaçının,
• En önemlisi de farklı bir kültürden gelen hastanın iletişim farkından kaynaklı yaşayabileceği sorunlara karşı 

duyarlı ve sabırlı olun. 

Göçmenlere yönelik sağlık hizmet sunumunda 
profesyonel tıbbi çevirmenlerin kullanılmasının 
yararları çeşitli çalışmalarda ortaya konmuş ve 
hükümetler ile sağlık kurumları da hastanın sağlık 
hizmetlerine erişim hakkının garanti edilmesinde 
profesyonel çevirmenlik hizmeti bulundurmanın 
önemini kavramışlardır. Türkçe bilmeyen hastaların 
birinci basamak sağlık hizmetlerinden de etkili bir 
biçimde yararlanabilmesi için çeşitli broşürler ve 
yazılı materyallerin de hastanın konuştuğu dilde 
hazır bulundurulması hekim ve sağlık personelinin 
işini kolaylaştırmaktadır. İletişim eksikliğinden 
kaynaklı klinik hataların ortadan kaldırılması ve 
hasta memnuniyetinin artırılmasında rolü olan 
tıbbi çevirmenlerle birlikte çalışmak hem sağlık 
personelinin hem de sağlık kurumlarının yararınadır. 
Sağlık personeline çevirmenlerle çalışma konusunda 
eğitim verilmesiyle birçok iletişim sorununun 
üstesinden gelinebilmektedir. 

Birbirleriyle iletişim kurarlarken bireyler genellikle 
kültüre özgü varsayımlarda bulunabilir ve bunları 
kullandıkları dile yansıtabilirler. Ancak kullanılan 
kaynak dildeki kültürel öğelerin hedef dile aktarımı 
her zaman yüzde yüz mümkün olmayabilir. Bu 
sebeple çevirmenin her iki dile de hakim olması 
ve kültürel farklardan kaynaklı yanlış anlaşılmalar 
olabileceğinin farkında olması gerekmektedir. 
Hastanın geldiği kültürün özelliklerinden dolayı belli 
bir sağlık ve yaşam tarzına sahip olması mümkündür 
ve bunun hekim ve sağlık çalışanlarına en doğru 
şekilde aktarılmasında çevirmenler birincil rol 
üstlenmektedir. Hastanın geldiği ülkenin kültürel 
yapısını bilen bir sağlık çevirmeni, hekime teşhis ve 
tedavide faydalı olabilecek ve hastanın kavrayışını 
artırabilecek bilgiler sağlayabilir. Bu sayede de dil 
engelinden kaynaklı sorunların çözülmesi ve herkes 
için eşit sağlık hizmetleri sunulmasına yönelik bir 
adım daha atılmış olur. Çevirmenin hasta ve hekim 
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arasındaki iletişimde üstlendiği rolün önemi kabul 
edilerek bu iletişimin artırılması için kişisel düzeyde 
atılacak adımlar da sağlık personelinin güçlenmesine 
ve daha etkin hizmet sunmasına yardımcı olacaktır. 
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