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GÖÇ VE GÖÇMENLER 

Göç, her yerde sosyoekonomik gelişmenin temel unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. İster iş bulmak 
amacıyla köyden kente taşınmak, ister varış ülkesinde yeni emek gücü talebini karşılamak amacıyla denizleri ve kara 
sınırlarını aşmak olsun, göçmenler modern dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Göçmenler, gittikleri yerlere yeni beceri 
ve yetenekleri de götürür ve ev sahibi toplumun yerine getirmekte zorlandığı işleri yapmaya isteklidirler. Buna 
rağmen çoğu sağlık ve sosyal hizmet sistemleri göçmenleri görmezden gelmeye meyillidir. Üstelik onlar – özellikle de 
“belgesiz” veya düzensiz göçmenler – dışlanmaya, damgalanmaya ve ayrımcılığa karşı savunmasızdır. Günümüzde 
ise COVID-19 bağlamında göçmenlerin ihmal edilmesi pandeminin durdurulmasını imkânsız kılacaktır. Buradaki 
Notların amacı, COVID-19 mücadelesinin göçmenler görmezden gelindiği sürece kazanılamayacağını ve bu 
mücadelenin “unus pro omnibus, omnes pro uno” – ya da diğer bir deyişle “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” – 
anlayışıyla sürdürülmesi gerektiğini ulusal ve uluslararası otoritelere hatırlatmaktır. 

GÖÇMENLER VE COVID-19 

Başta solunumu ilgilendiren diğer tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19 enfeksiyonu da kırılgan 
ortamlardaki kişileri hedef alır. Yaptıkları işler ve yaşadığı kalabalık sosyal ortamlar sebebiyle hem düzenli hem de 
düzensiz göçmenler COVID-19 enfeksiyona karşı özellikle savunmasızdırlar. 
 

 
• tüm göçmen popülasyonları tespit edip “haritalayın” ve tanıyın 
• onları yaş, cinsiyet, dil ve etnik kökene göre haritalayın 
• nerede ve hangi koşullarda yaşadıklarını öğrenin 
• göçmenlerin karantina öncesi sağlık profili hakkında bilgi edinin 
• toplum önderleri ile birlikte onlara ulaşmanın yollarını arayın 
• sağlık hizmetlerini ve sosyal hizmetleri onlara yenilikçi bir şekilde ulaştırın 
• işverenlerle ve sendikalarla birlikte çalışarak onlara yapıcı bir şekilde ulaşın 
• işverenlerin göçmen işçilere karşı sorumlu şekilde davranmalarını sağlayın 
• göçmen toplulukları iyi tanıyan STK’larla ve diğer gruplarla birlikte çalışın 
• göçmenleri de kapsayan ulusal ve yerel çapta COVID-19 politikaları geliştirin 

GÖÇMENLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ 

Yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra dil farklılıkları da başta düzensiz olanlar olmak üzere göçmenlerin kaliteli 
sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayabilir. Bu ve benzeri pek çok faktör göçmenlerin COVID-19’dan korunmak ve 
gerek kendilerinde gerekse etraflarında enfeksiyon varsa bununla mücadele etmek için nasıl hareket etmeleri 
gerektiğini anlamalarına engel olabilir. COVID-19 pandemisinin yol açtığı ekonomi ve işgücü krizi birçok göçmenin 
işsiz kalması, eksik istihdam edilmesi ve yoksulluk sınırı altında çalışması anlamına gelecektir. Bu, özellikle de paralı 
tedavi sistemlerinde göçmenlerin sağlık ve sosyal hizmet erişimini olumsuz etkileyecektir. Düzensiz göçmenler 
bundan özellikle etkilenebilir ve bu durum kesinlikle görmezden gelinmemelidir. Göçmenler de içinde bulundukları 
daha geniş bir topluluğun parçasıdır. 
 

 
• sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişimi eşit ve görünür kılın 
• COVID-19 testinin ev sahibi toplulukla aynı şekilde yapılmasını kolaylaştırın 
• COVID-19 semptomları olan göçmenlere ulaşın ve onları takip edin 
• sağlık sigortası personeli ile birlikte çalışarak göçmenlerin sigorta kapsamına alınmasını sağlayın  
• gerektiğinde kültür arabulucuları ve çevirmenler sağlayın 



ENFEKSİYONDAN KORUNMA 

Enfeksiyondan korunma göçmenlerle ilgilenirken daima öncelikli ve en önemli zorluk olacaktır. Birçok 
göçmenin yaşadığı ve çalıştığı yerlerde ne kadar zor olursa olsun sosyal mesafenin teşvik edilmesi 
elzemdir. Aynı zamanda su ve sabunla el yıkama, enfeksiyon kuşkusu varsa maske takma ve semptomlar 
varsa kendini izole etme gibi diğer temel korunma yollarını özendirmek ve kolaylaştırmak için her fırsatın 
değerlendirilmesi gerekir. 
 

 
• göçmenlerin kendi dillerinde enfeksiyondan korunmaya ilişkin anlaşılması kolay mesajlar hazırlayın 
• her kültürün hastalıklara karşı farklı bir tutum sergileyebileceğini unutmayın 
• kültürel olarak kabul edilebilir ve anlamlı mesajlar hazırlayın 
• bilimsel olan korunma yollarını vurgulayın ve asılsız haberleri ortadan kaldırın 
• COVID-19’dan korunma konusunu radyo, televizyon ve yazılı basında haber haline getirin  
• çoğu göçmen cep telefonu kullandığı için mobil iletişim sistemlerinden faydalanın 
• COVID-19’dan korunma konusunu göçmenlerin kullandığı tüm sosyal medya platformlarına taşıyın 
• COVID-19 bilgilendirme hatlarında çalışan kişilerin göçmen ihtiyaçlarına duyarlı olmasını sağlayın 
• korunma tedbirlerinin iletilmesinde elçi gibi görev yapacak gönüllü göçmenler bulun 
• göçmenlerin genellikle kalabalık yerleşimlerde yaşamaya zorlandığını unutmayın 
• kalabalık sorununu ilave mekanlar yaratarak çözmeye çalışın 
• göçmenlerin çoğunun oldukça az ücretle çalıştırıldığını unutmayın  
• su, sabun ve alkol bazlı el temizleme çözümleri sunun 
• özellikle de enfeksiyondan şüpheleniliyorsa maske dağıtın ve kullanılmasını teşvik edin 
• göçmenlerin genellikle sağlık hizmetlerine kolayca erişemediğini unutmayın 
• göçmenlere de tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilme imkânı getirin ve bunu ilan edin 
• göçmenlere test ve tedavi için gerektiğinde ulaşım imkânı sunun 
• sağlık personelini göçmenlere karşı nazik ve hassas davranmaya teşvik edin 

ENFEKSİYONLA MÜCADELE 

Bir noktadan sonra COVID-19 enfeksiyonları göçmen topluluklarda da tıpkı ev sahibi halkta olduğu gibi 
baş gösterecektir. Ancak damgalanma ve sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya olan göçmenler yerel 
otoritelere güvenmek konusunda çekingen davranabilirler ve bu sebeple hasta olduklarını ifşa etme 
olasılıkları çok daha az olur. Enfeksiyon başlarsa ve başladığında göçmenler de herkes gibi harekete 
geçmeli ve bu konuda yardım almalıdır. Göçmen topluluklarda önlenen her enfeksiyon ve bertaraf edilen 
her ileri bulaşma, enfeksiyonun daha da genele yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Yine de birçok 
göçmen için – en başta da düzensiz göçmenler için – atılması gereken adımlar diğer kişilere göre daha 
karmaşık olabilir. Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler personeli, bunu bilmeli ve aşağıdaki COVID-19 
tavsiyelerini yerine getirmede zorlanan kişilere yardımcı olmaya hazır olmalıdır. 
 

 
• göçmenlerin COVID-19 testi yaptırmasını teşvik etmek ve sağlamak 
• göçmenlere test ve tedavi amacıyla gerektiğinde ulaşım imkânı sunmak 
• kültürel tutum ve inançların test yaptırmaya engel olabileceğini unutmamak 
• bazı durumlarda kadınların katılımının kolay olmadığını göz önünde bulundurmak 
• bunun belirginleşmesi halinde üstesinden gelmenin yollarını aramak 
• test vermenin bu kişiler için kabul edilebilir olan yollarını bulmak 



 
• enfeksiyon hakkında polisle bilgi paylaşılmadığını vurgulamak 
• evde izolasyonun göçmen kişinin evinde mümkün olup olmadığını ve ne kadar mümkün 

olduğunu belirlemek 
• izolasyon imkanlarını arttırmanın muhtemel yollarını bulmak 
• başka semt veya binaya taşınmak dahil diğer seçenekleri değerlendirmek 
• hanedeki herkesi enfeksiyondan korunma adımları hakkında bilgilendirmek 
• hanedeki herkesi izolasyon protokolü hakkında bilgilendirmek 
• eldiven ve maske gibi koruyucu malzeme yardımında bulunmak 
• sabun, dezenfektan ve eldiven yardımı ile bunların kullanım talimatları hakkında bilgi vermek 
• hanedeki diğer kişilere, başka hangi işaretlere/semptomlara dikkat etmesi gerektiğini 

açıklamak 
•   enfekte kişilerle nasıl ilgilenilmesi gerektiğini açıklamak (gıda, sıvı, ateş ölçümü) 
• kişinin ad ve adres bilgisinin merkezi kayıt sistemine bildirilmesini sağlamak 
• vakayı ve hanedeki diğer kişileri kontrol etmek için takip ziyaretleri yapmak 
• ilerlemeyi izlemek ve kaydetmek 

YARDIM SEFERBER ETMEK 

Göçmen topluluğun büyüklüğüne, aralarındaki dayanışmaya ve kültürüne göre topluluğun kendi içinden 

yardım seferber etmek mümkün olabilir. Böyle bir durumda ve ayrıca sağlık teşvik/koruma gönüllüleri 
bulunması halinde ve bulunan yerlerde bu kişiler, fazla mesai yapmış ve ilgili göçmen topluluğu çok iyi 
tanımayan yerel sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler personeline yardımcı olabilirler. Bu yardım, enfekte 
kişileri “yalnız hissettirmemek” ve onlara gıda, su, ateş ölçümü, ilaç ve iletişim gibi yardımlar ulaştırmak 
şeklindedir. Bununla birlikte tedbirsiz yakın mesafe tehlikelidir ve yardımı sunarken daima tedbirli 
olunmalıdır. 
 

 
• topluluk içinde enformal yardım birlikleri olup olmadığını sorun 
• yardım edecek kişileri ne yapmaları/yapmamaları gerektiği konusunda bilgilendirin 
• topluluğun dindarlık düzeyini anlayın ve dini önderleri olup olmadığını öğrenin 
• toplulukta başka hangi önderler bulunduğunu, hangileri ile görüşülebileceğini öğrenin 
• COVID-19 enfeksiyonunun ve bu enfeksiyonun ciddiyetinin farkında olduklarından 

emin olun 
• topluluğun kaderci mi yoksa inisiyatif alma odaklı mı olduğunu anlayın 
• uygun olan yerlerde ve güvenli ise topluluk katılımını teşvik edin 
• topluluğa gerçek bilgiler sunulduğundan ve bunların topluluk tarafından 

anlaşıldığından emin olun 
• enfeksiyonu “normalleştirmek” ve damgalamayı önlemek için gereken her şeyi yapın 
• mümkün olan yerlerde tüm aksiyonları, sonuçları ve eğilimleri (trendler) izleyin ve 

raporlayın 

COVID-19 İLE BAŞA ÇIKMA 

Göçmen topluluklarda COVID-19 ile başa çıkmak için daima var olan sağlık politikaları takip edilmelidir. 
Mevcut seçeneklerin neler olduğuna bağlı olarak, COVID-19’lu göçmenler raporlanmalı ve eğitimli sağlık 
personeli tarafından takibe alınmalıdır. Hastalığı orta düzeyde (yönetilebilir) seyreden kişilerin, "evde" 
kalması için çalışılmalıdır. Daha şiddetli komplikasyonları olan kişiler ise (ağır solunum zorluğu gibi) 
hastaneye yatırılmalıdır. 



• Uygun hastanelerin adlarını ve lokasyonlarını belirleyin 

• Proaktif şekilde plan yapın ve düzenlemeleri hastane ile birlikte gerçekleştirin 

• Göçmenlerin üçüncü basamak tedavi alabilmelerini mümkün hale getirin 

• Kaliteli bakım sunulmasını ve masrafların sigorta kapsamına alınmasını sağlayın 

• Aileyi, arkadaşları ve topluluk liderlerini bilgilendirin 

• Enfeksiyonu “normalleştirmek” ve endişeleri gidermek için mümkün olan her şeyi yapın 

• Enfeksiyonun ve enfekte kişilerin damgalanmasını önlemek için gerekenleri yapın 

• Yanlış bilgi, inanç ve yorumları engellemek için gerekenleri yapın 

• Gerekli olan yerlerde göçmenlerin psikososyal yardıma erişebilmelerini sağlayın 

COVID-19 ÖLÜMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA 

Bazı COVID-19 ölümleri önlenemez. Göçmen topluluklarda bu türden vefatlar ev sahibi topluluktakiyle 
aynı şekilde yorumlanmayabilir. Vefatla ilgili kültürel inançlar ve geleneksel yaklaşımlar bu süreci özel 
olarak yönetmeyi gerektirebilir. Bu genellikle, göçmen topluluklar, yerel yönetimler ve cenaze 
hizmetlerinde çalışanlar için zorluklar doğurur. Vefat ve definle ilgili gelenek ve görenekler, dini olsun veya 
olmasın, ailenin ve daha büyük ölçekte toplumun sosyal ve psikolojik esenliği için ifade ettiği anlam 
bakımından hafife alınmamalıdır. 

• Topluluk liderleri ile birlikte proaktif şekilde çalışarak defin geleneklerini anlayın 

• Naaşlara yaklaşmanın sağlık problemi teşkil edip etmediğini belirleyin 

• Defin gereksinimlerini karşılamanın mümkün olup olmadığını belirleyin 

• Sorunları topluluk liderleriyle görüşüp dikkatlice açıklayın 

• Kabul edilebilir seçenekler bulmak için topluluk liderleriyle birlikte çalışın 

• Göçmen topluluğun göreneklerine, bu görenekler yerine getirilemiyor olsa da saygı 

gösterin 
 

 

ÖNEMLİ NOT 

Göçmenler de hepimiz gibi haklara sahiptir ve bu haklar BM anlaşmalarında belirtilmiştir. 
Göçmenler beşerî ve toplumsal evrimin her daim parçası olmuş olan uzun yıllara dayanan 
ekonomik ve sosyal sürecin bir parçasıdırlar. Günümüzde göçmenler önemlidir ve yerleri 
doldurulamaz. Göçmenlerin başına gelenler daha geniş ölçekte toplumun başına da gelecektir. 
Toplum ne ekerse onu biçecektir. 

  
 UNUS PRO OMNIBUS, OMNES PRO UNO. BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ 

BİRİMİZ İÇİN! 



 


