TÜRKİYE’DE GÖÇMEN
SAĞLIĞI BİLGİ NOTU

Türkiye’de Göçmen Sağlığı Bilgi Notu
Göç, kadim çağlardan itibaren toplumsal kurum ve mekanizmaların şekillenmesinde önemli bir rol oynayan; toplumsal değişim, yenilik ve canlılık unsurlarından biridir. Göç olgusunun tarihsel süreç içerisinde yarattığı değişimle birlikte aynı
zamanda göç ve göçe dair hususların da sürekli bir dönüşüm dinamiği içerisinde
bulunduğu söylenebilir. Nitekim göç çalışmaları literatüründe çoğunlukla genç,
erkek ve sağlıklı olarak algılanan geleneksel göçmen profili özellikle yirminci
yüzyılın son çeyreğinden itibaren bir paradigma dönüşümüne uğramaya başlamış;
uluslararası insan hareketliliği artık kadın, çocuk ve yaşlılardan da oluşan bir
göçmen profiline dönüşmüştür. Göçün kadınlaşması, mülteci eğitimi, göçmen
çocuk işçiliği ve sosyal dezavantajlı göçmen grupların daha sık konuşulduğu bu
süreçte, göç politikalarında artan güvenlikleştirme ve şiddet temelli yaklaşımların
etkisiyle birlikte göçmenler arasında daha fazla fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına
rastlanan bir tablo ortaya çıkmıştır. Devletler tarafından göç hareketlerini önlemeye
yönelik uygulanan sert girişimler, 21. yüzyılın en büyük paradokslarından birine
dönüşerek gelişen ulaşım ve iletişim ağlarına rağmen göçü başlı başına zorlu ve
riskli bir süreç haline getirmiştir.
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Göç sürecinin temel risklerinin başında hiç kuşkusuz sağlığa ilişkin hususlar
gelmektedir. Özellikle zorunlu göç durumlarında sağlık sorunları daha sık gündeme
gelmektedir. Göçmenler gerek fiziksel gerek travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve yoğun kaygı eğilimi başta olmak üzere birçok ruhsal sağlık sorunlarıyla
mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Yerinden edilmiş kitlelerin en fazla
karşılaştığı sağlık sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
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- Yetersiz beslenme
- İshal hastalıkları, kızamık, sıtma, solunum enfeksiyonları
- Çocuklarda büyüme ve gelişimsel bozukluklar,
- Anemi
- Fiziksel şiddet ve buna bağlı yaralanmalar
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- Cinsel istismar
- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
- Hamilelik ve çocuk doğum ile ilgili gelişen komplikasyonlar
- Kronik hastalıklar ve komplikasyonlar,
- Depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu ve travma sonrası stres
bozukluğu gibi hastalıklar,
- Diş sağlığı.
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Bununla birlikte özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar göç sürecinin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen göçmen grubunu oluşturmaktadır. Yetersiz
beslenme ve hijyen koşulları, fiziksel ve psikolojik istismar, aile içi rollerin ani ve
keskin değişimi ve/veya sorumluluk artışı, sosyal izolasyon gibi etkenler bu grupların mültecilikten doğan dezavantaj durumlarını ikiye katlamakta ve önemli
psikolojik travmaları gündeme getirmektedir.
Sağlık hakkı, bireyin yaşam bütünlüğünün korunmasında en önemli faktör
olarak birçok uluslararası hukuk metninde temel bir insan hakkı şeklinde ele alınmasına karşın göçmenlerin sağlık haklarının evrensel boyutta standardize edildiği,
bağlayıcı hukuki bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna rağmen sağlık hakkının
göçmenlik statüsünden bağımsız olarak ele alınması gerektiği konusunda şüphe
yoktur. Bu konuda temel bölgesel metinlerden biri olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 2006 yılında Düzensiz Göçmenlerin İnsan Hakları Kararnamesi’nde, devletlerin, düzensiz göçmenlere yönelik acil sağlık hizmeti; çocuk, hamile,
engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı gruplar için bütüncül sağlık düzenlemeleri yapma3
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Aynı zamanda göçmenler “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 temel ruhsal
problemlerle boğuşmaktadır. Türkiye Tabipler Birliği, “Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu”, Ocak
2014, Ankara, ss. 7. Erişim Linki: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf, Erişim Tarihi: 04.04.2020.
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giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi
dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.” Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
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ları yükümlülüğü bulunduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu düzenlemenin getirdiği yükümlülüğün devletler tarafından çoğunlukla yerine getirilmediği; bu durumun sağlık hizmetlerine erişim hakkının ev sahibi toplumda birçok aşamada sekteye uğratılarak, göçmenlerin bu haktan etkin ve adil bir biçimde yararlanmalarının
önünde ciddi bir engel haline dönüştüğü görülmektedir. Nitekim ev sahibi devlet
üzerinde göçmenlere yönelik toplumsal baskıyla birlikte, göçmenlerin hak ve
hizmetlere erişimlerini belirleyen temel etken hukuki statü ve bürokratik etiketlemeler olmaktadır. Bunun dışında göçmenlerin ev sahibi toplumda sağlık hizmetlerine erişimlerini engelleyen hususlar genel olarak; ilaç ve tedavi için gerekli ekonomik durumdan mahrumiyet, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı konusundaki bilgisizlik, BMMYK’nın anlaşmalı olduğu özel poliklinik ve hastanelerde ücretsiz tedavi olamama, dil sorunu nedeniyle yaşanan iletişim sorunları, yabancı bir
sağlık sistemine uyum sağlayamama, varsa sağlık hizmeti hakkı konusunda yeterli
bilgiye sahip olmama, istismar, tecavüz vb. durumları açıklamak konusunda
yaşanan çekingenlik, düzenli sağlık kontrolü yaptıramama, sağlık kuruluşuna ulaşmak için yol parasını karşılayamamak, kimliğini ispatlayamamak, idari/yasal
engeller vb. şeklinde sıralanabilir.
4
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda sağlık bir hizmetlerine erişim temel bir
insan hakkı olarak düzenlenmekte ve bu kapsamda uluslararası hukuk metinleriyle
paralellik oluşturulmaktadır. Herkes için sağlık hakkını ve devletin bu konuda
yükümlülükleri olduğunu anayasal zemine oturtan; bu kapsamda özellikle son
yıllarda göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerini geliştiren Türkiye’nin, hukuki
ve kurumsal boyutta önemli adımlar attığı görülmektedir. Bu çerçevede gerek
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Refugee Studies, Volume 20, Issue 2, June 2007, ss. 172–192.
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Sema Buz, 2004’ten aktaran Ahmet Önal ve Belma Keklik, “Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine
Erişimde Yaşadığı Sorunlar: Isparta İlinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:
7, Sayı: 15, 2016, ss.132-148.
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T.C. Anayasası Madde: 56 “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…”
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ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları gerek AB ve BM kuruluşları ile
gerçekleştirilen işbirlikleri, göçmen sağlığına yönelik çok boyutlu, evrensel ilkelere
riayet eden ve profesyonel adımlar olarak nitelendirilebilir.
2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nda (YUKK) güncel sağlık hususlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. YUKK kapsamında göçmenlere yönelik genel sağlık sigortası, geri gönderme
merkezlerinde acil ve temel sağlık ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması, yükümlülüklerine uymasalar dahi yabancıların eğitim ve sağlık hakkının sınırlanmayacağı
gibi konular hukuki güvenceye alınmıştır. Bununla birlikte Geçici Koruma Yönetmeliği’ne (GKY) referansla Geçici Barınma Merkezleri içerisinde veya dışında
barınan ve geçici korunan Suriyelilere yönelik, genel sağlık sigortası kapsamında
birincil ve ikincil düzeydeki sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim hakkı tanınmış;;
Sağlık Bakanlığı tarafından Göçmen Sağlık Merkezleri kurulmuştur. Bu düzenlemelere karşın gerek Suriyelilerin gerek düzensiz göçmen gruplarının sağlık
hizmetlerine erişimlerinde çeşitli sorunlar nedeniyle yeterli boyutta olmamaktadır.
Bu noktada diğer kamu hizmetlerine erişimlerinde olduğu gibi sağlık alanında da
kayıt unsurunun hayati bir rol oynadığı ve böylelikle kamu kurumları dışında sağlık desteği veren STK’ların rolünün daha kritik bir öneme dönüştüğü söylenebilir.
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Aynı zamanda göç yönetişimi ve kurulan işbirliklerine önemli bir örnek
olarak; Türkiye’de AB finansmanlı en büyük sağlık projesi olarak 2016-2019 yılları
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GKY 27. Maddesi sağlık hizmetlerinin kapasitesini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. GKY madde 27 ç bendine
göre: “Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından
genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD
tarafından ödenir.” T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, “Geçici Koruma Kanunu ve Yönetmeliği”. Erişim Linki:
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi
9
Türk Tabipler Birliği verilerine göre kayıt altına alma/nüfus tespiti ile ilgili şu sorunlarla karşılaşılmaktadır: “• Kayıt
altına alınmayan nüfusun büyüklüğü • Nüfus hareketli, ve çok sık değişmesi • Çatışmanın yoğunlaştığı zamanlarda
kontrolsüz girişlerin artması • Devletin (valilik ile ilgili birimler) ve yerel yönetimler nüfusa hakim olmaması
• Sağlık kurumlarının (özellikle birinci basamak sağlık kurumları (TSM ve ASB)) sığınmacı nüfusa hakim olmaması
• Park vb. ev vasfı olmayan yerlere sığınan nüfus • Nüfus tespitinin sadece muhtarlara bırakılmış olması • Nüfus
tespiti için aktif bir çabanın olmaması, sığınmacının başvurusuna bırakılması • Kayıt başvurusu ile ilgili güvenlik
kaygıları • Kayıt işlemlerinde ve kayıt belgelerinde farklılıklar • Bazı kamu kurumlarından kayıt altına alınmadan
hizmet verilmesi (belediye, ASB gibi) • Geçici ikametgah belgesi alma süresinin değişken olması • Geçici ikametgah
belgesi alma sırasında yolsuzluk söylemleri • Geçici ikametgah belgesi alma sırasında ücret alınması • Geçici
ikametgah belgesi alma Suriye kimliğine sahip olma zorunluluğu.” Türkiye Tabipler Birliği, “Suriyeli Sığınmacılar
ve Sağlık Hizmetleri Raporu”, Ocak 2014, Ankara, ss. 32. Erişim Linki: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf, Erişim Tarihi: 04.04.2020.
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arasında düzenlenen eylem planıyla harekete geçirilen “Geçici Koruma Altındaki
Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili
Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)” öne çıkarılabilir. SIHHAT Projesi
çerçevesinde göçmen sağlığı birimlerinin kurulması ve işletilmesi, ikinci basamak
sağlık tesislerine tıbbi cihaz sağlanması, alanında uzman Suriyeli ve Türklerden
oluşan çalışan istihdamı, yoğun bakım ünitesi kapasitesinin desteklenmesi, kadın
ve üreme sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi, mobil sağlık hizmetlerinin
desteklenmesi, Suriyelilerin sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi, ruh sağlığı
hizmetlerinin desteklenmesi, sağlık personeli eğitimleri, çocuk sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi gibi adımlar atılarak geniş kapasiteli sağlık hizmetlerinin sunulması hedeflenmiştir.
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Son birkaç aydır küresel boyutta etki gösteren COVİD-19 virüsü yayılım
oranıyla “eşitleştirici bir virüs” olmakla nitelendirilmesine karşın, durum aslında
hiç de öyle değildir. Gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerde dahi mültecilerin
önemli bir bölümü kamplarda, geçici olarak kurulan barınak veya kabul merkezlerinde, kalabalık ve toplu halde yaşamaktadır. Aynı zamanda hukuki statüleri nedeniyle ulusal sağlık sistemlerine dahil edilmeyen göçmen gruplarının sağlık
hizmetlerine erişimleri yeterli düzeyde gerçekleştirilemediği düşünülmektedir. Bu
koşullar nedeniyle göçmenler, pandemi karşısında en kırılgan, savunmasız ve risk
altında bulunan gruplardan birini oluşturmaktadır.
Bu durum göçmen sağlığına yönelik acil ve proaktif düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim öteki ve tehdit unsuru olarak algılanan
yabancının, bir başka tehditle; hastalıkla, eşdeğer olarak görülme tehlikesine
dönüşebilme ihtimalini barındırmaktadır. Bu süreçte göçmenlerin yaşayacakları
sağlık sorunları, damgalanma, dışlanma ve ayrımcı tutumlardan oluşan toplumsal
baskının artışına yol açma riskini beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede önemli
bir sosyal gerilimin fitilini ateşleyebilme potansiyeline sahip bu riskler karşısında
mültecilerin sağlık hizmetlerine eşit erişiminin sağlanması ve COVID-19'a karşı
önleme, test etme ve tedavi süreçlerini kapsayan ulusal müdahalelere etkin bir
şekilde dahil edilmesi son derece önem teşkil etmektedir. Bu süreçte devletler sınırlarını kapatarak sınır ötesi hareketlere ket vururken, asıl yapılması gereken karanti5

SIHHAT Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. SIHHAT Projesi. Erişim Linki: https://www.sihhatproject.org/.
Erişim Tarihi: 30.05.2020.
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na ve sağlık kontrolleri yoluyla uluslararası insan haklarına ve geri göndermeme
ilkesi de olmak üzere mülteci koruma standartlarına saygı duyacak şekilde süreci
yönetmenin yollarını devreye sokmaktır. Bu sebeple gerek göçmenlerin gerek ev
sahibi toplumun kaliteli, adil ve anında sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak;
bu yönde kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşlarının artan rolüne yer vermek gerekmektedir.
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Son olarak dünyada yaşanan pandemi süreci, göçmen hakları ve göçmen
sağlığı hususlarına eğilmenin, güncel sorunların çözümüne yönelik insan hakları
çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeler için adımlar atılması gerektiğini bir kez
daha göstermiştir. Nitekim günümüzde göçmen sağlığı ile incelenmesi ve sorgulanması gereken birçok sorun vardır. Örneğin; Libya’daki mülteci kamplarında hayatta
kalmak için organlarını satmak zorunda kalan Afrikalı göçmenleri, Yunanistan sınır
kapısında polisler tarafından şiddet uygulanan, sayısız ses bombası ve biber gazına
maruz kalan göçmenleri, zorla fuhuş yaptırılan göçmen kadınların bedensel ve
ruhsal sağlığının ne denli zedelendiğini, merdiven altı işyerlerinde uzun mesai saatleri ve düşük ücretlerle çalışan, sadece sosyal güvenlikten değil yaşam güvenliğinden mahrum kalan göçmen işçi çocukları konuşmalıyız.
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