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CHAPTER 3 – 

GÖÇ VE GÖÇMENLER: BÖLGESEL BOYUTLAR VE 
GELİŞMELER 

Giriş 

Bir önceki bölüm, özellikle uluslararası stoklar ve akınlara odaklanmak suretiyle, göç olgusuna küresel düzeyde 
genel bir bakış sunmaktadır. Göçmen işçiler, mülteciler, sığınmacılar ve ülkesinde yerinden edilmiş kişiler (IDP’ler) 
de dahil olmak üzere belirli göç gruplarının yanırsıra işçi dövizleri konusu incelenmiştir. 2. Bölüm, göç olgusunun, 
dünyanın farklı yerlerindeki göçmenler ve hareketliliklere farklı fakat tamamlayıcı bir bakış açısı getiren daha 
detaylı bir görünümünü sağlamak amacıyla, bilhassa küresel düzeye odaklanmıştır.1

Coğrafyanın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de göçün dayandığı temel esaslardan biri olmasını da göz önünde 
bulundurduğumuzda, başlangıç noktamız tematikten ziyade coğrafidir. Artan küreselleşmenin etkilerinin yanında, 
coğrafi koşullar göç ve yerinden edilme kalıplarını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olmaya devam 
etmektedir. Sınırlar ötesi göç eden bir çok insan, yakınlarında ve kolay erişilebilir bölgelerde bulunan ve seyahatin 
daha sorunsuz gerçekleştirilip geri dönüşün de daha kolay yapılabileceği ülkelere göç etmektedir. Yerinden edilmiş 
kişiler için güvenli koşullara erişim her şeyden daha önemlidir. Dolayısıyla insanlar, ister kendi ülkeleri içerisinde 
ister uluslararası sınırların ötesinde olsun, her zaman yakınlarında bulunan daha güvenli bölgelere doğru yer 
değiştirme eğilimindedirler.

Bu bölüm, göç üzerine bölgesel değerlendirmeler sunan coğrafi bir bakış açısıyla, göç alanındaki politika 
yapıcıların, uygulayıcıların ve araştırmacıların, uluslararası göçe ilişkin küresel düzeyde daha iyi bir anlayış 
geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu bölümde sunulan analiz, Birleşmiş Milletler’in tanımlamış 
olduğu ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) ve diğer örgütler tarafından da 
kullanılmakta olan altı dünya bölgesine odaklanmaktadır:

• Afrika 
• Asya 
• Avrupa 
• Latin Amerika ve Karayipler 
• Kuzey Amerika 
• Okyanusya 

Analiz, her bir bölge için geçerli olmak üzere; (a) UN DESA, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) ve Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC) tarafından derlenmiş ve beyan edilmiş olan kilit 
göç istatistikleri üzerine genel bir bakış ve değerlendirme; ve (b) bölgede gerçekleşen göçe ilişkin “kilit özelliklerin 
ve temel gelişmelerin,” uluslararası örgütlerin, araştırmacıların ve analistlerın sunduğu oldukça geniş yelpazedeki 
veri, bilgi ve analizlere dayanarak yapılmış özlü betimlemelerini içermektedir.

1 Bu bölümde gönderme yapılan bütün verilerin doğruluğundan emin olmak adına, veri doğrulaması yoluyla da olmak üzere, mümkün 
olan her türlü çaba gösterilmiştir. Ancak hala bir takım veri hatalarının olması mümkündür. Rapor genellikle 2019 yılının Haziran 
ayından sonraki gelişmelere ve bunlara ilişkin verilere değinmiyor olsa da, UN DESA’nın 17 Eylül 2019 tarihinde yayımlamış olduğu 
uluslararası göçmen stoku istatistikleri mümkün olduğunca kapsama dahil edilmiştir. 
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“Kilit özellikler ve güncel gelişmeler”e ilişkin betimleyici anlatılar, göç kalıplarının, eğilimlerinin ve sorunlarının 
altı bölgenin her biri içerisinde göstermekte olduğu farklılıkları izah edebilmek açısından, altbölgesel düzeyde 
sunulmaktadır. Bu kademeli yaklaşım, örneğin Asya bölgesi için; Asya’nın bütününe ilişkin istatistiki verilerden 
edinilen genel izlenimin sunulmasının ardından, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Orta 
Asya’dan oluşan altbölgeler hakkında özet bilgiler verilmesine imkân vermektedir. Bölgelerin ve altbölgelerin 
bir dökümü ek A’da verilmiştir. Bu altbölgesel değerlendirmeler, altbölgelerin kendi içlerinde gerçekleşen, 
altbölgelerden dışarıya doğru olan ve de dışarıdan altbölgelere gelen tüm farklı göç kalıpları hakkında bilgi 
vermektedir.2 Bununla birlikte, bir altbölgede gözlemlenen işgücü göçü ve işçi dövizleri, düzensiz göç, insan 
ticareti, yerinden edilme (ülke içinde ve uluslararası) ve entegrasyon gibi, o altbölgeye has belirli niteliklere 
özellikle dikkat çekilmiştir. Altbölgesel değerlendirmeler enine boyuna ve teferruatlı anlatılar sunmaktan çok, göç 
olgusunun ana eğilimlerini ve güncel değişimlerini göstermek üzere tasarlanmıştır.

Bu bölümün, istatistiklere ve yeni gündeme gelen konulara bir güncelleme getirmek suretiyle, 2018 Dünya Göç 
Raporu’nun Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve gelişmeler şeklindeki aynı başlıklı üçüncü bölümü üzerine 
inşa edilmiş olduğunu belirtmek önemlidir. Burada asıl önemli olan nokta bu bölümün başlı başına yeterli olan ve 
okurların bir önceki rapora başvurma gereksinimini ortadan kaldıran bir çalışma olmasıdır.3 2019 yılının Haziran 
ayı sonuna kadar olan verileri ve bilgileri kapsama dahil eden bu bölümde, son raporun yayınlanmasından bu 
yana geçen iki yıl içerisinde gerçekleşmiş olan önemli değişimler de yansıtılmıştır. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti 
kaynaklı olup Güney ve Orta Amerika üzerinden gerçekleşen büyük ölçekli hareketlilik ve Myanmar’ın Rakhayn 
Eyaleti’nde yaşayan Rohingyaların kitlesel olarak yerinden edilmeleri gibi, göç ve yerinden edilme alanında son 
zamanlarda yaşanan değişimler de tartışılmaktadır. Bölüm mevcut bulgulardan yola çıkmaktadır ve kullanılan 
kaynaklar dipnotlarda ve kaynakça kısmında belirtilmektedir. Okurlarımıza, ilgi duydukları konular hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için, bu bölümde atıf yapılan kaynaklara başvurmalarını önermekteyiz. 

Afrika4

Afrika, çok sayıda göçmenin hem bölge içerisinde hem de bölgeden dışarıya yoğun hareketlilik sergilediği bir 
bölgedir. Şekil 1’de gösterildiği gibi, 2019 yılında 21 milyonun üzerinde Afrikalının başka bir Afrika ülkesinde 
yaşamakta olduğu kaydedilmiştir ve bu durum bölge içerisinde yaklaşık 18,5 milyon Afrikalının yaşadığı tahmin 
edilen 2015 yılına kıyasla önemli bir artışa işaret etmektedir. Aynı dönemde farklı bölgelerde yaşamakta olan 
Afrikalıların sayısı da artış kaydetmiştir; 2015 yılında 17 milyon olarak kaydedilen rakam 2019 yılında 19 milyona 
yükselmiştir.

Şekil 1, 2000 yılından bu yana Afrika bölgesi içerisindeki göçün sergilediği kayda değer artışı gözler önüne 
sermektedir. Ayrıca 1990 yılından bu yana bölge dışında yaşayan Afrikalıların sayısı, en belirgin artışın 
Avrupa’ya gidenlerin sayısında gözlemlenmesiyle, toplamda iki kattan daha fazla bir artış kaydetmiştir. 
2019 yılında, Afrika doğumlu olup bölge dışında yaşayan göçmenlerin çoğunun Avrupa (10,6 milyon), Asya 
(4,6 milyon) ve Kuzey Amerika’da (3,2 milyon) ikamet ettiği tespit edilmiştir.

Afrika bölgesindeki uluslararası göçmenlerle ilgili en dikkat çekici unsurlardan biri de, şekil 1’de gösterilmiş 
olduğu gibi, bölge dışında doğup sonradan bölgeye yerleşmiş olan göçmenlerin sayısının oldukça az 
olmasıdır. 2015 yılından 2019 yılına kadarki dönemde, bölge dışında doğmuş olan ve çoğunluğu Asya ve 
Avrupa’dan gelmiş olan göçmenlerin sayısı (yaklaşık 2 milyon) hemen hemen hiç değişmemiştir. 

2 Altbölgelerin belirlenmesinde göç dinamiklerinin oldukça etkili olduğunu ve bu nedenle burada belirtilen altbölgelerin UN DESA’nın 
altbölgelerine kıyasla farlılıklar göstermelsinin olası olduğunu dikkate alınız. Detaylar ek A’da sunulmuştur. 

3 Bu bölümün 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşmiş olan bölgesel göç üzerine mümkün olduğunca kapsamlı ve “özerk” bir değerlendirme 
sağladığından emin olmak için, 2018 Dünya Göç Raporu’nda (bölüm 3) yer verilen ilgili materyale, özellikle güncel olaylara ve göç 
eğilimlerine tarihsel bağlam sağlayanlara öncelik tanıyarak başvurmuş bulunmaktayız.

4 Afrika’daki oluşumun detayları için bakınız, ek A.



512020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Şekil 1. Afrika’da bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket etmiş olan göçmenler,  
1990-2019 

Afrika’ya gelen göçmenler Afrika içerisindeki göçmenler Afrika dışına çıkan göçmenler 
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not: “Afrika’ya gelen göçmenler” bölgede (yani Afrika) ikamet etmekte olup diğer bölgelerden herhangi birinde (örneğin 
Avrupa veya Asya) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Afrika içerisindeki göçmenler” bölgede doğmuş olup 
(yani Afrika) doğdukları ülkeden başka bir ülkede ancak yine Afrika bölgesi içerisinde ikamet etmekte olanları ifade 
etmektedir. “Afrika dışına çıkan göçmenler” Afrika’da doğmuş olup bölge dışında (örneğin Avrupa veya Kuzey Amerika) 
ikamet etmekte olanları ifade etmektedir.

2009 ve 2019 yılları arasında en yüksek orantısal nüfus değişimine sahne olmuş olan ilk 20 ülkeyi gösteren şekil 
2’de görüldüğü üzere, son yıllarda birçok Afrika ülkesi nüfus büyüklüğü bakımından oldukça önemli değişimler 
sergilemiştir. İlk 20’de yer alan tüm ülkeler Sahraaltı Afrika’da bulunan ülkeler olup, bu dönemde her birinde 
oldukça büyük bir nüfus artışı yaşanmıştır. Afrika’nın günümüzde nüfus bakımından dünyanın en hızlı büyüyen 
bölgesi olduğu gerçeği ve 2050 yılı itibarıyla nüfusunun 2 milyarı aşacağı yönündeki beklenti göz ününde 
bulundurulduğunda, bu 20 ülkedeki durum aslında kıta genelindeki eğilimi de yansıtmaktadır.5 2009 yılından 

5 UN DESA, 2019b.
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2019 yılına en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin yaşandığı ülkelerin, beklendiği üzere, nüfusları görece daha 
az olan ülkeler olduğunun altı çizilmelidir. Afrika’nın en yoğun nüfusa sahip ülkeleri – Nijerya, Etiyopya ve Mısır 
– ilk 20’de yer almamaktadır; ancak, bu ülkelerin her üçünde de nüfus artışı yaşanmıştır.6 Afrika’daki nüfus artışı, 
aynı dönemde bazı ülkelerinde daha yavaş bir artış gözlemlenmiş olan ve hatta kimi ülkelerinde nüfusun düşüşe 
geçtiği Avrupa’daki değişimlerle bir tezat teşkil etmektedir (bakınız şekil 14). 

Afrika içerisinde gerçekleşen uluslararası göçteki kayda değer artışın (bakınız şekil 1), ulusal düzeyde yakın zamanda 
kaydedilen nüfus artışına da katkısı olmuştur. Kıta içerisindeki bölgeler arasında gerçekleşen göçte görülen artış, 
göçün yalnız başına bir faktör olmaması ve yüksek doğurganlık oranları ve ortalama yaşam sürelerindeki artışın 
da bu durumda bir rol oynamasıyla7, kimi ülkelerdeki nüfus değişimlerine de etki etmiştir. Örneğin, Ekvator 
Ginesi’nde uluslararası göçmenlerin ulusal nüfus içerisinde sahip oldukları pay son yıllarda oldukça keskin bir 
artış sergilemiştir. Uluslararası göçmenler, 2005 yılında Ekvator Ginesi nüfusunun yüzde 1’ini teşkil etmekteyken; 
2019 yılı itibarıyla bu pay neredeyse yüzde 17’ye yükselmiştir. Diğer bir örnek de Güney Afrika’dır. Uluslararası 
göçmenler, 2005 yılında Güney Afrika nüfusunun yüzde 2,8’ini oluşturmuşlardır ve bu pay 2019 yılı itibarıyla 
yüzde 7’ye kadar yükselmiştir.

Şekil 2. Afrika’nın en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ilk 20 ülkesi, 2009–2019
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Kaynak:  UN DESA, 2019c.

Not:  2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görece daha az nüfuslu ülkelerde 
kaydedilmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır.

6 A.g.e.
7 A.g.e.
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Afrika ülkeleri arasında göçmenlerin sayısının en fazla kaydedildiği ülkelerin bölgenin kuzeyinde yer alma eğilimi 
gözlemlenmektedir. Söz konusu ülkeler, toplam göçmen sayısı bakımından (ülkeye göç gerçekleştiren ve ülkeden 
göç gerçekleştiren göçmenlerin toplam sayısı) sıralanmış şekilde şekil 3’ün sol tarafında gösterilmektedir. 2019 
yılında ülke dışında yaşayan vatandaşlarının sayısı en yüksek olan ülke Mısır olup, onu Fas, Güney Sudan, Somali, 
Sudan ve Cezayir izlemiştir. Güney Afrika, ülkede ikamet eden yaklaşık 4 milyon uluslararası göçmenle, Afrika’daki 
en önemli hedef ülke olmaya devam etmektedir. İlk 20 ülke arasında yer almadıkları halde, toplam nüfusları 
içerisinde yüksek oranda göçmen nüfusu barındıran diğer ülkeler Gabon (%19), Ekvator Ginesi (%18), Seyşeller 
(%13) ve Libya (%12) olmuştur.

Şekil 3. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği ilk 20 Afrika ülkesi
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not 1:  Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2:  “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğdukları ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir.

Afrika’da, bölge içerisinde ve bölgeden dışarıya uzanan ve birçoğu coğrafi yakınlık derecesi, tarihsel bağlantılar 
ve yerinden edilme faktörleri gibi unsurlarca belirlenen önemli göç koridorları bulunmaktadır. A ülkesinden B 
ülkesine uzanan göç koridorunun boyutu, A ülkesinden gelmekte olup, 2019 yılında B ülkesinde ikamet etmekte 
olan göçmenlerin sayısı hesaplanarak belirlenmektedir. Göç koridorları, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde 
yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli 
hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık bir resim 
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sunmaktadır. Şekil 4’te de gösterildiği gibi, Afrika ülkelerinin dahil olduğu en büyük göç koridorlarından bazıları, 
kısmen sömürgecilik sonrası bağlantıları ve coğrafi yakınlıkları yansıtan bir biçimde; Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey 
Afrika ülkeleri ile Fransa, İspanya, İtalya arasında bulunmaktadır. Güney Sudan ile Uganda arasında ve Somali ile 
Etiyopya arasında olan göç koridorları gibi diğer örnekler ise çatışma nedeniyle gerçekleşmiş büyük çaplı yerinden 
edilmelerin sonucudur. Körfez Ülkeleri’ne uzanan oldukça önemli iş göçü koridorları da bulunmaktadır; örneğin 
Mısır ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki koridor. Burada önemli olan bir nokta da, şekil 
4’te gösterilen ana göç koridorlarının yarısından biraz fazlasının Afrika bölgesi içerisinde bulunmasıdır. Burkina 
Faso’dan sınıra komşu Fildişi Sahilleri’ne uzanan ve Afrika genelinde en büyük ikinci koridoru teşkil eden koridor, 
Afrika içerisinde yer almaktadır.

Şekil 4. Afrika ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 20 göç koridoru, 2019
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Kaynak: Source: UN DESA, 2019a.

Not: Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır.

Afrika içerisinde ve bölgeden dışarıya gerçekleşen yerinden edilme, şekil 5’te de görüldüğü üzere, bölgenin 
başat bir özelliğidir. Kıtada bulunan çoğu mülteciye ve sığınmacıya bölge içerisindeki komşu ülkeler ev sahipliği 
yapmıştır. Verili bir ülke için, söz konusu ülkenin ev sahipliği yaptığı ve yine menşelerini bu ülkeden alan mülteciler 
ve sığınmacıların toplam sayısına göre yapılan sıralamada ilk 10’da yer alan ülkeler, şekil 5’te gösterilmiştir. Güney 
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Sudan 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da, Afrika’nın en yüksek sayıda mülteci (2,3 milyon) göndereren ülkesi 
olarak dünyada üçüncü sıraya yerleşmiştir ve bu mültecilerin çoğuna Uganda gibi sınıra komşu ülkeler ev sahipliği 
yapmıştır. On yıllardır süregelen çatışma ortamının ardından Somali, bölgede ikinci dünyada ise beşinci en yüksek 
sayıdaki mülteciye kaynaklık eden ülke olmuş ve bu mültecilerin çoğunluğuna ev sahipliği yapan ülkeler Kenya 
ve Etiyopya olarak kaydedilmiştir. Büyük mülteci nüfuslarının menşe ülkesi konumundaki diğer ülkeler ülkeler 
Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre olmuştur. Uganda, ülkede yaşayan ve 
çoğu Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelmiş olan yaklaşık 1,2 milyon mülteci ile, bölgede 
en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam etmiştir. 2018 yılında çok sayıda mülteciye ev 
sahipliği yapmış olan diğer ülkeler Sudan ve Etiyopya olmuştur. 

Şekil 5. Mülteci ve sığınmacıların toplam sayısı bakımından ilk 10’da yer alan Afrika ülkeleri, 2018 
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Kaynak: UNHCR, ts.

Not: “Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte olan 
mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan ancak o ülke 
dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir. İlk 10 ülke sıralaması 2018 yılı verilerine dayanmaktadır ve 
hesaplamalar ülkeler içerisinde bulunan ve ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları birarada değerlendirmek suretiyle 
hesaplanmıştır. 

2018 yılında Afrika’daki en büyük çaplı yeni ülkesinde yerinden edilme vakaları, çoğunluğu afetlerden ziyade 
çatışmalardan kaynaklanmak suretiyle, Sahraaltı Afrika’da gerçekleşmiştir. Asya’da ise tam tersine, afetler 
nedeniyle gerçekleşen yerinden edilmelerin sayısının daha fazla olduğu kaydedilmiştir (bakınız şekil 12). Çatışma 
sebebiyle ülke içinde yerinden edilmelerin bölgedeki diğer yerlere kıyasla oldukça büyük çaplı olmasıyla dikkat 
çeken ülkeler Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmuştur (şekil 6). 2018 yılı sonu itibarıyla Etiyopya’da 
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2,9 milyon yeni çatışma kaynaklı yerinden edilme vakası gerçekleşmiştir ve bu rakam 2017 yılında 700.000’den 
biraz fazla olarak tespit edilen rakamdan çok daha yüksek bir seviyeye ulaşarak küresel düzeyde de en yüksek 
rakam olarak kaydedilmiştir. Etiyopya’da, çatışma nedeniyle yerinden edilen kişilere ek olarak, afet nedeniyle 
gerçekleşen yeni yerinden edilmelerin sayısı da 290.000’i aşmıştır. 2018 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
ülkede çatışma kaynaklı yeni yerinden edilmelerin sayısının 1,8 milyonu bulmasıyla, hem Afrika’nın hem de 
dünyanın ikinci en yüksek rakamını kaydetmiştir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yerinden edilmeler ölçek açısından 
Etiyopya gibi ülkelerdeki kadar şiddetli olmasa da, bu ülke, ülkesinde yerinden edilme vakalarında en yüksek 
düz artışlı oranı (%11) kaydetmiştir. Dikkat çeken bir nokta, ülkesinde yerinden edilme sayılarının yüksek 
seyrettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Somali gibi birçok ülkenin, aynı zamanda kayda değer 
sayıdaki mülteci ve sığınmacı için de, ya ev sahibi ülke ya da kaynak ülke konumunda olduğudur (bakınız şekil 
5). Belirtilmesi gereken diğer bir önemli husus, yakın zamanda Idai ve Kenneth kasırgaları nedeniyle büyük çaplı 
yerinden edilmelerin gerçekleştiği Mozambik gibi ülkelere şekil 6’da yer verilmemiş olduğudur. Bunun nedeni, 
kullanılan verilerin, 2019 yılını dışarıda bırakıp, sadece 2018 yılında gerçekleşmiş olan yeni ülkesinde yerinden 
edilmelerin sayısını yakalayabilmiş olmasıdır. Ancak, Güney Afrika’da Idai kasırgası gibi hava olaylarına bağlı olarak 
gerçekleşen yerinden edilmelere ilişkin bir tartışmaya, ileride yer verilen “Afrika’da kilit özellikler ve gelişmeler” 
bölümünden erişilebilmektedir. 

Şekil 6. Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin en fazla  
görüldüğü ilk 20 Afrika ülkesi (afet ve çatışma), 2018 
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Kaynak: IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar: “Yeni yerinden edilmeler” terimi, Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme 
hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif 
IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri 
içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir.

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nufüsuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.
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Afrika’da kilit özellikler ve gelişmeler 

Doğu ve Güney Afrika 

Doğu Afrika’da kotrol altına alınamayan çatışmalar, siyasi ve toplumsal şiddet ve barışın inşasını sekteye 
uğratan etmenler, altbölgede yer alan ülkelerin çoğunu etkileyerek milyonlarca kişinin yerinden edilmesi 
ile sonuçlanmıştır. Örneğin 2018 yılının sonunda Güney Sudanlı mültecilerin sayısı 2,2 milyon ve IDP’lerin 
sayısı yaklaşık 1,9 milyon olarak kaydedilmiştir.8 Güney Sudanlı mülteci nüfusu, 2017 yılında 2,4 milyon olarak 
kaydedilen rakama kıyasla hafif bir düşüş göstermiş olsa da, 2018 yılında Afrika’da kaydedilen en yüksek rakam 
olmaya devam etmiştir.9 Aynı yıl içerisinde Somali yaklaşık 1 milyon mültecinin menşe ülkesi konumunda olup, 
ülkede çatışma ve şiddet nedeniyle yerinden edilmiş 2,6 milyonu aşkın IDP kaydedilmiştir.10 Etiyopya ise 2018 yılı 
sonu itibarıyla barındırdığı 2,1 milyon IDP ile, çatışma ve şiddet nedeniyle ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin 
sayısının en yüksek kaydedildiği ilk 10 ülke sıralamasında yer almıştır.11 Somali’deki uzun süreli iç savaş ortamı 
insanları altbölgedeki diğer ülkelere ve doğu yönündeki Yemen gibi ülkelere yöneltmiştir; ancak Yemen’deki 
bitmek bilmeyen çatışma halinin yol açtığı katlanılamaz koşullar göçmenleri Doğu Afrika’ya dönmeye zorlamış, 
ve Yemenliler de dahil olmak üzere yeni sığınmacılar ve mülteciler yaratmıştır.12 Binlerce Yemenli, sahip olduğu 
nüfus büyüklüğüne oranlandığında 2018 yılında dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ilk 10 
ülke sıralamasına girmiş olan Cibuti gibi Doğu Afrika ülkelerine kaçmıştır.13 Uganda, Etiyopya, Kenya ve Birleşik 
Tanzanya Cumhuriyeti gibi diğer ülkeler ve hem ülke dışına hem de ülke içinde büyük çapta yerinden edilmelere 
sebep olan çatışma ortamına rağmen Güney Sudan, çoğunlukla bu altbölgeden olmak üzere, çok sayıda mülteciye 
ev sahipliği yapmayı sürdürmüşlerdir.14 Yerinden edilmeyi tetikleyen ve çözüm yollarını tıkayan karmaşık ve çoklu 
nedenlere sahip bir dizi faktör, dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan bu ev sahibi ülkelerin, dünya 
üzerindeki yerinden edilmiş kişi nüfusundan orantısız bir pay alarak bu payı uzun vadede yüklenmeye devam 
etmeleri anlamına gelmektedir.15 Afrika Birliği, bir çok Afrika ülkesinin yüksek sayılarda yerinden edilmiş kişiye 
ev sahipliği yapma konusunda karşılaştığı zorlukların da bilinciyle, yerinden edilme, barış, güvenlik arasındaki 
bağlantıların ve bütün bunların kalkınma boyutunun altını çizmek amacıyla, 2019 yılı için belirlediği temayı 
“Mülteciler, Geri Dönüş Gerçekleştiren Kişiler ve Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler: Afrika’da Zorla Yerinden 
Edilmede Kalıcı Çözümlere Doğru” başlığı altında ilan etmiştir.16 Afrika Birliği 2019 yılında, sadece yerinden 
edilmenin beraberinde getirdiği zorluklarına daha fazla dikkat çekme amacında olmayıp, aynı zamanda kıtadaki 
zorla yerinden edilme sorununun temelinde yatan nedenlere eğilebilecek yenilikçi ve sağlam girişimleri teşvik 
etmek amacını da gütmektedir.17

Doğu ve Güney Afrika altbölgesi uzun yıllar boyunca hem Afrika içinden hem de diğer bölgelerden gelen 
göçmenler için başat bir hedef olmaya devam ederken, Doğu Afrika aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi 
(KİK) üyesi ülkelere giden göçmen işçilere kaynaklık eden önemli bir menşe noktası olmaya da başlamıştır.18 

8 UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.
9 UNHCR, 2018a, 2019a.
10 UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.
11 IDMC, 2019.
12 UNHCR, 2019a; IOM, 2018a.
13 UNHCR, 2019a; IOM, 2018a.
14 UNHCR, 2019a.
15 Ülkesinde yerinden edilme konusuna daha genel bir bakış ve özellikle Burundi, Etiyopya,Kenya, Malavi, Mozambik, Güney Sudan, 

Uganda ve Zimbabve örnekleri için, IOM’in Yerinden Edilme İzleme Matrisi’ne başvurunuz.
16 Afrika Birliği, 2019.
17 A.g.e.
18 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) altı ülkeden oluşan bölgesel ve siyasi bir örgüttür: Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve 

Birlekiş Arap Emirlikleri.
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Hindistan’dan Uganda, Kenya ve Güney Afrika19 gibi ülkelere gerçekleşen göç tarihsel olarak her zaman kayda 
değer ölçüde olmuştur, ancak son yıllarda altbölgede yer alan ülkelere giriş yapan Çinli göçmen işçi sayılarında 
da keskin bir yükseliş gözlemlenmiştir.20 Gelişmiş ekonomisi ve görece korumakta olduğu siyasi istikrarı ile Güney 
Afrika da, hem ülke içinde hem de ülke dışından göçmenleri, sığınmacıları ve mültecileri kendisine çekerek, son 
yıllarda yüksek miktarda göç almıştır. Güney Afrika’daki uluslararası göçmenlerin sayısı 2010 yılında 2 milyon 
olarak kaydedilmişken, bu rakam 2019 yılında 4 milyonu aşmıştır.21 Ancak Doğu Afrika’da, yoksulluk, düşük 
ücretler ve yüksek işsizlik sebebiyle gerçekleşen dışarı yöndeki işgücü hareketliliği de kayda değer seviyelerde 
seyretmeye devam etmektedir.22 Bu durum, son yıllarda geçici iş sözleşmeleriyle KİK ülkelerine gitmiş olan düşük 
vasıflı ve yarı vasıflı Doğu Afrikalıların sayısının yüksekliğinde de açıkça gözlemlenmektedir. Körfez Ülkeleri, Doğu 
Afrika’ya olan coğrafi yakınlıkları ve sundukları iş imkanları ile, birçok Doğu Afrikalı için cazip hedef ülkeler haline 
gelmektedir.23

Doğu ve Güney Afrika’da bölge içi göçü tetikleyen diğer bir unsur da yüksek ve düşük vasıflı işgücüne olan 
artan talep olmuştur. Kenya ve Ruanda gibi Doğu Afrika ekonomileri giderek daha çok yönlü hale geldikçe 
(örneğin hizmet sektöründeki işçi talebi) Uganda ve Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti de dahil olmak üzere diğer 
Doğu Afrika ülkelerinden göçmen işçileri kendilerine çekmektedir. Bu durum özellikle Ruanda’nın genişleyen ve 
altbölge içerisindeki işçiler için bir cazibe unsuru olmaya devam eden teknoloji sektörü için geçerlidir.24 Bölge 
içerisinde işgücünün serbest dolaşımını sağlayan Doğu Afrika Ortak Pazar Protokolü alt bölge içerisindeki işgücü 
göçünü kolaylaştırmıştır.25 Bir çok ülke bu protokolü imzalamış olup, bazı ülkeler daha şimdiden çalışma iznine 
ilişkin düzenlemeleri Doğu Afrikalı vatandaşlara yönelik olarak lağvederek insanların bütün altbölgede istihdam 
edilebilmelerini daha da kolaylaştırmıştır. Kişilerin Esvatini, Lesoto, Malavi ve Zimbabve gibi ülkelerden Güney 
Afrika’ya (ülke) ve Botsvana’ya çalışmak üzere göç etmeleri alışılagelmiş bir durum olup bölge içi işgücü göçünün 
artık Güney Afrika altbölgesinde de müesses bir hal aldığını göstermektedir.26 Madencilik gibi geleneksel sektörler 
göçmen işçileri çekmeye devam ederken, finans ve bilişim teknolojileri gibi diğer bazı sektörler de göçmenleri 
Güney Afrika’ya (ülke) gelmeye giderek daha fazla teşvik etmektedir.27

Doğu ve Güney Afrika’da yüksek sayıda düzensiz göçmeni içermeye devam eden göç olgusu karmaşık göç 
akınları ile karakterizedir ve altbölgedeki göç hareketliliklerinin temelinde sosyoekonomik faktörler, çatışma 
ve siyasi istikrarsızlık da dahil olmak üzere bir çok farklı itici unsur yatmaktadır. Göçmen kaçakçılığı, bir çok 
kişinin hedefledikleri varış noktalarına erişmek üzere kaçakçıların sağladıkları hizmetlere başvurması sonucu, her 
iki altbölgede de oldukça yoğun olarak yaşanmakta ve önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Kenya ve Birleşik 
Tanzanya Cumhuriyeti gibi Doğu Afrika Topluluğu’na üye ülkeler daha çok transit ülke konumunda olmakla 
beraber, bir çok kaçakçılık şebekesi Afrika Boynuzu’nda konuşlanmıştır.28 Orta Doğu, Avrupa ve Güney Afrika -Arap 
Yarımadası’na ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere uzanan doğu rotaları, Güney Afrika’ya uzanan güney rotaları, 
ve Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya uzanan kuzey rotaları da dahil olmak üzere- bir çok farklı rota 

19 Flahaux ve de Haas, 2016.
20 Cook ve ark., 2016.
21 UN DESA, 2019a. 
22 Manji, 2017.
23 Atong, Mayah ve Odigie, 2018.
24 UNCTAD, 2018.
25 Doğu Afrika Topluluğu, ts.
26 Nshimbi ve Fioramonti, 2013.
27 UNCTAD, 2018.
28 UNODC, 2018. 
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kullanarak Doğu Afrika’dan gelen göçmenler için hedef teşkil eden başat altbölgeler arasında yer almaktadırlar. 
Ancak, Afrika Boynuzu içerisinde hareket halinde olan veya buraya dışarıdan gelen insanların sayısının yüksekliği 
ile, Afrika Boynuzu rotaları da önem teşkil etmektedir.29 Düzensiz göç, Doğu Afrika’da olduğu gibi, Güney 
Afrika’da (altbölge) da oldukça yaygındır; ve Zimbabve ile Mozambik’ten Güney Afrika’ya (ülke) giden göçmenler 
ve altbölge dışından gelen göçmenler gibi bölge içi göçmenleri kapsamaktadır.30 Güney Afrika’da (altbölge) 
sınırları geçmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır ve dolayısıyla göçmen kaçakçılığı şebekeleri de onyıllar 
boyunca hızla çoğalmış ve giderek daha da örgütlü ve profesyonel hale gelmişlerdir.31 Kaçakçılar vasıtasıyla Güney 
Afrika’ya gelen göçmenlerin önemli bir kısmı altbölge içerisinden olmakla birlikte, büyük bir kısmı da (özellikle 
Afrika Boynuzu’ndan olmak üzere) Güney Afrika dışından altbölgeye giriş yapmaktadır. Birçok göçmen sık sık ciddi 
düzeyde hassasiyet içeren durumlarla karşı karşıya gelmekte ve şiddet ve şantaj mağduru olmaktadır.32

Doğu ve Güney Afrika’da iklim değişikliği ve afetler oldukça yoğun ve giderek artan oranlarda yaşanmakta 
ve insan hareketliliğine ve yerinden edilmelere doğrudan etki etmektedir. Alt bölge son bir kaç onyılda, yağış 
miktarlarında artan değişkenlik ve kuraklığın daha sık görülmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştır.33 Tarımın 
hem Doğu hem de Güney Afrika’da başat bir sektör olmasının da etkisiyle, yavaş başlangıçlı gelişen bu iklimsel 
değişikliklerin, gıda güvenliği açısından da önemli sonuçları olmaktadır.34 Somali’de sürekli yaşanan kuraklıklar, 
ülkede gerçekleşen yerinden edilmelerin başat tetikleyicisidir. 2018 yılında Somali’de kuraklık nedeniyle 
gerçekleşen çeyrek milyon yeni yerinden edilme vakası kaydedilmiştir.35 2018 yılında ise kuraklık kaynaklı 
yerinden edilmelerin sayısı 850.000’in üzerine ulaşmıştır.36 Kuraklık koşulları, yetersiz beslenmede artışa, besin 
kıtlığına ve özellikle altbölgedeki çiftçiler ve göçebe çobanlar arasında hali hazırda zaten kısıtlı olan kaynaklar için 
daha da çetin bir rekabete yol açmıştır; 2017 yılında şiddetli yetersiz beslenme mağduru çocukların sayısı için 
tahmini rakam 1,2 milyon olarak kaydedilmiştir.37 Güney Afrika’daki (altbölge) bir çok ülkede de ani başlangıçlı 
risklere bağlı gerçekleşen yerinden edilmeler kayda değer ölçüde olmuştur. 2018 yılının Ocak ve Haziran ayları 
arasındaki döneminde, Doğu Afrika dünyanın en şiddetli afet olaylarından beş tanesine sahne olmuştur.38 Ayrıca 
2019 yılının Mart ayında, Güney Afrika’da birbiri ardına gelip şiddetli yağmur ve rüzgarlara neden olan Idai ve 
Kenneth kasırgaları, Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de büyük bir yıkım meydana getirmiştir. Mozambik’te karaya 
ulaşan Idai kasırgası, son birkaç on yıl içerisinde Güney Afrika’yı etki altına alan en şiddetli doğal afetlerden biri 
olarak değerlendirilmektedir.39 Kasırga Nisan ayı itibarıyla neredeyse 600 kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olmuş ve sadece Mozambik’te 130.000’den fazla kişinin yerinden edilmesiyle sonuçlanmıştır.40

Güney Afrika’da yabancı düşmanlığı motifli saldırılar ve yeni silahlı grupların ortaya çıkması, altbölgede 
yerinden edilmelerde kaydedilen artışta etkili olmuştur. Son 10 yıl içerisinde, Güney Afrika gibi ülkelerdeki 
göçmenler, özel mülkün tahribatı, yaralanmalar ve bazen de ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarına giderek daha 

29 IOM, 2019a.
30 Maher, 2018.
31 A.g.e.
32 A.g.e.
33 İklim ve Kalkınma Bilgi Ağı, 2014a.
34 Tierney, Ummenhofer ve deMenocal, 2015; USAID, ts.
35 IDMC, 2019.
36 IDMC, 2018a.
37 BM Çevre, 2018a.
38 IDMC, 2018b.
39 UNICEF, 2019.
40 IOM, 2019b.
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fazla maruz kalmıştır. 2008 yılında yaşanan gibi ulusal düzeyde gerçekleşen yabancı düşmanlığı motifli saldırılar, 
binlerce göçmenin yerinden edilmesine neden olmuş ve 60’ın üzerinde ölümle sonuçlanmıştır.41 Daha yakın 
zamanda, 2018 yılında gerçekleşen yabancı düşmanlığı motifli saldırılar bir çok ölümle ve yabancı uyruklu kişilere 
ait mülklerin yağmalanması ve tahrip edilmesiyle sonuçlanmış; ve şiddet olayları daha fazla yaşam kaybına neden 
olarak 2019 yılına da taşmıştır.42 Yabancı düşmanlığı temelli şiddet olaylarının en sık görüldüğü yerler, sakinlerinin 
yüksek suç oranları ve iş kayıpları gibi durumlar için yabancı uyruklu kişileri suçlama eğiliminde olduğu yerleşim 
yerleri ve ekonomik açıdan fakir olan diğer mahallelerdir. Silahlı gruplar altbölgede kimi yerlerde terör estirmeye 
ve mağdur ettikleri toplumlarda yerinden edilmelere neden olmaya devam etmektedir. Örneğin, Al-Sunna wa 
Jama’a olarak bilinen silahlı grup Mozambik’in kuzeyinde etkili bir tehdit olmaya devam etmektedir ve yüzlerce 
insanı evlerini terk etmeye zorlamıştır.43

Batı ve Orta Afrika 

Batı ve Orta Afrika’da önemli bir unsur olan bölge içi göçün en belirleyici özelliği, çok çeşitli itici faktörün 
etkili olduğu göç akınlarıdır. Hareketliliklere ilişkin verilerde ciddi bir eksiklik bulunmasına ve isabetli rakamlar 
saptamada karşılaşılan zorluklara rağmen, son tahminler Batı ve Orta Afrika’daki uluslararası göçmenlerin 
çoğunluğunun altbölge içerisinde bir hareketlilik sergilediği yönündedir.44 Bölge içi göçün baskın olmasının; Batı 
Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeleri arasında vize serbestisiyle gerçekleştirilen hareketlilik, 
altbölgede yer alan bir çok ülkenin nüfusunun nispeten az olması ve altbölgenin dört bir yanına dağılmış olan bir 
çok etnik grup arasındaki güçlü bağlantılar, gibi çok çeşitli nedenleri vardır.45 Burada belirtilmesi gereken önemli 
bir nokta, ECOWAS içerisinde gerçekleşen bölge içi göçün büyük kısmını, çoğunlukla Nijer ve Mali gibi ülkelerden 
Gana ve Fildişi Sahilleri’ne doğru hareket eden ve sezonluk, geçici ve daimi göçmen işçileri de kapsayan iş gücü 
göçünün teşkil ettiğidir.46 Göçmen işçilerin büyük kısmı, ev hizmetleri, enformel sektör ve tarım gibi az vasıflı 
sektörlerde istihdam edilmektedir.47 Batı Afrika’nın kimi yerlerinde, tarım işçileri genellikle hasat zamanlarında 
(Temmuz ayından Eylül ayına) ve ayrıca Mart ayına kadar süren sezon dışı hasat döneminde hareketlilik 
sergilemektedir.48 Göçmen işçilerin bir kısmı da, Fildişi Sahilleri ve Burkina Faso arasındaki hareketlilikte olduğu 
gibi, çocuklardan oluşmaktadır.49 Çevresel ve ekonomik faktörlerin bölge içi göçün önemli itici güçleri olduğu Batı 
Afrika’nın aksine, Orta Afrika’da sınıra komşu ülkelere doğru gerçekleşen bölge içi yerinden edilmelerde, çatışma 
ve istikrarsızlığın rolü çok daha çok fazla olmuştur.50 Ancak Orta Afrika’da da işgücü göçünün görüldüğü yerler 
bulunmaktadır; örneğin Gabon, Orta Afrika içerisinden gelerek benzin ve kereste endüstrilerinde çalışan çok 
sayıda göçmen işçiye ev sahipliği yapmaktadır.51 

41 Landau, 2018.
42 Uluslararası Af Örgütü, 2018.
43 İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2018.
44 Adepoju, 2016.
45 Flahaux ve de Haas, 2016.
46 Devillard, Bacchi ve Noack, 2016.
47 UNCTAD, 2018. 
48 ACAPS, 2018.
49 UNCTAD, 2018.
50 IOM, ts.a.
51 A.g.e.
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Altbölgede yürürlükte olan ve göçü kolaylaştırmak ve düzensizliği azaltmak üzere tasarlanmış serbest 
dolaşım anlaşmalarına rağmen, düzensiz göç Batı ve Orta Afrika’nın egemen göç biçimi olmaya devam 
etmektedir. Sınır geçişlerinde kaçakçıların kullanıldığı vakalara, özellikle insanların kimlik belgelerinin olmadığı 
durumlarda, ECOWAS gibi serbest dolaşım bölgelerinde bile sıkça rastlanmaktadır.52 Ancak bu noktada, kara 
yolu ile kaçırılan çoğu Batı Afrikalının yolculuklarına serbest dolaşım protokolü altında düzenli göçmen olarak 
başlayıp, göç kanunlarını sadece ECOWAS bölgesi dışına çıktıktan sonra ihlal etmekte oldukları gerçeği önemle 
vurgulanmalıdır.53 Ayrıca, bir çok ECOWAS sınırının siyasi bakımdan istikrarsız olan, nüfus yoğunluğunun oldukça az 
olduğu ve güvenlik açıklarının sıkça görüldüğü bölgelerden geçmekte oluşu, Batı Afrika’daki bir kaç sınırı özellikle 
son derece geçirgen kılıp ruhsatsız hareketliliklere müsait hale getirmektedir.54 Nijer, Akdeniz’i aşarak Avrupa’ya 
ulaşma girişiminde bulunan birçok Batı ve Orta Afrikalı göçmen için, hem önemli bir transit ülkesidir, hem de 
kaçakçılık ağlarının buluştuğu merkezi bir kavşak noktası konumundadır.55 Nijer’in sınır yönetimi kapasitesindeki 
mevcut yetersizlikler, silahlı ve köktenci grupların saldırılarında ülke sınırları boyunca gözlemlenen artışla daha da 
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Boko Haram’ın da müdahil olduğu saldırıların çoğu, ülkenin güneydoğusunda Nijerya 
sınırında bulunan Diffa bölgesinde yoğunlaşmıştır. Yaşanan şiddetin sağlık hizmetleri ve eğitim üzerinde oldukça 
yıkıcı bir etkisi olmuş ve binlerce insan şiddet dolayısıyla evini terk etmek zorunda kalmıştır.56

Siyasi çalkantılar, toplumsal ve etnik gerilimler ve Boko Haram köktenciliği ile bağlantılı olarak yaşanan çatışma 
ve şiddet, Batı ve Orta Afrika’da yer alan çoğu ülkenin, ülke içinde ya da sınırötesi yerinden edilmelerden, 
şiddet bakımından oldukça çeşitlilik gösteriyor olsa da mutlaka bir şekilde etkilenmesi anlamına gelmektedir. 
Afrika’daki diğer altbölgelerde olduğu gibi, Batı ve Orta Afrika’da yer alan ülkeler de, aynı anda hem yerinden 
edilmiş nüfuslara ev sahipliği yapma hem de yerinden edilmiş nüfusları bizzat yaratma konusunda oldukça 
uzun geçmişlere sahiptirler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. Ülke 2018 
yılının sonunda, yarım milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapmış olmakla beraber; aynı zamanda, 300.000’i 
Uganda’da ve önemli bir kısmı da Ruanda (77.000) ve Burundi’nin (71.000) de içinde bulunduğu diğer komşu 
ülkelerde ikamet etmekte olan, 700.000’den fazla mülteci için de menşe ülke konumunda olmuştur.57 Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’ndeki çatışmanın, düzinelerce silahlı grubu içeren sürüncemeli doğası, ülke üzerince yıkıcı 
bir etkide bulunarak dünyanın en kötü insanlık krizlerinden birini yaratmıştır. 2018 yılının sonunda ülkede 3 
milyon olarak kaydedilen IDP’lerin sayısı, dünya çapında şiddet ve çatışma nedeniyle yerinden edilen kişilerin 
sayısı bakımından yapılan sıralamada en yüksek üçüncü rakam olmuştur (bakınız bölüm 2, şekil 11).58 Bu arada, 
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde nispeten sakin geçen bir dönemin ardından, geniş kara parçalarının silahlı grupların 
kontrolü altına girmesiyle 2016 yılında tekrar ateşlenen iç savaş, 2017 ve 2018 yıllarına da taşarak ülkeyi kasıp 
kavurmuş ve yüzbinlerce insanı evlerini terk etmeye zorlamıştır. Hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de 
Orta Afrika Cumhuriyeti 2018 yılında dünya çapında mültecilerin ilk 10 menşe ülkesi sıralamasında yerlerini almış 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti bu sıralamaya yaklaşık 600.000 mülteci ve çatışma nedeniyle yerinden edilmiş yarım 
milyonu aşkın IDP ile dahil olmuştur.59 Nijerya’nın kuzeyinde yer alan Borno Eyaleti’nde 2009 yılında başlamış 
olan Boko Haram ayaklanması, üzerine kontrgerilla operasyonları ve kısıtlı kaynaklar üzerinden yapılan toplumsal 
çatışmaların da eklenmesiyle, Çad Gölü bölgesinde de kayda değer ölçüdeki yerinden edilmelere neden olmuştur. 

52 Altai Danışmanlık ve IOM, 2015.
53 Carling, 2016.
54 A.g.e.
55 Altai Danışmanlık ve IOM, 2015.
56 IFRC, 2018.
57 UNHCR, 2019a.
58 IDMC, 2019.
59 UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.
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2,2 milyonu aşkın IDP ile Nijerya, 2018 yılı sonu itibarıyla çatışma ve şiddet nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin 
sayısının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında yer almıştır (bakınız bölüm 2, şekil 11).60 Aynı yıl içerisinde 
Kamerun’da 600.000’den, Nijer’de ise 156.000’den fazla IDP kayıtlara geçmiştir.61 Batı Afrika’da gerçekleşen 
şiddetin ve yerinden edilmelerin bir bölümü göçebe çobanlar ve çiftçiler arasında toprak ve kaynaklar üzerine 
yaşanan çatışmalardan oluşmakla beraber, bu çatışmalar sıklıkla etnik ve dini unsurlar da içermektedir.62

Batı ve Orta Afrika’daki çevresel değişiklikler insanların geçim kaynaklarını ve hareketliliklerini etkilemektedir. 
Örneğin, Sahel’deki63 yağış olaylarındaki artış yavaş olsa da, giderek daha öngörülemez hale geldiğinden, sıklıkla 
kuraklık ve sele yol açmaktadır.64 Nijer’de 2018 yılı sonu itibarıyla tahminen 40.000 afet bağlantılı yerinden 
edilme kaydedilmişken, aynı yıl içerisinde Nijerya’da sel felaketleri dolayısıyla yaklaşık 600.000 yerinden edilme 
gerçekleşmiştir.65 Aynı zamanda nüfustaki hızlı büyüme ekim nöbeti, ormanların tahrip edilmesi ve aşırı otlatma 
gibi uygulamaların yoğunlaşmasına neden olarak, toprakta bozulma ve kayıplara yol açmıştır.66 Altbölgedeki 
tarım faaliyetleri ölçek bakımından büyüme kaydetmiş olsa da, gıda güvencesizliği dizginlenemeyen bir sorun 
teşkil etmeye devam etmektedir.67 Örneğin 2018 yılı sonunda, Çad Gölü Havzası’nda 3 milyonu aşkın insan gıda 
güvencesizliğinden etkilenmiştir.68 Batı ve Orta Afrika’da milyonlarca insan geçimini Çad Gölü’nden sağlamaktadır; 
ancak artan kuraklık ve sulama faaliyetleri gibi insan faktörleri nedeniyle son 40 yıl içerisinde gölün hacmi, 
yüzölçümünü yüzde 90 oranında düşürecek bir azalma kaydetmiştir.69 Göl sularının çekilmesi, milyonlarca insanın 
geçimini etkilemekle kalmamış aynı zamanda büyükbaş yaylacılığı faaliyetlerine de olumsuz yönde etki etmiş ve 
bu durum giderek bir gerilim ve toplumsal çatışma70 odağı haline gelmiştir. Buna ek olarak, göl kıyısında yaşayan 
insanların daha çetin koşullara uyum sağlamalarını zorunlu kılan yaşam koşullarındaki kötüleşme, silahlı grupların 
ortaya çıkmasına elverişli bir ortam hazırlamıştır.71 Kuraklık, sel, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve iklim değişikliği 
gibi karmaşık ve birbirleri ile bağlantılı çevresel değişiklikler, hem ülkeler içerisinde hem de alt bölgedeki sınırlar 
boyunca gerçekleşen kırsal-kentsel ve döngüsel hareketliliğe etki eden faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı 
Sahel’de göç, özellikle tarımsal verimdeki belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda, geçim sağlama ve riskleri 
indirgeme stratejilerden biri haline gelmiştir.72 Bu konuda yürütülen bilimsel araştırmalar da, bir yandan iklim 
değişikliğinin doğal kaynaklara dayalı geçim yollarına etkisi ve gıda güvencesizliği arasındaki bağlantılara; diğer 
yandan da gerilim, çatışma ve hareketlilik arasındaki bağlantılara dikkat çekmektedir.73

60 IDMC, 2019.
61 A.g.e.
62 UNOWAS, 2018.
63 Sahel bölgesi, Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad ve Sudan da dahil olmak üzere Batı ve Orta Afrika’da yer 

alan bir çok ülke boyunca uzanan yarı kurak bir tropikal savan ekobölgesidir.
64 Hummel, Doevenspeck ve Samimi, 2012.
65 IDMC, 2019.
66 A.g.e.
67 UNEP, 2011.
68 Avrupa Komisyonu, 2018a.
69 Gao ve ark., 2011.
70 BM Çevre , 2018b.
71 Rudincova, 2017.
72 Hummel ve Liehr, 2015.
73 UNEP, 2011.
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Kuzey Afrika 

Kuzey Afrikalıların Avrupa ve Körfez Ülkeleri’ne gerçekleştirdiği göç, altbölgedeki göç dinamiklerinin ayırt 
edici özelliği olmaya devam etmektedir ve bu özellik onlarca yıllık bir süreç içerisinde şekillenmiştir. Kuzey 
Afrikalıların Afrika dışına gerçekleştirdikleri göç, her zaman altbölgede yer alan diğer ülkelere ve Afrika içerisinde 
gerçekleştirdiklerinden çok daha fazla olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.74 Kuzey Afrika dışına olan göç 
akınlarına ayırt edici özellik kazandıran iki ayrı akış güzergahı bulunmaktadır: Kuzeybatı’dan (örneğin; Fas, Cezayir 
ve Tunus) gelen göçmenler, coğrafi yakınlık, önceden beri süregelen istihdam anlaşmaları ve sömürgecilik sonrası 
bağlar75 gibi nedenlerle, tarihsel olarak Avrupa’ya gitme eğilimindeyken; Kuzeydoğu’dan(örneğin; Mısır ve Sudan) 
gelenler ağırlıklı olarak KİK ülkelerinde geçici iş arayanlardan oluşmuştur. Menşe ve hedef ülkeler arasındaki 
gelir dağılımındaki büyük fark ve Kuzey Afrika’daki yüksek işsizlik oranı, göçün önemli itici güçleri olmaya devam 
etmektedir. 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyon Kuzey Afrikalı, kabaca yarısı Avrupa’da ve 3,3 milyonu da Körfez 
Ülkeleri’nde olmak üzere, doğdukları ülkenin dışında yaşamıştır.76

Kuzey Afrika, göçmenler için başat bir transit alanı olmanın yanı sıra, mülteciler de dahil olmak üzere kayda 
değer ölçüdeki uluslararası göçmen nüfuslarına da ev sahipliği yapmaktadır. Sudan, 2019 yılında 1,2 milyon 
olarak kaydedilen rakamla, en yüksek sayıda uluslararası göçmen barındıran ülke olmuştur.77 Sudan’ı, 800.000’in 
üzerinde kaydedilen rakamla Libya izlemiştir. Mısır’daki uluslararası göçmenlerin sayısı 2010 yılında 300.000 
olarak kaydedilmiş ve bu rakam 2019 yılında 500.000’in üzerine çıkmıştır. Bu göçmenlerin çoğunluğunun menşe 
ülkeleri Suriye Arap Cumhuriyeti, Somali, Sudan ve Filistin Bölgesi olmuştur.78 Fas, geleneksel olarak ülke dışına 
göçmen gönderme eğiliminde olan bir ülkeyken; Afrika’nın diğer altbölgelerinden ülkeye gelen göçmenlerin, 
Avrupa’ya bir geçiş yolu aramak üzere belirsiz sürelerle burada kalmalarıyla, giderek bir hedef ülke konumuna da 
gelmektedir.79

Yerinden edilmelerde, Kuzey Afrika içerisinde ve bu altbölgeyi çevreleyen diğer altbölgelerde yaşanan 
çatışma ve şiddet etkili olmuştur. 2018 yılının sonunda Sudan, çoğunluğuna komşu ülkeler Çad, Güney Sudan ve 
Etiyopya’nın ev sahipliği yaptığı yaklaşık 700.000 mülteci ile, mülteciler için menşe ülke konumundaki ülkelerin 
küresel düzeyde yapılan sıralamasında altıncı büyük ülke olarak yer almıştır.80 Sudan ayrıca çatışma ve şiddet 
nedeniyle yerinden edilmiş olan yaklaşık 2,1 milyon IDP’yi de bünyesinde barındırmıştır.81 Sudan aynı zamanda, 
çoğu Güney Sudan, Eritre ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nden olmak üzere 1 milyonu aşkın (bu rakam 2016 yılından 
bu yana iki katın üzerinde bir artış sergilemiştir) mülteciyi barındırmış olması bakımından, başat konumdaki bir 
ev sahibi ülke olma özelliği taşımaktadır.82 Mısır 2018 yılı sonu itibarıyla, menşeleri ağırlıklı olarak Suriye Arap 
Cumhuriyeti, Filistin Bölgesi, ve diğer Afrika ülkeleri ve bölgeleri olmak üzere, 240.000’in üzerinde mülteciye 
ev sahipliği yapmışken83; Cezayir de 94.000’in üzerinde mülteci için ev sahibi konumunda olmuştur.84 Libya’daki 

74 Flahaux ve de Haas, 2016.
75 Natter, 2014.
76 UN DESA, 2019a.
77 A.g.e.
78 A.g.e.
79 Reifeld, 2015.
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81 IDMC, 2019.
82 UNHCR, ts.
83 UNHCR, 2019a.
84 A.g.e.
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siyasi ve güvenlik bakımından oldukça hassas ve her an patlamaya hazır ortam, 2018 yılı sonu itibarıyla toplam IDP 
nüfusunun 221.000 olarak (2016’da kaydedilen 300.000’in üzerindeki rakama kıyasla bir düşüş) kaydedilmesine 
katkıda bulunmuş ve aynı zamanda ülkede ikamet etmekte olan 56.000’in üzerinde mülteci ve sığınmacıyı da 
etkilemiştir.85

Güneyinde yer alan bir çok ülkeden gelen göçmen hareketliliği için başat bir transit kavşağı olan Kuzey Afrika 
altbölgesi, buradan Avrupa’ya gerçekleşen düzensiz göç sonucu, koruma konularında bir takım zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır. 2018 yılında, yaklaşık 117.000 göçmen Avrupa’ya deniz yoluyla varış gerçekleştirmiştir.86 
Bu durum, sayının yaklaşık 172.000 olarak kaydedildiği 2017 yılı ve 364.000 olarak kaydedildiği 2016 yılı ile 
karşılaştırıldığında, kayda değer bir düşüşe işaret etmektedir.87 Deniz yoluyla seyahat eden düzensiz göçmenlerin 
çoğunun tercih ettiği rotalarda da bazı değişiklikler olmuştur: 2016 ve 2017 yıllarında Afrika’dan gelerek 
Avrupa’ya giriş yapan göçmenlerin çoğunluğu Orta Akdeniz rotasını (Libya’dan, genellikle İtalya’ya) kullanırken; 
2018 yılında Afrika’dan Avrupa’ya deniz yoluyla varış gerçekleştirenlerin çoğu ise Batı Akdeniz rotasını (Fas’tan, 
genellikle İspanya’ya) tercih etmiştir.88 İspanya’ya deniz üzerinden varışların sayısı yaklaşık 50.000 iken, bu rakam 
İtalya’da 23.000 olarak kaydedilmiştir.89 Ana rotalardaki Orta Akdeniz’den Batı Akdeniz’e kayma şeklinde kendini 
gösteren değişiklik, Avrupa Birliği (AB) ile menşe ve transit ülkeler arasındaki yakın işbirliği, kaçakçılık karşıtı 
önlemler ve bunlara ek, olarak Libya kıyı şeridindeki sahil güvenlik devriyelerinin artırılması gibi bir çok farklı 
faktörle bağlantılıdır.90 İspanya’ya deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz varışların büyük çoğunluğunu Sahraaltı 
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler teşkil etmiş, ve onları Faslılar izlemiştir.91 İtalya’ya Orta Akdeniz rotası 
üzerinden yolculuk eden kişilerin çoğunluğu Tunuslular olmuş, ve hemen ardından Eritreliler, Iraklılar, Sudanlılar 
ve Pakistanlılar takip etmiştir.92 2018 yılının Ocak ve Kasım ayları arasındaki dönemde, İtalya’ya deniz yoluyla 
gerçekleşen tüm düzensiz varışların tahminen yüzde 15’ini refakatsiz çocuklar teşkil etmiştir.93

Kuzey Afrika’da, altbölge içerisinde, altbölgeye dışarından ve altbölgeden dışarıya olmak üzere tüm 
yönlerde erişim sağlayan ve hakimiyetleri bir kaç suç şebekesinin elinde yoğunlaşmış olan, oldukça yoğun 
göçmen kaçakçılığı rotaları bulunmaktadır.94 Örneğin, Sahraaltı Afrika’da yer alan ülkelerden gelen göçmenler 
kaçakçıların yardımıyla sık sık, Sahra Çölü üzerinden geçen rota da dahil olmak üzere, oldukça tehlikeli koşullarda 
yolculuk ederek, Kuzey Afriya’ya ulaşmaya çalışmaktadır.95 Kaçakçılığın ana hatlarından biri de Somali, Sudan 
ve Etiyopya’dan, Mısır ve İsrail yönünde hareket eden göçmenleri kapsamaktadır.96 Ancak son yıllarda Mısır’da 
sosyoekonomik koşulların kötüleşmesi üzerine kaçakçılar, 2011 yılından önce göçmen işçiler için önemli bir varış 
noktası olup yakın zamanda başat bir kaçakçılık kavşağı ve Orta Akdeniz rotası üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya 
çalışan göçmenler için ana çıkış noktası haline gelen Libya gibi ülkelere giderek daha fazla yönelmişlerdir.97 Altbölge 

85 IDMC, 2019, UNHCR, 2019a.
86 IOM, ts.b. Bulgaristan, Kıbrıs, İtalya, Malta ve İspanya’ya gerçekleşen varışlar da bunlara dahildir.
87 A.g.e.
88 Frontex, 2019; MacGregor, 2019.
89 IOM, ts.b.
90 UNHCR, 2019b; Frontex, 2019; MacGregor, 2019.
91 UNHCR, 2019b.
92 A.g.e.
93 A.g.e.
94 UNODC, 2018.
95 A.g.e.
96 İçduygu, 2018.
97 A.g.e.
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ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerine sahne olmaktadır ve korumaya ilişkin güçlüklerle karşı karşıyadır; transit 
halindeki bir çok göçmen cinsel ve toplumsal cinsiyete bağlı şiddet, zorla çalıştırılma, keyfi alıkonma, şantaj ve 
sömürü, ve daha bir çok istismar biçimlerine maruz kalmaktadır. Bu durum özellikle, insan kaçakçılığının sıklıkla 
insan ticaretine dönüştüğü Libya için geçerlidir. 2018 yılında IOM, bir kısmı kaçakçıların ve insan tacirlerinin 
elinde olmak üzere, Libya’da alıkonmuş ve mahsur kalmış 16.000’in üzerinde göçmene geri dönüş desteğinde 
bulunmuştur.98 Libya’da süregelen iç çatışma koşulları ükede kanunsuzluğun egemen olmasına neden olmakla 
kalmayıp, ülkenin kurumlarını da ciddi ölçüde zayıflatmış ve ekonomisini felce uğratmıştır.99

Asya100

Yaklaşık 4,6 milyarlık nüfusa sahip olan Asya, 2019 yılında dünyadaki uluslararası göçmen nüfusunun yüzde 
40’ından fazlasının (111 milyon) menşe bölgesi olmuştur. Bu göçmenlerin yarıdan fazlasının (66 milyon), kıta 
içerisinde yaşayanların sayısının 61 milyon olarak kaydedilmiş olduğu 2015 yılına kıyasla önemli bir artışa 
işaret ederek, Asya dışındaki ülkelerde ikamet ettiği görülmüştür. Şekil 7’nin orta panelinde de gösterildiği gibi, 
Asya’daki bölge içi göç, 1990 yılında kaydedilen rakamın 35 milyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
zaman içerisinde ciddi bir artış sergilemiştir. Son yirmi yıl içerisinde, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Asya doğumlu 
göçmen nüfuslarında da kayda değer bir büyüme yaşanmıştır. 2019 yılında Asya’dan Kuzey Amerika’ya gerçekleşen 
göç sayısı, 2015 yılında kaydedilen rakam olan 16 milyonun biraz üzerine çıkarak, 17 milyona ulaşırken; aynı 
yıl Asya’dan Avrupa’ya gerçekleşen göç sayısı yaklaşık 22 milyon olarak kaydedilmiştir. 2015 yılında 40 milyon 
olarak kaydedilen rakam üzerine, 2019 yılında yüzde 11’lik artış kaydederek toplamda 44,6 milyona ulaşan bölge 
dışındaki Asyalı göçmenlerin sayısındaki bu artışta, Asya’dan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya gerçekleşen göçün payı 
büyük olmuştur.

Asya’daki Asya doğumlu olmayan göçmenlerin sayısı 1990 yılından bu yana nispeten düşük seviyelerde seyretmiştir. 
Bölgede, Asya dışından gelenler içerisinde sayıca en fazla olan göçmen grubu Avrupalılardan oluşmaktadır. Bu 
rakamlar, eski Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki kısmından gelmekte olup şu an Orta Asya’da yaşamakta olan 
göçmenleri de kapsamaktadır. Aynı dönem içerisinde, Asya’daki bir diğer büyük göçmen grubunu teşkil eden 
Afrikalıların sayısı da artmıştır. 

98 IOM, 2018b.
99 UNSMIL ve OHCHR, 2018.
100 Asya’daki oluşumun detayları için bakınız, ek A.
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Şekil 7. Asya’da, bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket etmiş olan göçmenler,  
1990-2019 
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  “Asya’ya gelen göçmenler” bölgede (yani Asya) ikamet etmekte olup diğer bölgelerden herhangi birinde (örneğin 
Avrupa veya Afrika) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Asya içerisindeki göçmenler” bölgede (yani Asya) 
doğmuş olup, doğdukları ülkeden başka bir ülkede, ancak yine Asya bölgesi içerisinde ikamet etmekte olanları ifade 
etmektedir. “Asya dışına çıkan göçmenler” bölgede (yani Asya) doğmuş olup, bölge dışında (örneğin Avrupa’da veya 
Kuzey Amerika’da) ikamet etmekte olanları ifade etmektedir. 

Son yıllarda bir çok Asya ülkesi, nüfus büyüklüklerinde oldukça ciddi boyutlarda değişimlere sahne olmuştur. Bu 
değişimler, 2009 ve 2019 yılları arasında orantısal nüfus değişiminin en yüksek kaydedildiği ilk 20 Asya ülkesinin 
sıralamasının verildiği şekil 8’de gösterilmektedir. Bu dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti haricinde, ilk 20’de yer 
alan tüm ülkelerin nüfusunda artış kaydedilmiştir. Tümü ilk 20’de yer almış olan KİK ülkeleri, en kayda değer 
nüfus değişimlerinin bir kısmını son on yıl içerisinde yaşamışlardır. Uluslararası göç, özellikle Asya içerisindeki 
ve bölgeye dışarıdan gelen göçmen işçiler için önemli hedef noktalar olmaya devam eden KİK ülkelerinde olmak 
üzere, Asya’daki nüfus değişiminin önemli oranda belirleyicisi olmuştur. 
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Şekil 9’da gösterildiği gibi, KİK ülkelerinde uluslararası göçmenlerin ulusal nüfus içerisindeki oranı oldukça yüksektir; 
örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde uluslararası göçmenler ülke nüfusunun yüzde 88’ini oluşturmaktadır.101

Şekil 8. Asya’nın en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ilk 20 ülkesi, 2009-2019 
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Kaynak:  UN DESA, 2019c.

Not:  2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görece daha az nüfuslu ülkelerde 
kaydedilmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır.

Asya’nın iki “nüfus devi” olan Hindistan ve Çin, ülke dışında yaşayan göçmenlerinin mutlak sayısı en yüksek olan 
ülkelerdir (şekil 9). Ülkeden göç edenleri ifade eden bu yüksek mutlak rakamların Hindistan ve Çin’in toplam 
nüfuslarında küçük paylara sahip olduğunu da ayrıca belirtmek gerekmektedir. Çin’den gelen göçmenler, 
Hindistan ve Meksika’dan gelenlerin ardından, dünyanın en büyük üçüncü yabancı doğumlu göçmen nüfusunu 
oluşturmuştur. Yaklaşık 3 milyon Çin doğumlu göçmen ise, aynı zamanda Hindistan, Filipinler ve Vietnam’dan 
gelen kalabalık Asyalı göçmen gruplarına da ev sahipliği yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet 
etmiştir. Ülke dışında ikamet eden göçmenlerinin sayısı yüksek olan diğer ülkeler içerisinde Bangladeş ve Suriye 
Arap Cumhuriyeti yer almıştır. 

KİK ülkelerinde göçmenler ülkelerin toplam ulusal nüfuslarında yüksek oranlar teşkil etmektedir (şekil 9). 
Örneğin, 2019 yılında göçmenlerin ülke nüfusundaki payı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 88, Kuveyt’te yüzde 
72, Katar’da yaklaşık yüzde 79 ve Bahreyn’de yüzde 45 olarak kaydedilmiştir.102 Birçok göçmen Afrika, Güney Asya 
(örneğin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal) ve Güneydoğu Asya’dan (örneğin, Endonezya ve Filipinler) 
gelmiştir. 

101 UN DESA, 2019a.
102 A.g.e.
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Burada belirtilmesi gereken önemli başka bir nokta, yabancı doğumlu göçmenlere ilişkin mevcut verilerin, ülke 
içinde ve dışında kitlesel yerinden edilmeler ile sonuçlanan 1947 Hindistan-Pakistan ayrışması gibi önemli tarihsel 
olayları da kısmen yansıtmakta olduğudur. Bu durum özellikle, Hindistan’da 5 milyonu aşkın ve Pakistan’da da 
3 milyon yabancı doğumlu göçmenin ikamet etmiş olduğunu gösteren 2019 yılı verilerinde açıkça görülmektedir.

Şekil 9. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği ilk 20 Asya ülkesi 
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not 1: Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2: “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğdukları ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir.
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Şekil 10 Asya ülkelerinin dahil olduğu ve yarısından biraz fazlası – 20’sinden 13’ü – bölge içinde bulunan, en yoğun 
ilk 20 göç koridorunu göstermektedir. Bu göç koridorları, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu 
birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde 
kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır. En büyük 
koridor Suriye Arap Cumhuriyeti’nden, 2019 yılında 3,7 milyonu aşkın Suriyelinin ikamet etmiş olduğu Türkiye’ye 
uzanan koridordur. Bu durum, Asya’daki en büyük koridorun Hindistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan 
koridor olduğu 2015 ve 2017 yıllarına kıyasla, önemli bir değişikliğe işaret etmektedir. 

Şekil 10. Asya ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 20 göç koridoru, 2019
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not: Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır
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Şekil 11’de de gösterildiği üzere, Asya içerisinde ve Asya’dan dışarıya gerçekleşen uluslararası düzeyde yerinden 
edilme, bölgeye has başat bir özelliktir. Suriye Arap Cumhuriyeti ve Afganistan mültecilerin menşe ülkesi olma 
bakımından dünya sıralamasında birinci konumda yer almışlardır. Suriye Arap Cumhuriyeti’nden gelen mültecilerin 
ve sığınmacıların sayısının Afganistan’da kaydedilen rakamların çok üzerinde seyrettiğinin görüldüğü şekil 
11’de, Suriye krizinin yerinden edilmeye etkisi açıkça gözlemlenmektedir. 2018 yılında Asya ülkelerinden gelen 
mültecilerin büyük çoğunluğu sınıra komşu ülkelerde ikamet etmiştir. Örneğin, sayıları 2017 yılında 2,6 milyon 
olarak kaydedilen ve 2018 yılında 2,7 milyona yükselmiş olan (daha çok yıl içerisinde gerçekleşen doğumlara bağlı 
bir artış) Afganistanlı mültecilerin büyük bir bölümüne Pakistan ve İran İslam Cumhuriyeti ev sahipliği yapmışken, 
ağırlıklı olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nden gelen mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ise Türkiye, Lübnan ve 
Ürdün olmuştur. Rohingyaların maruz bırakıldığı şiddet ve zulüm nedeniyle Myanmar, mültecilerin çoğunluğu 
Bangladeş’in ev sahipliğinde bulunmak suretiyle, 2018 yılında mültecilere kaynaklık etme bakımından bölgede 
üçüncü, dünyada ise dördüncü sırada yer almıştır. Şekil 11’de gösterildiği üzere Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti 
ve Irak gibi menşe ülkelerin aynı zamanda mültecilere ev sahipliği yapmaya da devam ettikleri gerçeği belirtilmesi 
gereken önemli bir noktadır. 

Şekil 11. Mülteci ve sığınmacıların toplam sayısı bakımından ilk 10’da yer alan Asya ülkeleri, 2018 
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Kaynak: UNHCR, ts.

Note: “Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte olan 
mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan ancak o ülke 
dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir. İlk 10 ülke sıralaması 2018 yılı verilerine dayanmaktadır ve 
hesaplamalar ülkeler içerisinde bulunan ve ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları birarada değerlendirmek suretiyle 
hesaplanmıştır. 
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Asya’daki en büyük çaplı yerinden edilmeler afetler nedeniyle gerçekleşmiştir (şekil 12). 2018 yılının sonunda 
3,8 milyon afet kaynaklı yeni yerinden edilmenin gerçekleştiği Filipinler, küresel düzeyde de en yüksek rakamı 
kaydetmiştir. Bu yerinden edilmeleri tetikleyen faktörler içerisinde volkanik patlamalar, musonlar ve toprak 
kaymalarının neden olduğu su baskınları yer almıştır. Çin yaklaşık 3,7 milyon yerinden edilme ile en az Filipinler 
kadar afet kaynaklı yeni yerinden edilmeye sahne olmuştur. Çin’in hemen ardından Hindistan (2,7 milyon) ve 
Endonezya (853,000) gelmiştir. Çatışma faktörü de Asya’da gerçekleşen yeni yerinden edilmelerin sayısının 
yüksek seyretmesinde etkili olmuştur. Suriye Arap Cumhuriyeti, nüfusunun yaklaşık yüzde 9’una karşılık gelen 1,6 
milyonluk rakamla, bölgede en yüksek yeni yerinden edilme vakası gerçekleşen ülke olmuştur. Çatışmanın kayda 
değer ölçüdeki ülke içinde yerinden edilmelere neden olduğu diğer ülkeler arasında Afganistan (372.000), Yemen 
(252.000) ve Filipinler (188.000) yer almıştır. 

Şekil 12. Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin en fazla görüldüğü Asya ülkeleri (afet ve çatışma), 
2018 

Milyon Nüfustaki yüzdelik pay

Filipinler

Çin

Hindistan

Suriye Arap Cumhuriyeti

Endonezya

 Afganistan

 Myanmar

 Yemen

Irak

 Japonya

 Vietnam

 Sri Lanka

Bangladeş

İran (İslam Cumhuriyeti)

Kore (Demokratik Halk Cumhuriyeti)

Malezya

 Kamboçya

Laos  Demokratik Halk Cumhuriyeti

Nepal

Afet 

Çatışma 

3 2 1 0 1 2 0 2 4 6 8

Kaynak: IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar: Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, 
zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni 
yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden 
edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir. 

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nüfusuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.
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Asya’da kilit özellikler ve gelişmeler 

Güneydoğu Asya 

Güneydoğu Asya’da yer alan bir çok ülke için göç olgusu, hem ülkeye göç hem de ülkeden göç ve ayrıca transit 
göç gibi bir çok göç biçimini önemli ölçüde içermektedir. Altbölgede kayda değer düzeyde gelir eşitsizliklerinin 
hakim olması, insanların altbölge içerisinde (ve ötesinde) düşük gelirli ülkelerden daha yüksek gelirli ülkelere göç 
etmesi yönündeki güçlü eğilimin altında yatan başat bir faktördür. Altbölge içerisinde 10 milyonun biraz üzerinde 
uluslararası göçmen ve altbölgeden gelmekte olup 6,8 milyonu Güneydoğu Asya içerisindeki diğer ülkelere göç 
etmiş olan toplam 21,8 milyonu aşkın göçmen bulunmaktadır.103 Malezya ve Singapur gibi gelişmiş ekonomiler 
göçmenler için özellikle dikkat çeken hedef noktalar konumundadır. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 
[Association of South-East Asian Nations] (ASEAN) bölgesel entegrasyonun artırılması yönündeki çabaları bölge içi 
göçün artmasına katkıda bulunmuştur. Ortak sınırları bulunan ülkeler arasında, özelikle Tayland’ın Kamboçya’ya 
olan ve Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Myanmar’a olan sınırları boyunca göçün daha yüksek düzeyde 
seyretmesinden de anlaşılacağı gibi, göç olgusunun coğrafi bir boyutu da bulunmaktadır.104 Büyük ölçüde işgücü 
göçüne dayalı ancak aynı zamanda daimi göç (vasıflı ve aile), öğrenci göçü ve zorla göç gibi daha küçük çaplı 
bileşenlere de sahip olan, bölge içi ve uzun vadeli göç koridorları oldukça belirgindir.105

Güneydoğu Asya’da baskın bir özellik ve ekonomik büyüme ve kalkınmanın başat itici güçlerinden olan işgücü 
göçü, çelişkili insan hakları uygulamalarıyla da özdeşleşmiştir. Göçmen işçiler altbölgede yer alan Malezya, 
Singapur ve Tayland gibi ana hedef ülkelerin ekonomilerinde çok uzun zamandır vazgeçilmez bir rol üstlenmiş, bu 
ülkelerde işgücü piyasalarındaki boşlukların doldurmasına yardımcı olmuşlardır. Bu durum özellikle balıkçılık, ev 
hizmetleri ve inşaat gibi daha düşük vasıflı sektörler için geçerlidir.106 Aynı zamanda istihdam ve daha yüksek ücret 
beklentisi, insanları Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerden, sıklıkla altbölgede yer alan daha müreffeh ülkelere 
doğru hareket etmeye zorlamaktadır.107 Birçok göçmen kazancının önemli kısmını geldiği yerde yaşamakta olan 
ailesine göndermektedir. Örneğin, Filipinler tutarlı bir şekilde dünyanın en fazla işçi dövizi alan ülkeleri arasında 
yer almaya devam etmektedir. 2018 yılında ülke içine gerçekleşen işçi dövizi akışları 44 milyar ABD dolarını 
bulan Filipinler; Hindistan, Çin ve Meksika’nın ardından, dünyanın en çok miktarda işçi dövizi alan dördüncü 
ülkesi olmuştur.108 Ancak, işgücü göçü hedef ülkelerdeki işgücü açıklarını gidermeye yardımcı olmuşsa da, bir çok 
göçmen işçi sömürü koşullarına maruz kalmaya devam etmektedir. Bu koşullardan en fazla etkilenenler, düşük 
vasıflı ve emek yoğun sektörlerde istihdam edilen göçmen işçilerdir ve yasal statüleri ne olursa olsun, özellikle 
ücretle ilgili istismarlara sıklıkla maruz kalmaktadırlar.109 Hem işe alım süreçlerinde hem de çalışma sürecinde 
göçmen işçilere sağlanan korumanın yetersizliğinin bir sonucu olarak, bir çok göçmen işçi, asgari ücret altında 
rakamlar için fazlasıyla uzun mesailerle çalışmak durumunda bırakılmaktadır.110
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Altbölgedeki göç, genellikle yoksulluk ve yetersiz istihdam gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak, yüksek 
oranlarda düzensiz göç içermektedir. Kamboçya ve Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden, Tayland 
ve Malezya’nın da dahil olduğu hedef ülkelere doğru olan düzensiz göç akınları genellikle kaçakçıların 
kolaylaştırıcılığıyla gerçekleşmektedir. Kaçakçılar altbölge dışına gerçekleşen düzensiz göçte de önemli ölçüde 
rol oynamaktadır. Örneğin, Avrupa yönünde hareket eden Vietnamlı göçmenler hedeflerine ulaşmak için 
sıklıkla kaçakçıları kullanmaktadırlar.111 Altbölgede karışık göç akınları (uluslararası korumaya ihtiyaç duyan veya 
duymayan insanların da dahil olduğu hareketlilikler) görüldüğü gibi, altında çoklu motivasyonlar yatan göç akınları 
da bulunmaktadır. Güneydoğu Asya’da birçok göçmen düzensiz göçmen statüleri dolayısıyla sömürüye maruz 
kalmaktadır. Belirli sektörlerdeki (örneğin, balıkçılık, tarım, inşaat ve imalat endüstrisi) göçmen işçiler de zorla 
çalıştırılma, sömürü ve ciddi boyutlarda istismarla karşı karşıyadır.112 Güneydoğu Asya’da kaçakçılığa ek olarak 
insan ticareti de, Asya’daki insan ticareti mağdurlarının neredeyse yarısının (%46) altbölge sınırları içerisinde 
kaçırılmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, önemli bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir.113 
2016 yılında, cinsel sömürü ve zorla çalıştırılma amacıyla kaçırılan çok sayıda kişi içerisinde, cinsel sömürü için 
kaçırılanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmuştur.114 2016 yılında Malezya ve Tayland gibi ülkelerde zorla 
çalıştırılma mağdurlarının cinsel sömürü mağdurlarından daha fazla olduğu kaydedilmiştir.115 

Altbölgede şiddet, sistematik zulüm ve ötekileştirme nedeniyle gerçekleşen yerinden edilme vakalarında artış 
yaşanmıştır. Rohingya mültecilerinin durumu altbölgenin en kritik ve dünyanın da en karmaşık mülteci krizlerden 
biri olmaya devam etmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde 900.000’in üzerinde 
Rohingyalı ve insanı yardıma muhtaç 1 milyonu aşkın kişi kaydedilmiştir.116 Cox’s Bazar’daki Kutupalong-Balukhali 
bölgesi dünyanın en büyük ve en yoğun nüfuslu mülteci yerleşim bölgesi olmaya devam etmektedir; ve 2018 
yılında Myanmar’dan gelen mülteciler dünyanın en yüksek dördüncü mülteci nüfusu olmuştur.117 Hedef gözeterek 
öldürmeler ve insan hakları ihlallerinde 2017 yılının Ağustos ayında yaşanan ani yükseliş nedeniyle, Myanmar’ın 
Rakhayn Eyaleti’nde yerinden edilen ve çoğunluğu Bangladeş’te koruma talep eden Rohingyaların sayısı önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Bu Rohingyaların şiddet nedeniyle Myanmar’dan ilk kaçışları olmasa da, 2017 yılının Ağustos 
ayında yaşanan şiddet, onyıllardır eşi görülmemiş ölçüde bir yerinden edilme dalgasını harekete geçirmiştir. Bu 
arada Güneydoğu Asya’da yer alan Malezya, Myanmar’da uzun yıllardır devam eden iç çatışmadan kaynaklanan 
yerinden edilmelerle, büyük mülteci nüfuslarına ve mültecilik benzeri durumdaki kişilere (2018 yılında 120.000’in 
üzerinde) ev sahipliği yapma eğilimini uzun vadede korumaya devam etmiştir.118 Altbölgeden gelen mültecilerin 
yeniden yerleştirme süreçleri ağırlıklı olarak “geleneksel” yeniden yerleştirme ülkeleri olan ülkelerde (Amerika 
Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi) yürütülmektedir ve altbölge içerisinde “koruma altyapısı” olarak 
nitelendirilebilecek bir oluşum bulunmamaktadır.119 Altbölgede ayrıca büyük IDP nüfusları ve vatansız nüfuslar 
bulunmakta olup, altbölgede yer alan ülkelerden sekizi vatansız nüfuslara ev sahipliği yapmaktadır. En yüksek 
rakam, 2018 yılı sonunda 600.000 vatansız kişiye ev sahipliği yapmış olan Myanmar’da kaydedilmiştir.120
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Güney Asya 

KİK ülkelerindeki bir çok geçici göçmen işçinin bu altbölgeden gelmekte olduğu göz onünde bulundurulduğunda, 
Güney Asya’dan diğer altbölgelere gerçekleşen göç, kilit bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha yüksek 
ücretler ve daha erişilebilir iş imkanlarına yönelik beklentiler, son yıllarda altbölgeden ayrılan insanların sayısında 
önemli artışlara yol açmıştır.121 Göç, kayda değer ölçüdeki işgücü fazlasına sahip olan altbölge ülkelerinde, işçi 
dövizleri aracılığıyla yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olurken işgücü üzerindeki baskıları da azaltmıştır. Buna 
bağlı olarak Güney Asya, dünyanın en büyük işçi dövizi alıcılarından biridir. 2018 yılında, Hindistan’da ülke 
içine gerçekleşen işçi dövizi akışları 79 milyon ABD dolarına karşılık gelerek dünyadaki en büyük akış olarak 
kaydedilmiştir; ve Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş gibi ülkelerdeki işçi dövizleri aynı yıl içerisinde gayri safi yurtiçi 
hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini aşmıştır.122

Altbölge içerisinde ekonomik ve işgücü piyasası ile ilgili diferansiyel farklılıklara bağlı olarak gerçekleşen göç, 
Güney Asya’nın baskın belirleyici özelliği olarak öne çıkmaktadır.123 Hem düzenli hem de düzensiz gerçekleşen 
bölge içi hareketlilik, ülkeler arasındaki ortak tarihsel köken, coğrafi yakınlık, kültürel bağlar ve akrabalık bağları 
gibi faktörlerle şekillenmektedir.124 2019 yılında, Güney Asya’da bulunan 14 milyon uluslararası göçmenin yüzde 
80’den biraz daha az bir kısmının menşe ülkeleri, altbölgede yer alan diğer ülkeler olmuştur.125 Ana göç koridorları 
arasında Bangladeş–Hindistan, Afganistan–Pakistan, Hindistan–Pakistan ve Nepal–Hindistan hatları yer almıştır; 
ancak, burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, bu koridorların her birinin, geniş bir yelpazede değişiklik 
gösteren tarihsel ve güncel ekonomik faktörler, güvenlik konularıyla ilgili faktörler ve kültürel faktörlerin de 
etkisiyle birbirlerinden ayrıştığıdır. Örneğin, Hindistan–Pakistan koridoru kısmen de olsa 1947 Hindistan–Pakistan 
Ayrışması sonrasında gerçekleşmiş olan kitlesel yerinden edilmeyi yansıtmakta iken, an itibarıyla Hindistan’da, 
özellikle enformel sektörde inşaat işçisi ve ev işçisi olarak çalışmakta olan milyonlarca Bangladeşli ve Nepalli 
göçmen isçi de bulunmaktadır.126 Buna ek olarak, altbölgede (ağırlıkla İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan’da) 
ikamet eden 3,9 milyon Afgan uluslararası göçmenin bir çoğu, Afganistan’da 1970 yılından bu yana inişli çıkışlı 
bir şekilde devam eden çatışma ve şiddet nedeniyle, sınırlararası bağlamda yerinden edilmiştir.127 Güney Asya 
ülkelerinde iç göç oldukça yaygın olarak görülmektedir ve ağırlıkla kırdan kente gerçekleşen geçici ve sezonluk 
göçle bağlantılı olarak, uluslararası göçten daha büyük ölçekte gerçekleşmektedir.128 2001 yılından 2011 yılına, 
Güney Asya’nın kentsel nüfusu 130 milyon kişilik artış sergilemiştir.129 Ancak, kırdan kente göç bu büyümede etkili 
olmuşsa da, artışın itici gücü büyük ölçüde kırsal yerleşim alanlarının tekrar sınıflandırılması ve doğal nüfus artışı 
olmuştur.130

Hem altbölge içerisinde hem de altbölgeden dışarıya doğru gerçekleşen düzensiz göç, Güney Asya’da 
alışılagelmiş bir olgudur ve genellikle altbölge içerisine intizamsız bir şekilde dağılmış olan kaçakçılık şebekeleri 
ile desteklenmektedir. Altbölge içerisinde düzensiz göçe müdahil olan kişilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle 
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beraber, oldukça büyük düzensiz göçmen nüfuslarının varlığı yönünde tahminler bulunmaktadır.131 Örneğin 
Hindistan, Bangladeş’ten, Nepal’den ve yüksek oranda olmasa da Sri Lanka’dan gelen kayda değer düzensiz 
göçmen nüfuslarına ev sahipliği yapmıştır.132 Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya, Güney Asya’dan gelen düzensiz 
göçmenlerin en çok tercih ettiği hedef bölgeler arasında yer almıştır.133 Menşe ülkelerdeki sosyoekonomik 
faktörler ve güvencesiz ortam, hedef ülkelerdeki daha iyi ücretler ve istihdam imkanları ile birlikte, düzensiz göç 
ve göçmen kaçakçılığı ile doğrudan bağlantılı faktörler arasında yer almaktadır.134 Güney Asya’dan Batı Avrupa’ya 
doğru hareket eden göçmenler ağırlıklı olarak Orta Asya ve Rusya Federasyonu üzerinden ve ayrıca Orta Doğu 
üzerinden, Batı Balkanlar’a doğru uzanan hat üzerinde kaçırılmaktadır.135 Diğer düzensiz göçmenler Malezya, 
Tayland ve Endonezya’ya çalıştırılma amaçlı kaçırılmaktadırlar.136 Güney Asya’da kaçakçılar tarafından sömürü ve 
istismara maruz bırakılan göçmenlere ilişkin bir çok vaka belgeleriyle kayıtlara geçmiştir.137 Güney Afrika’da insan 
ticareti, konuya ilişkin verilerin ve bilgilerin altbölgedeki bir çok ülke için oldukça kısıtlı olmasına rağmen, ciddi 
bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. UNODC’nin 2018 yılında yayımladığı bir rapor, Bangladeş, Maldivler, 
Nepal ve Pakistan olmak üzere dört ülkede erişilebilen bilgilere dayalı olarak yürüttüğü tahminde, altbölgede 
insan ticareti mağduru olduğu tespit edilenlerin yaklaşık yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu belirtmiştir.138 
Nepal’de yetişkinlerden daha fazla sayıda çocuk mağdur bulunduğu kaydedilmiştir.139

Uzun süreli çatışma, siyasi istikrarsızlık, şiddet ve baskı unsurları, Güney Asya’yı yerinden edilmelerde önemli 
bir kaynak bölge haline getirmiştir; altbölge aynı zamanda kayda değer ölçüdeki yerinden edilmiş nüfuslara 
ev sahipliği de yapmaktadır. Yakın tarihte, altbölgede yer alan her ülke (Maldivler haricinde) yerinden edilmiş 
nüfuslar için hem menşe hem de ev sahibi ülke konumunda olmuştur. Oldukça dikkat çeken bir nokta, 2018 yılı 
sonunda, Afgan mültecilerin sayısının 2,7 milyon – Suriye Arap Cumhuriyeti’nden sonra dünyadaki en yüksek 
ikinci mülteci nüfusu – ve aynı zamanda Afgan IDPlerin sayısının da 2,6 milyon olarak kaydedilmiş olmasıdır.140 
Komşu ülkeler Pakistan ve İran İslam Cumhuriyeti de en yüksek sayıda Afgan mülteciye ev sahipliği yaparak, 
dünyadaki ev sahibi ülkeler arasında üst sıralarda yerlerini almışlardır.141 Geçişli sınırı ve sıkı etnik, dilsel, dini 
ve ekonomik bağları ile Pakistan on yıllardır başat ev sahibi ülke konumunda olmuş ve 2018 yılı sonu itibarıyla 
neredeyse tümü Afganlar olmak üzere,142 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmıştır; ve yaklaşık 60.000 kadarı 
2017 yılında Afganistan’a geri dönüş gerçekleştirmiş olan bu mültecilerin çoğunluğunu Pakistan’dan gelenler 
teşkil etmiştir.143 2018 yılının sonunda, Hindistan ve Bangladeş büyük IDP nüfuslarına ev sahipliği yapmaya devam 
ederken144, İran İslam Cumhuriyeti sayıları 1 milyona yaklaşan mülteciye ev sahipliği yaparak145 dünyada en fazla 
sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında altıncı sıraya yerleşmiştir.
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Güney Asya nüfusları, doğal tehlikeler ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak ortaya çıkan yavaş başlangıçlı 
ve ani başlangıçlı afetler karşısında özellikle kırılgan bir konumdadırlar. İnsanların evlerini terk etmeye 
zorlanmasında çatışma ve şiddetin rolünün daha büyük olduğu Afganistan haricinde, Güney Asya’da 2018 yılında 
gerçekleşen yerinden edilmelerin çoğunun altında yatan neden afetler olmuştur.146 2018 yılında Güney Asya’da 
ani başlangıçlı riskler nedeniyle gerçeklesen ve mağdurlarının çoğunluğu Hindistan, Afganistan ve Sri Lanka’da 
bulunan 3,3 milyon yeni yerinden edilme gerçekleşmiştir. Güney Asya, nüfus büyüklüğüne oranla ani başlangıçlı 
riskler nedeniyle yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olan kişilerin sayısının en yüksek kaydedildiği altbölge 
olmuş, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’ın afet riskinin en yüksek seyrettiği ülkeler olduğu gözlemlenmiştir.147 
Altbölgede afetlerden en çok etkilenen ülke, tropikal fırtınalar ve seller nedeniyle gerçekleşen 2,7 milyonun 
üzerinde yerinden edilme vakası ile Hindistan olmuştur.148 Afganistan ise çoğunlukla kuraklık nedeniyle 
gerçekleşmiş olan 371.000 yeni yerinden edilme ile afet kaynaklı yerinden edilme sayısı sıralamasında en yüksek 
ikinci sırada yer almıştır. Bangladeş ve Sri Lanka’da binlerce kişi musonlar nedeniyle yerinden edilmiştir.149 Güney 
Asya’da son yıllarda yaşanan afet kaynaklı yıkım ve yerinden edilmenin ulaştığı boyutlar, kısmen altbölgenin 
planlama ve afetlere hazırlık konusundaki eksiklikleriyle de ilişkilendirilmektedir.150 Güney Asya’da yaşanan ve 
her biri altbölge için ciddi anlamda zorluk teşkil etmekte olan, deniz seviyelerinin yükselmesi, kıyı şeridi erozyonu, 
su taşkınları ve yer altı su kaynaklarının tükenmesi gibi çevresel değişim olayları karşısında göç ve hareketlilik, 
altbölgede özellikle önem taşıyan başa çıkma stratejileri haline gelmiştir.151. 

Doğu Asya 

Doğu Asya, altbölgedeki bir çok ülkede ülkeye göç politikalarının tekrar gözden geçirilmesiyle sonuçlanan 
düşük doğurganlık oranları ve yaşlı nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda, demografik olarak önemli 
bir değişim geçirmektedir. Kore Cumhuriyeti’nde doğurganlık oranı, nüfusun sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi 
için gereken yüzde 2,1’lik yenilenme oranının oldukça altındayken, Japonya gibi ülkelerde de nüfus büyümesi 
şimdiden negatif seyretmeye başlamıştır.152 2019 yılında Japonya dünyanın en düşük potansiyel destek oranını 
kaydetmiş olup, Çin’le beraber, dünyanın doğurganlık oranları yenilenme oranlarının altında seyreden en yoğun 
nüfuslu ülkeleri sıralamasında ilk 10 arasında yer almıştır.153 Bu demografik değişimler, kamu borcu, refah devleti 
ve işgücü piyasası alanlarında oldukça uzun vadeli ve geniş kapsamlı etkilerde bulunmaktadır. Örneğin Japonya 
aniden ortaya çıkan şiddetli bir işgücü açığıyla mücadele etmektedir.154 Bu gerçeklikler siyasa yapıcıları, kimi 
ülkelerde kültürel homojenlik seviyesinin nispeten yüksek olması, diğer bölge ve altbölgelere nazaran daha kısıtlı 
bir ülkeye göç politikası tecrübesi ve ülkeye göçün bir çok ülkede nispeten daha az kabul görmesi gibi unsurlarla 
özdeşleşmiş olan ve tarihsel olarak göçe kısıtlayıcı bir yaklaşım sunagelmiş politikaları tekrar gözden geçirmeye 
itmektedir.155
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Doğu Asya’nın kilit ülkelerinde yaşanan nüfus düşüşleri, birçok ülkeyi yeni göç kanunlarını yürürlüğe 
koymaya veya ülke dışından işçileri çekmek için yeni uygulamalar hayata geçirmeye itmiştir. 2018 yılının 
Aralık ayında, Japonya Parlamentosu, işgücü açığı bulunan kimi sektörler için, mevcut yabancı işçi kısıtlamalarını 
hafifletecek yeni bir göç kanununu onamıştır ve bu değişikliğin ülkeye 300.000’in üzerinde işçi girişi sağlaması 
beklenmektedir.156 Japonya’nın göç kanunlarına getirdiği son değişiklikler, kısmen de, ülkenin 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlandığı dönemde, inşaat sektörü gibi alanlardaki işgücüne yönelik 
talepte görülen ani yükselişe verilen bir yanıt olmuştur.157 Kore Cumhuriyeti’nin de, imzalanan uzlaşı belgeleri 
sonucu işbirliği içerisinde olunan Asya ülkelerinden yabancı işçi akınlarını mümkün kılan158 İstihdam İzni Sistemi 
[Employment Permit System] kapsamında, ülkedeki işgücü açıklarını kapatmak için 2019 yılında 56.000 yabancı 
işçiyi kabul etmesi beklenmektedir.159 Ağırlıklı olarak göçmen işçilerin menşe ülkesi konumunda olan Çin de son 
zamanlarda, hem göç kanunlarında değişikliğe gitmek hem de ikili anlaşmalar imzalamak suretiyle, yüksek ve 
düşük vasıflı sektörlere işçi çekmenin yollarını aramıştır. Ülke içine giderek artan sayıda yabancı işçi çekmek, 
sadece ülkedeki vasıf açıklarını giderme çabası değil, aynı zamanda ülke ekonomisini dışarıya açık ve kapsayıcı 
hale getirme yönünde çabalarının da bir sonucudur. Örneğin Çin, 2018 yılında, yabancı yetenekleri imalattan 
hizmet sektörüne kademeli bir geçiş yapmakta olan ekonomisine dahil etmek amacıyla,160 vize düzenlemelerinde 
meslek sahiplerine ve yüksek vasıflı işçilere özel serbestiler sağlayacak hafifletici uygulamalara gitmiştir. Aynı yıl 
içerisinde ülke tarihinde ilk defa bir Ulusal Göç İdaresi [State Immigration Administration] kurmuştur. Bu yeni 
göç bürosu, hem Çin’de bulunan uluslararası göçmenlerin sayılarının gittikçe artmasına hem de ülkeye göçün 
düzene koyulup daha iyi yönetilmesi yönündeki ihtiyaca cevap olarak değerlendirilebilir.161 Buna ek olarak 2018 
yılında Çin ve Filipinler, 100.000 İngilizce öğretmeninin de dahil olduğu 300.000 Filipinli işçinin Çin’de istihdam 
edilmesine imkân sağlayacak olan bir anlaşma imzalamışlardır.162

Doğu Asya’daki göç olgusunun belirleyici bir özelliği haline gelen diğer bir unsur dışarıya ve içeriye doğru 
gerçekleşen kayda değer düzeydeki öğrenci hareketliliğidir. Doğu Asya’dan gelen uluslararası öğrencilerin sayısı, 
özellikle yüksek öğretim düzeyinde olmak üzere, son yıllarda hızla artmış ve bu arada altbölge içerisindeki yabancı 
öğrencilerin sayısı da yükselmeye devam etmiştir. Doğu Asya’dan gelen yüksek sayıda öğrenci, daha yüksek kalitede 
eğitim imkanlarına erişime yönelik bir beklenti içerisinde olup, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik 
Krallık gibi hedef ülkelerde öğrenim görmektedir. Çin 2018 yılında, yarım milyonu aşkın öğrencisinin ülke dışında 
ek eğitim faaliyetlerinde bulunmasıyla 2017 yılından bu yana yüzde 8’den daha yüksek oranda bir artış kaydetmiş 
ve uluslararası öğrencilere kaynaklık etme açısından dünya çapında başat bir ülke olmaya devam etmiştir.163 
Ancak Doğu Asya sadece uluslararası öğrenciler için menşe konumunda olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir çoğu 
altbölge içerisinden gelen yabancı öğrenciler için de giderek önemli bir hedef haline gelmektedir. 2018 yılında 
Çin’deki yükseköğretim kurumlarında bulunan uluslararası öğrencilerin sayısının 490.000’in üzerinde olduğu 
kaydedilmiştir.164 2018 yılında Çin’deki uluslararası öğrencilerin sayıca en büyük kısmını Kore Cumhuriyeti’nden 
gelen öğrenciler teşkil etmiştir.165 Onları Tayland, Pakistan ve Hindistan’dan gelen öğrenciler izlemiştir.166

156 McCurry, 2019; BBC, 2018.
157 Tian ve Chung, 2018.
158 2019 yılı itibarıyla İstihdam İzni Sistemi kapsamında iş birliği içerisinde olan ülkeler Bangladeş, Kamboçya, Çin, Doğu Timor, 

Endonezya, Kırgızistan, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland, Filipinler, 
Özbekistan ve Vietnam yer almaktadır.

159 Ju-Young, 2018.
160 Ning, 2018.
161 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, 2018.
162 Jennings, 2018.
163 Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, 2019a; Shuo, 2019.
164 Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, 2019b.
165 A.g.e.
166 A.g.e.
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Ülke dışına gerçekleşen işgücü göçü (özellikle Çin’inden) altbölgeyi dünyadaki en büyük uluslararası işçi dövizi 
alıcılarından biri haline getirmiştir. 2019 yılında Çin doğumlu uluslararası göçmenler, yaklaşık 1 milyon Çinli 
göçmenin ülke dışında yaşamakta oluşuyla, Hindistanlılar ve Meksikalıların ardından dünyanın en büyük üçüncü 
yabancı doğumlu nüfusunu oluşturmuşlardır.167 2018 yılının küresel işçi dövizi akışları yaklaşık 690 milyar ABD 
doları olarak kaydedilmiş ve Çin bunun 67 milyar ABD dolarından daha fazlasını alarak, dünya çapında uluslararası 
işçi dövizlerinden en büyük payı alan ülkeler arasında, Hindistan’ın ardından, ikinci sırada yer almıştır.168

Bu bölüm ağırlıklı olarak uluslararası göçe odaklanıyor olsa da, bu altbölge bağlamında, iç göçün de önemli bir 
belirleyici özellik olarak kendisini göstermiş olduğunu belirtmek önem arz etmektedir. Doğu Asya ülkeleri kırsal 
alanlardan kent merkezlerine doğru daha önce benzeri görülmemiş bir hareketliliğe sahne olmuştur. Kıtanın 
Batı Asya gibi bazı kısımlarında kentleşme hız keserken ve hatta düşüşe geçerken, Doğu Asya son birkaç onyılın 
en hızlı kentleşme oranlarını sergilemiştir.169 2015 yılı itibarıyla kentli nüfusun altbölge nüfusu içerisindeki payı, 
1950 yılından bu yana üç kat artışla, yüzde 60’a yükselmiştir.170 Bu durumun en belirgin olarak gözlemlendiği vaka, 
1980’li yılların ekonomik ve sosyal reformlarının, tarihin en büyük çaplı insan göçlerinden birisini tetiklediği Çin 
olmuştur. Reformlar arasında, iç göçü kayıt ve kontrol altına almak üzere tasarlanmış ve insanların hizmetlere 
erişimlerini ikamet durumlarına bağlamış olan Hukou sisteminin gevşetilmesi de yer almıştır. Sonuç olarak, iş 
bulabilme ve daha yüksek ücretler umuduyla hareket eden milyonlarca işçi, ekonomik faaliyetlerin çoğunun 
yoğunlaşmış olduğu ve hem vasıflı hem de vasıfsız göçmen işçilere talebin bulunduğu şehirlere gitmek üzere, 
kırsal bölgeleri terk etmiştir.171 Çoğu kişi Çin’in batı eyaletlerinden doğu eyaletlerine göç etmiştir. Çin’in batısı 
yüksek nüfus artış oranları, işgücü fazlası ve düşük ücretler gibi tanımlayıcı özelliklere sahipken, doğunun anakent 
alanlarının işgücü açığıyla mücadele ederken aynı zamanda hem yüksek ücretler hem de yüksek eğitim düzeyleri 
kaydediyor olması, batı ve doğu Çin arasındaki sosyoekonomik dinamikleri oldukça önemli faktörler haline 
getirmektedir.172

Doğu Asya’daki göç dinamiklerinin son zamanlarda yeni gözlemlenmekte olan (atipik) bir özelliği de, çatışma 
ve şiddetin kasıp kavurduğu ülkelerden yüzlerce sığınmacının gelişi olmuştur. 2018 yılında, 500’ü aşkın Yemenli 
sığınmacı Kore Cumhuriyeti’nin Jeju Adası’na varış gerçekleştirmiş ve adanın turist çekmek üzere tasarlamış olduğu 
vizesiz erişim politikası kapsamında adaya giriş sağlamışlardır.173 Yemenlilerin gelişi, tarihsel olarak sığınmacı 
başvurularının oldukça düşük seyrettiği ülkede, halk arasında yoğun tartışmaların ve göçmen karşıtı fikirlerin 
çıkmasına sebep olmuştur. Kore Cumhuriyeti bunun öncesinde koruma talep edenlerin (Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti’nden olanlar hariç) hedef ülke olarak çok fazla tercih ettikleri bir ülke olmamıştır.174 2017 yılı sonu 
itibarıyla, Çin yaklaşık 600, Kore Cumhuriyeti ise yaklaşık 20.000 sığınmacıya ev sahipliği yapmıştır.175

167 UN DESA, 2019a.
168 Dünya Bankası, 2019a.
169 UN DESA, 2018.
170 A.g.e.
171 Hu, 2012; Qin ve ark., 2016.
172 Hugo, 2015.
173 Kwon, 2019.
174 Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden Kore Cumhuriyeti’ne koruma talebiyle gelen kişiler sığınmacı olarak 

değerlendirilmemektedirler, ancak Kore Cumhuriyeti Anayasası uyarınca vatandaş sayılmaktadırlar.
175 UNHCR, 2019a.
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Orta Asya 

Orta Asya’daki göç hareketliliklerinin büyük kısmı altbölge dışına, en belirgin olarak da kuzeyde Rusya 
Federasyonu’na doğru gerçekleşmektedir. Örneğin 2019 yılında, Orta Asya’da doğmuş olup Rusya Federasyonu’nda 
yaşamakta olan göçmenlerin sayısı 5 milyonun biraz altında kaydedilmiştir.176 Rusya Federasyonu, sunduğu daha 
yüksek ücretler ve daha iyi istihdam fırsatları ile,177 Orta Asya’dan gelen göçmen işçiler için uzun zamandır başlıca 
hedef olagelmiştir.178 Örneğin Kırgızistan kırsalındaki insanlar için işgücü göçü, bir çok Kırgız göçmenin Sibirya 
gibi bölgeleri giderek daha popüler hale gelen Rusya Federasyonu’nda istihdam arayışında olmasıyla, adeta 
bir geçim kaynağı sağlama stratejisi haline gelmiştir.179 Rusya Federasyonu’nun cazip olmasının bir nedeni de, 
ülkede bir süredir iyi bir düzen kurmuş olan yüksek sayıda Kırgız’ın, yeni gelecek olanlara, uygun konaklama 
ve iş bulma konusunda sağladıkları destektir.180 Ancak Orta Asya’dan Rusya Federasyonu’na giden göçmenlerin 
tümü düşük vasıflı değildir; örneğin, Kazakistan’dan gelen göçmenler çoğunlukla öğrencilerden ve yüksek vasıflı 
meslek sahiplerinden oluşmaktadır.181 Orta Asya’dan gelen insanlar Avrupa’nın başka bölgelerine ve ayrıca iş ve 
aile bağlarının nispeten güçlü olduğu Çin’e de göç etmektedirler. Giderek daha fazla sayıda Orta Asyalı, iş bulmak 
üzere Türkiye ve Kore Cumhuriyeti gibi hedeflere de yönelmiştir; Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleşen hareketler 
Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalar dolayısıyla daha kolay hale gelmiştir.182 

Altbölgede bölge içi göç kilit bir özelliktir ve bunun altında yatan temel unsurlar tarihsel bir nitelik de taşıyan 
coğrafi, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal bağlantılardır. Orta Asya, ağırlıklı olarak altbölge içerisinden ama 
daha uzak bölgelerden de olmak üzere, milyonlarca uluslararası göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Göçmenlerin 
menşe ülkelerinde, birçoğu şu an Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olan eski Sovyetler Birliği’nden ayrılmış 
ülkeler ağırlıklıdır.183 Örneğin 2019 yılında Kazakistan, 2,4 milyonunu Rusya Federasyonu’nda doğmuş olanların 
teşkil ettiği, oldukça yüksek bir yabancı doğumlu nüfus (3,7 milyon) kaydetmiştir.184 Kazakistan ağırlıklı olarak 
transit ülke ve dışarıdan göç alan ülke konumundadır. Çeşitli ülkelerden birçok vasıflı işçiyi çekmektedir ve giderek 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan gelen düşük vasıflı göçmen işçiler için de hedef ülke haline gelmektedir. 
Son yıllarda Orta Asya ülkeleri, giriş ve geri kabul anlaşmalarının akdi yoluyla da olmak üzere, bölge içi göçü 
düzenleyen politikalarında revizyonlara gitmişlerdir.185 Örneğin 2015 yılında Avrasya Ekonomi Birliği’nin kurulmuş 
olması, Kazakistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere birliğe üye olan Ülkelerden gelen kişilerin, diğer üye 
Birlik Devletleri’nde serbest dolaşımına, yaşamasına, çalışmasına ve öğrenim görmesine imkan sağlamıştır.186 
Halihazırda bölgede karışık akınların yönetişiminin geliştirilmesi üzerine, sınır yönetimi, göçmen hakları ve 
koruma, ve düzensiz göç boyutlarını da kapsayacak yeni işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.187 Göçmenlerin, göçmen 
ailelerinin ve toplumlarının, haklarını ve itibarlarını korumak amacıyla, ön alıcı göç politikaları ve programları 
geliştirmenin önemine ilişkin farkındalık giderek artmaktadır. Orta Asya’dan gelen özellikle inşaat, tarım ve ev 

176 UN DESA, 2019a.
177 Sengupta, 2018.
178 Turaeva, 2018.
179 Sengupta, 2018.
180 A.g.e.
181 Nikiforova ve Brednikova, 2018.
182 Eurasianet, 2019; Matusevich, 2019.
183 A.g.e.
184 UN DESA, 2019a.
185 OSCE, 2016.
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187 IOM, 2016a.
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hizmetleri gibi enformel sektörlerde istihdam edilen kadın ve erkek göçmen işçiler, içerisinde oldukları hassas 
konumlar dolayısıyla sömürü ve istismara açık olabilmektedirler.188

Orta Asya ekonomilerinde uluslararası işçi dövizleri, özellikle altbölgedeki daha az gelişmiş ükelerde önemli bir 
rol oynamaktadır. Ülkelerin GSYH’lerine oranla aldıkları işçi dövizleri bakımından yapılan dünya sıralamasında ilk 
10’da yer alan ülkelerden ikisi -Kırgızistan ve Tacikistan- altbölgede yer almaktadır.189 Kırgızistan’da işçi dövizlerinin 
ülkedeki yoksulluk oranını yüzde 6-7 oranında düşürdüğü tahmin edilmektedir.190 Orta Asya ülkelerine gerçekleşen 
işçi dövizi akışları, altbölge içerisinde ve altbölgeden dışarıya doğru gerçekleşen ve iş ve gelir elde etme imkanları 
ile yakın ilişki içerisinde olan göç kalıplarını büyük ölçüde yansıtmaktadır. Örneğin Rusya Federasyonu’ndan gelen 
işçi dövizleri, Rusya Federasyonu’ndan Orta Asya ülkelerine ulaşım masraflarının nispeten düşük olmasının da 
etkisiyle, zaman içerisinde oldukça yüksek miktarlara ulaşmıştır. Avrupa ve Orta Asya’ya gelen işçi dövizleri, Rusya 
Federasyonu’nda yaşanan ekonomik yavaşlama ve siyasi değişimlerin de etkisiyle ardışık bir kaç yıl boyunca 
devam eden düşüşün ardından, 2017 yılında tekrar yükselişe geçmiş ve yüzde 21’lik bir büyüme ile 48 milyon 
ABD dolarına ulaşmıştır.191 Bu rakam 2018 yılına daha da yükselerek 59 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.192 Rusya 
Federasyonu’nun ekonomik faaliyetlerindeki aralıksız devam eden canlanma, bu büyümenin altında yatan 
faktörler arasında yer almıştır.193

Kesin rakamların saptanması güç olsa da, düzensiz göç de Orta Asya’nın temel bir özelliğidir. Düzensiz göçmenler 
hem altbölge içerisinden hem de dışından gelmekte olup, Orta Asya üzerinden transit geçiş yapanların sıklıkla Batı 
Avrupa’ya yönelmesi şeklinde seyretmektedir. Çoğu göçmenin ilk giriş noktaları Kırgızistan ve Tacikistan olmakta 
ve bu göçmenler Kazakistan ve Rusya Federasyonu üzerinden Batı Avrupa’ya kaçırılmaktadırlar.194 İzole bölgelerde 
yer alan sınırlar ve üzerine eklenen zayıf sınır yönetimini sorunu, altbölgede gerçekleşen düzensiz göçte etkili 
olmuştur.195 Orta Asya’da göçmen kaçakçılığı, altbölgede yer alan çeşitli sınır geçiş noktalarındaki resmi ve gayri 
resmi düzenlemeleri ve insanların Orta Asya dışına hareketliliğini kolaylaştıran sınırlaraşırı faaliyetleri de içeren 
karmaşık bir süreçtir.196

Orta Doğu 

Körfez ülkeleri dünyada en fazla sayıda geçici göçmen işçi barındıran ülkeler arasında yer almaktadır. Sahip 
oldukları petrol zenginliğinin de etkisiyle KİK ülkeleri, inşaat-bakım-onarım, perakende ve ev hizmetleri gibi çok 
çeşitli sektörlere hem vasıflı hem de yarı vasıflı işçileri çekerek, son birkaç on yılda olağanüstü bir ekonomik gelişme 
kaydetmişlerdir. Katar gibi ülkelerde son zamanlarda inşaat sektörü gibi alanlarda görülen işgücü talebindeki 
artışın itici gücü, kısmen ülkenin 2022 Dünya Kupası’na yönelik hazırlık süreci olmuştur.197 KİK ülkelerinde işgücü 
göçünün artması çok büyük demografik değişimleri de beraberinde getirmiştir. 2019 yılında KİK ülkelerindeki 
nüfusun yarısından fazlasını göçmenler teşkil etmiştir – Birleşik Arap Emirlikleri’nde nüfusun yüzde 88’i, Katar’da 
yaklaşık yüzde 79’u ve Kuveyt’te yüzde 72’si.198 KİK ülkelerindeki göçmen işçilerin ağırlıklı olarak Asya ve Afrika 

188 IOM, 2016b.
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menşeli oldukları kaydedilmiştir. Menşe ve hedef ülkeler arasındaki diferansiyel gelir farklılıkları, Körfez ülkelerinin 
göçmen işçilere daha yüksek ücretler ve iş fırsatları sunmasıyla, göçün başlıca itici gücü olmuştur.199 İyi yönde 
bir takım gelişmelere rağmen, göçmen haklarının düzenlenmesi ve korunması, altbölgede karşılaşılan bir sorun 
olmaya devam etmektedir. Göçmen işçilerle işverenler arasında bağlantı sağlanması üzerine kurulmuş olan ve 
kimi KİK ülkelerinde uygulanmakta olan Kafala sponsorluk sistemi200 sıkı incelemelere tabi tutulmuştur. Birçok 
Körfez Ülkesi Kafala sistemine getirilen reformları uygulamaya geçirmiş olsa da, değişim minimal düzeyde kalmış 
ve bu düzenlemelerin göçmenler üzerindeki olumlu etkisi oldukça az olmuştur.201 Sponsorluk sistemi halen yaygın 
olarak kullanılmakta ve zorla çalıştırılma ve ücret sömürüsü gibi, Körfez’deki göçmen işçilerin hassasiyetlerini 
artıran koşullara olumsuz etkide bulunmaya devam etmektedir.202

İç çatışma, mezheplerarası şiddet ve terörün yaygınlaşması (özellikle DEAŞ) altbölgede, son yıllarda, hem 
içeride hem de uluslararası düzeyde büyük çaplı yerinden edilmelerle sonuçlanmıştır. Altbölgede yer alan 
iki ülke – Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen – “3. seviye” acil durumlarla (küresel insani yardım sisteminin en 
şiddetli ve en büyük çaplı insani krizler için kullandığı sınıflandırma) karşı karşıyadır ve dünyanın toplam yerinden 
edilme rakamlarına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.203 Suriye Arap Cumhuriyeti’nde an itibarıyla yedi yıldır 
devam etmekte olan çatışma, 2018 yılı sonu itibarıyla 6,6 milyonu aşkın mülteci ve 6,1 milyonu aşkın IDP ile 
ülke nüfusunun yarısından fazlasını yerinden etmiş ve 140.000’e yakın sığınmacıya kaynaklık etmiştir.204 Irak’ta 
birbirini izleyen yerinden edilme dalgaları – ülkenin yüzyılın başlangıcından bu yana sergilemekte olduğu olağan 
bir özellik – 2016 ve 2017 yıllarında da yoğunluğunu artırarak devam etmiştir. Bu durum kaybedilen toprakların 
geri alınması ve DEAŞ’a karşı yürütülen mücadele bağlamında gerçekleşmiştir. 2018 yılı itibarıyla sayıları 1,9 
milyonu aşan Iraklı ülkesinde yerinden edilmiş kişi statüsünü korumuş ve bu rakam yaklaşık dört yıldır ilk kez 
2 milyonun altına düşmüştür.205 DEAŞ püskürtülerek hem Irak’ta hem de Suriye Arap Cumhuriyeti’nde toprak 
kaybettikçe, evlerine dönen Iraklıların da sayıları giderek artmış; silahlı örgüt her iki ülkede kontrol altında tuttuğu 
toprakların yüzde 90’ından fazlasını kaybetmiştir.206 Yemen’deki siyasi durum ve güvenlik durumu kötü gidişatını 
sürdürmüş ve beraberinde getirdiği şiddet ve belirsizlik ortamı ülkede 2018 yılı sonu itibarıyla 2,3 milyon IDP 
yaratmıştır.207 2018 yılı itibarıyla Yemen’in nüfusunun yüzde 8’inden fazlası ülkesinde yerinden edilmiştir.

Orta Doğu dünya çapındaki mültecilerin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. 2018 
yılının sonunda Orta Doğu altbölgesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve 
Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) kayıtlı mülteciler de dahil olmak üzere, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev 
sahipliği yapmıştır.208 Başka ülkelere sığınma arayışında olan insanlara ev sahipliği yapmak söz konusu olduğunda, 
yükün büyük kısmını orantısız bir şekilde göğüsleyenlerin komşu ülkeler olması kaçınılmaz bir durumdur ve bu 
dinamik altbölgedeki güncel yerinden edilme kalıplarının kilit bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Suriye Arap 
Cumhuriyeti’ne sınırı bulunan ve Suriyeli mülteciler için başat ev sahibi ülke konumunda olan Türkiye, Lübnan 

199 Jacobsen ve Valenta, 2016.
200 “Kafala sistemi vasıfsız göçmenlere aile birleşimini konusunda kıstılar getirmekte, onları tek bir işverene bağlamakta, onların yerel 

halkla evlenmelerine izin vermemekte ve haklarını ve hareketliliklerini Körfez ülkelerinde geçici işçi olarak kalmaya devam etmelerini 
sağlayacak şekilde kısıtlamaktadır” (Rahman, 2013).

201 Diop, Johnston ve Le, 2018.
202 A.g.e.
203 OCHA, ts.
204 UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.
205 IDMC, 2019; IOM, 2018d.
206 Seligman, 2018.
207 IDMC, 2019.
208 UNHCR, 2019b.

http://gulfmigration.org/media/pubs/book/GRM%202017%20-%20Volume%20-%20Definitive%20-%202018-06-15.pdf
http://gulfmigration.org/media/pubs/book/GRM%202017%20-%20Volume%20-%20Definitive%20-%202018-06-15.pdf
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ve Ürdün, 2018 yılında dünya çapındaki ev sahibi ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer almışlardır (Türkiye 1., 
Lübnan 7. ve Ürdün 10. sırada yer almıştır).209 Her bir ülkedeki mülteci sayısı ülke nüfusu ile kıyaslandığında, 
taşımakta oldukları yükümlülüğün büyüklüğü daha da belirgin hale gelmektedir – Lübnan’da her 1.000 yerleşik 
kişi başına 156 mülteci düşmüş, ve bu oran Ürdün’de her 1.000 kişide 72, Türkiye’de ise her 1.000 kişide 45 olarak 
kaydedilmiştir.210 Çatışmadan etkilenenler de dahil olmak üzere altbölgede yer alan diğer ülkeler de çok sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapmıştır ve bunlar arasında Yemen ve Irak, ve hatta Suriye Arap Cumhuriyeti yer almıştır.211 
UNRWA’ya kayıtlı yaklaşık 5,5 milyon mülteci de bu altbölgede bulunmaktadır.212

Altbölge içerisinde ve altbölgeden dışarıya gerçekleşen düzensiz göç, göçmenler ve Ülkeler için sorun 
teşkil etmeye devam etmektedir. Orta Doğu’daki siyasi istikrarsızlık ve uzatmalı çatışma koşulları, alt bölgede 
gerçekleşen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında başı çeken etmenlerdir.213 Altbölgede kaçırılan göçmenlerin 
çoğu çatışma ve şiddetten kaçan insanlardan oluşmaktadır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç genellikle mülteci 
ve sığınmacı hareketlilikleri birbirleriyle bağlantılı olarak gelişen olgulardır.214 Altbölgede çatışmalar daha yaygın 
hale geldikçe, kaçırılan göçmenlerin ve kaçakçılık şebekelerinden etkilenen ülkelerin sayısı da artmıştır. Buna ek 
olarak kaçakçılık ağları da çok daha çeşitlilik göstermeye başlamış ve karmaşıklaşmıştır.215 Sınır komşusu ülkelerde 
barındırılan Suriyeli göçmenlerin sayısının oldukça fazla olması, çatışmaların uzatmalı olarak devam etmesi ve 
Suriye Arap Cumhuriyeti’ne geri dönüş ihtimalinin düşük olması, mültecilerin başka ülkelere -özellikle Doğu 
Akdeniz rotası üzerinden Avrupa’dakilere- ulaşmak için düzensiz göç yollarına başvurmalarına neden olmuştur.

Avrupa216

2015 yılında bölgede ikamet eden uluslararası göçmenlerin sayısının 75 milyon olarak kaydedilmesinin ardından 
gerçekleşen yaklaşık yüzde 10 oranındaki artışla, 2019 yılında Avrupa’da 82 milyonu aşkın uluslararası göçmen 
ikamet etmiştir. Bunların yarıdan biraz fazlası (42 milyon) Avrupa doğumlu olup bölge içerisinde doğdukları 
yerden başka bir yerde yaşamıştır; bu rakam 2015 yılından bu yana makul bir artış sergilemiş olsa da, 1990 yılında 
yaklaşık 28 milyon olarak oldukça düşük kaydedilen rakama kıyasla yüksek seyretmiştir (şekil 13). 2015 ve 2019 
yılları arasında Avrupalı olmayıp Avrupa’da bulunan göçmenlerin nüfusu 35 milyonun hafif üzerinde seyreden bir 
rakamdan, yaklaşık 38 milyona yükselmiştir.

1990 yılında Avrupa dışında yaşamakta olan Avrupalıların sayısı ile Avrupa’da yaşamakta olup AvrupaIı 
olmayanların sayısının kabaca birbirine denk olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, Avrupa’ya gerçekleşen göçte 
kaydedilen büyümenin aksine, Avrupa dışında yaşamakta olan Avrupalıların sayısı son 30 yılda çoğunlukla düşüş 
kaydetmiş ve 1990’lı yıllardaki seviyesine ancak son yıllarda geri dönebilmiştir. 2019 yılında, Avrupa doğumlu 
olup kıta dışında yaşayanların ağırlıkla Kuzey Amerika’da yerleşik olduğu kaydedilmiştir (7,4 milyon). Ayrıca 2010 
yılından 2019 yılına kadar olan dönemde, Asya ve Okyanusya’da bulunan Avrupalı göçmenlerin sayısında da 
kademeli bir artış kaydedilmiştir. 

209 A.g.e.
210 UNHCR, 2019a.
211 A.g.e.
212 UNRWA, ts.
213 İçduygu, 2018.
214 A.g.e.
215 A.g.e.
216 Avrupa’daki oluşumun detayları için bakınız, ek A.
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Şekil 13. Avrupa’da, bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket  
etmiş olan göçmenler, 1990-2019 
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not: “Avrupa’ya gelen göçmenler” bölgede (yani Avrupa) ikamet etmekte olup diğer bölgelerden herhangi birinde (örneğin 
Afrika veya Asya) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Avrupa içerisindeki göçmenler” bölgede (yani Avrupa) 
doğmuş olup, doğdukları ülkeden başka bir ülkede, ancak yine Avrupa bölgesi içerisinde ikamet etmekte olanları 
ifade etmektedir. “Avrupa dışına çıkan göçmenler” Avrupa’da doğmuş olup, bölge dışında (örneğin Latin Amerika ve 
Karayipler’de veya Kuzey Amerika’da) ikamet etmekte olanları ifade etmektedir.

Son on yıl içerisinde birçok Avrupa ülkesi, nüfus büyüklüklerinde oldukça ciddi boyutlarda değişimlere sahne 
olmuştur. Şekil 14, 2009 ve 2019 yılları arasında orantısal nüfus değişiminin en yüksek kaydedildiği ilk 20 Avrupa 
ülkesinin sıralamasını göstermektedir. Son 10 yılda Lüksemburg, Norveç ve İsviçre gibi kimi ülkeler nüfuslarında 
büyüme kaydederken, diğerleri oldukça önemli ölçüde nüfusa düşüşlerine sahne olmuştur. Litvanya, Bosna-Hersek 
ve Letonya en keskin nüfus düşüşü yaşayan ülkeler olmuştur (%10’un üzerinde). Avrupa’nın bazı bölgelerinde 
görülen bu negatif nüfus değişiminin altında yatan en önemli nedenlerden biri düşük doğurganlık oranları 
olmuştur. Ancak kıtadaki nüfus düşüşüne katkıda bulunan faktörler arasında, özellikle Litvanya ve Letonya’da 
olmak üzere, ülkeden göç edenlerin sayısının ülkeye göç edenlerin sayısından fazla olduğu negatif net göç olgusu 
da yer almaktadır. İleride yer verilen “Avrupa’da kilit özellikler ve gelişmeler” başlıklı bölümde, Avrupa’daki 
demografik değişimler ve bunların göçle olan bağlantılarına ilişkin bir tartışma sunulmuştur. 
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Şekil 14. Avrupa’nın en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ilk 20 ülkesi, 2009-2019 
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Kaynak:  UN DESA, 2019c.

Not:  2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görecedaha az nüfuslu ülkelerde 
gerçekleşmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır. 

Bölgede ülke dışına göçün en fazla gerçekleştiği ülkeler, Avrupa’nın doğusunda yer alan ülkeler olmuştur - örneğin 
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Polonya ve Romanya (şekil 15). Rusya Federasyonu, 2019 yılında ülkeden göç 
edenlerin sayısının 10 milyonu aşmasıyla, Avrupa bölgesinin, başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarının nüfusu 
en fazla kaydedilen ülkesi olmuştur. Avrupa’nın en büyük ülkeden göç nüfusu kaydeden ülkeleri arasında olan 
Polonya ve Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın ardından, sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer 
almışlardır (sırasıyla 4,4 milyon ve 4,3 milyon). 2019 yılında ikametçi nüfusu içerisinde, ülkeden göç edenlerin 
payının en yüksek olduğu ülke Bosna-Hersek olmuştur. Bunların birçoğunu eski Yugoslavya’nın dağılmasından 
sonra ülkeyi terk edenler oluşturmuştur. Ülke dışında yaşayan vatandaşların ülke nüfusu içerisindeki payı, uzunca 
bir ülkeden göç geçmişine sahip olan Portekiz ve Bulgaristan’da da yüksek seyretmiştir. 

Almanya, 13 milyonu aşkın göçmen sayısı ile, Avrupa’nın bütün diğer ülkeleri arasında en yüksek miktarda 
yabancı doğumlu nüfusa sahip ülke olmuştur; 2015 ve 1029 yılları arasında ülkedeki göçmenlerin sayısında 3 
milyonluk bir artış kaydedilmiştir. En kalabalık gruplar Polonya, Türkiye, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Suriye 
Arap Cumhuriyeti’nden gelmiştir. 2019 yılında Birleşik Krallık nüfusunun 9,5 milyonu aşkın ve Fransa nüfusunun 
da yaklaşık 8 milyon yabancı doğumlu kişi içerdiği kaydedilmiştir. Kuzey Afrika’nın Fransızca konuşan ülkelerinde 
doğmuş olan göçmenler, Fransa’nın en büyük yabancı doğumlu nüfuslarından bazılarını teşkil etmişlerdir. Birleşik 
Krallık’taki en büyük göçmen nüfusları Hindistan, Polonya ve Pakistan’dan gelenler olmuştur. 6’şar milyon civarında 
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yabancı doğumlu nüfusa sahip olan İtalya ve İspanya, 2019 yılında Avrupada’nın en çok tercih edilen ülkeleri 
arasında, sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer almışlardır; her iki ülke de 2015 yılından bu yana yabancı doğumlu 
göçmen nüfuslarında hafif bir artış yaşamıştır. Bu ülkelerdeki yabancı doğumlu nüfusların birçoğu Avrupa’nın 
başka yerlerinden – örneğin Romanya, Arnavutluk ve Almanya– ya da Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelmiştir. 
Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gerçekleşen göç, Avrupa’nın en büyük 
bazı göçmen koridorlarını meydana getirmiştir (bakınız, şekil 16). Şekil 15’te gösterildiği gibi, bölgedeki ilk 20 
göç ülkesi arasında göçmenlerin nüfusundaki payı en fazla (%29,9) olan ülke İsviçre olmuştur ve onu İsveç (%20), 
Avusturya (%19,9) ve Belçika (%17,2) izlemiştir. 

Şekil 15. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği ilk 20 Avrupa ülkesi 
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not 1: Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2: “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğduğu ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir 
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Şekil 16 Avrupa ülkelerinin dahil olduğu ve zaman içerisinde gerçekleşen göç hareketliliklerinin sonucu oluşan 
kümülatif birikimi temsil etmekte olan en yoğun ilk 20 göç koridorunu göstermektedir ve bu göç kalıplarının 
evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık 
bir resim sunmaktadır. Avrupa ülkelerinin dahil oldukları ana göç koridorlarının daha çarpıcı olan bir özelliği, 
çoğunun bölge içi koridorlar olmalarıdır. Rusya Federasyonu bu ana göç koridorlarında sıklıkla dahil olan bir 
ülkedir. Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan gibi eskiden Sovyetler Birliği’ne üye olmuş Ülkelerdeki Rusya doğumlu 
nüfuslar, 2019 yılında Avrupa’nın en büyük göç koridorlarını oluşturmuşlardır. Ancak burada belirtilmesi gereken 
önemli bir nokta, sözü edilen Rusya doğumlu nüfusların ancak Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından 
sonraki dönemde uluslararası göçmen sayıldıkları ve bunun öncesinde Sovyetler Birliği içerisinde ülke içi göçmen 
statüsünde olduklarıdır. Rusya Federasyonu ayrıca göçmenler için, Almanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük ikinci 
hedef ülke olmuştur. 

Şekil 16. Avrupa ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 20 göç koridoru, 2019 

Göçmenler (milyon)

Göçmenlerin 
ikamet yerleri

Asya
Avrupa 

Okyanusya

Kuzey 
Amerika

0 1 2 3

Rusya Federasyonu -
 Ukrayna

Ukrayna -
 Rusya Federasyonu

Kazakistan -
 Rusya Federasyonu 
Rusya Federasyonu -

 Kazakistan
Polonya -
 Almanya
Cezayir -

 Fransa
Türkiye -

 Almanya
Birleşik Krallık -

 Avustralya
Özbekistan -

 Rusya Federasyonu
Romanya -

 İtalya
Fas -

 Fransa
Rusya Federasyonu -

 Almanya
Kazakistan -

 Almanya
Hindstan -

 Birleşik Krallık
Polonya -

 Birleşik Krallık
Rusya Federasyonu -

 Özbekistan
Azerbaycan -

 Rusya Federasyonu
Belarus -

 Rusya Federasyonu
Birleşik Krallık -

 Amerika Birleşik Devletleri
Fas -

 İspanya

Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not: Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır.
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2018 yılında Almanya en büyük mülteci ve sığınmacı nüfuslarına ev sahipliği yapan ülkeler arasında Avrupa’da 
ilk sırada yer almaya devam etmiş, dünyada ise beşinci sırada yer almıştır (şekil 17). Almanya’da sayıları en 
yüksek olan mültecilerin Suriye Arap Cumhuriyeti, Irak ve Afganistan’dan geldikleri kaydedilmiştir. Fransa ve 
İsveç, sırasıyla 368.000’in ve 248.000’in üzerinde kaydettikleri rakamlarla, Avrupa’da en fazla sayıda mülteciye 
ev sahipliği yapan ikinci ve üçüncü (sırasıyla) ülkeler olmuşlardır. Ukrayna ve Rusya Federasyonu 2018 yılı 
sonu itibarıyla, sırasıyla 93.000 civarı ve 61.000 olmak üzere, Avrupa’nın en fazla mülteci nüfusunun kaynağı 
konumunda olmuşlardır. 

Şekil 17. Mülteci ve sığınmacıların toplam sayısı bakımından ilk 10’da yer alan  
Avrupa ülkeleri, 2018 
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Kaynak: UNHCR, ts.

Not: “Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte olan 
mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan ancak o ülke 
dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir. İlk 10 ülke sıralaması 2018 yılı verilerine dayanmaktadır ve 
hesaplamalar ülkeler içerisinde bulunan ve ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları birarada değerlendirmek suretiyle 
hesaplanmıştır.
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2018 yılında Avrupa’daki yeni ülkesinde yerinden vakalarının çoğu, çatışmalar değil afetler nedeniyle 
gerçekleşmiştir (şekil 18). 2018 yılında Ukrayna, yıl içerisinde tahminen 12.000 çatışma ve şiddet kaynaklı yeni 
yerinden edilme vakası ile, Avrupa’nın çatışma kaynaklı yeni yerinden edilmeler yaşayan tek ülkesi olmuştur. 
Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin geriye kalan kısmını afetler tetiklemiştir – Yunanistan afet kaynaklı yerinden 
edilmelerin sayısının en fazla kaydedildiği ülke olmuştur (9.200) ve hemen ardından Fransa gelmiştir (6.300). Her 
iki ülke de ciddi boyutlarda yaşanan sel ve fırtınalardan mağdur olmuştur. Rusya Federasyonu, İspanya ve İtalya 
2018 yılında 3.000’in üzerinde yeni yerinden edilme vakası kaydetmiştir. 

Şekil 18. Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin en fazla görüldüğü ilk 20 Avrupa ülkesi  
(afet ve çatışma), 2018 

Bin Nüfustaki yüzdelik pay

Ukrayna 

Yunanistan 

Fransa

Rusya  Federasyonu

İspanya

  İtalya

 Romanya

 Almanya

 Portekiz

 Slovenya

 Slovakya

Birleşik Krallık

Hırvatistan 

Sırbistan

 İsveç

 Arnavutluk

 Finlandiya

 Belçika

 Bulgaristan

Kuzey Makedonya

Afet 

Çatışma 

 10 5 0 5 10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,0 0,02

Kaynak: IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar: Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, 
zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni 
yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden 
edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir.

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nüfusuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.
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Avrupa’da kilit özellikler ve gelişmeler 

Güneydoğu ve Doğu Avrupa 

Çoğu Güneydoğu Avrupa ve Doğu Avrupa ülkesinde gerçekleşen ülkeye göçün Avrupa’nın diğer altbölgelerine 
kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyretmesi dolayısıyla, bu altbölgelerin kilit özelliği bir kaç on yıldır ülkeye 
göç değil, ülkeden göç olmuştur. Hem bu duruma hem de başka faktörlere bağlı olarak, Avrupa’da bir çok ülkenin 
(Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna dahil olmak üzere) 2050 yılı itibarıyla 
çok ciddi boyutlarda nüfus düşüşleri ile karşı karşıya kalması öngörülmektedir.217 Doğu Avrupa ülkelerinden Batı 
Avrupa ülkelerine gerçekleşen göç, özellikle 2004 ve 2007 yıllarında AB’nin daha fazla Doğu Avrupa ülkesini üye 
Ülke olarak kabul ederek genişlemesinden bu yana, giderek güçlenen bir eğilim sergilemiştir ve AB’nin dış sınırlarını 
Doğu’da henüz üye olmayan ülkeler yönünde genişletmiştir.218 Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinden gerçekleşen 
ülkeden göç ağırlıklı olarak yüksek vasıflı ve düşük vasıflı mesleklerde çalışan göçmen işçilerden oluşmuştur. 
Örneğin son yıllarda Batı Avrupa’ya göç eden tıp çalışanlarının sayısında sert bir yükseliş yaşanmıştır.219 Romanya, 
Polonya ve Slovakya gibi ülkelerden kayda değer sayıda sağlık çalışanı, ücretlerin daha yüksek ve daha cazip 
olduğu Batı Avrupa’da çalışmak üzere ülkelerini terk etmişlerdir.220 Yüksek vasıflı meslek sahiplerinin ülkeden 
göçü, düşmekte olan nüfus faktörünün de eklenmesiyle, Doğu Avrupa’daki birçok ülkede bazı sektörlerde çok 
ciddi boyutlarda işgücü açığı yaratmıştır. 

En dramatik nüfus değişimlerinden bazılarına özellikle Doğu Avrupa’nın sahne olması suretiyle Avrupa genelinde 
yaşanacağı öngörülen demografik gerilemeye rağmen, kimi ülkelerin ülkeye göç konusunda sergiledikleri 
direnç daha geniş çaplı bir tepkinin bileşeni olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Avrupa’da bir 
yandan doğurganlık oranları düşerken, diğer yandan yaşlı nüfus artmaya devam etmektedir. Giderek daha fazla 
insan daha uzun süre yaşamaktadır ve Avrupa ile Kuzey Amerika’da ortalama yaşam süresi 2019 yılında 78,7 
yıla ulaşmış olup, bu sürenin 2050 yılı itibarıyla 83,2 yıla kadar yükseleceği öngörülmektedir.221 2017 yılında 60 
yaşın üzerindeki kişilerin sayısı dünya çapında 962 milyon olarak kaydedilmiştir ve Avrupa bu rakamda en büyük 
yüzdelik dilime sahip olmuştur (%25).222 Yaşlı nüfus arttıkça önemli ölçüde artış sergilemesi öngörülen sağlık 
hizmetleri ve emeklilik alanlarındaki kamu giderleri ile birlikte, Doğu Avrupa’daki sosyal koruma sistemleri büyük 
bir baskı altında kalacaktır.223 Aynı zamanda çalışma çağındaki kişilerin sayısında yaşanacak düşüşün de, işgücü 
piyasasına katkıda bulunan insanların ortalama yaşlarının 2030 yılı itibarıyla 42,6 yıla kadar çıkması beklenen 
Avrupa’da, işgücü piyasası açısından ciddi sonuçları olacaktır.224 Doğu Avrupa nüfusu giderek daha da yaşlandığı 
halde, altbölgede yer alan bir çok ülke, içinde oldukları demografik krize yönelik düşünülen uzun vadeli çözüm 
planlarına, ülkeye göçü dahil etmek konusunda isteksiz bir tavır sergilemektedir. Macaristan gibi ülkeler azalan 
işgücünün olumsuz etkilerini daha şimdiden hissetmeye başlamıştır. Macaristan Hükümeti’nin var olan işçi açığına 
ve bunun ülke ekonomisinde yaratmakta olduğu etkiye tepki olarak 2018 yılında yürürlüğe koyduğu bir kanun 
kitlesel protesto eylemlerine neden olmuştur; “köle yasası” olarak da bilinen düzenleme insanların 400 saate 
kadar zorunlu fazla mesai ile çalıştırılmasını mümkün kılmaktaydı.225 Macaristan bir yandan göç karşıtı tutumunu 
açıkça devam ettirirken, diğer yandan 2019 yılının Şubat ayında, ülkenin düşük doğum oranlarını yükseltme hedefi 

217 UN DESA, 2015.
218 Kahanec ve Zimmermann, 2009.
219 Hervey, 2017.
220 A.g.e.
221 UN DESA, 2019c.
222 A.g.e.
223 ILO, 2018.
224 A.g.e.
225 Karasz ve Kingsley, 2018; Peto, 2019.
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güden yeni kredi ve vergi indirimi düzenlemeleri ilan etmiştir.226 Ancak göç karşısındaki tavır ve politik söylem 
bütün Doğu Avrupa’da olumsuz yönde olmaya devam etse de, Polonya gibi ülkeler işgücündeki açıklarıyla başa 
çıkmak için yabancı işgücüne (özellikle Ukraynalılar olmak üzere) giderek daha fazla hitap etmeye başlamışlardır. 
Polonya’daki Ukraynalıların sayısı, Doğu Ukrayna’da çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana ani bir artış 
kaydetmiştir. 2017 yılında Polonya, çoğunluğu (%85’ten fazla) Ukraynalılar olmak üzere 660.000’den fazla sayıda 
yabancıya ikamet izni vermistir.227

Rusya Federasyonu altbölgedeki ana hedef ülke (ve dünya çapında da en önemli hedef ülkelerden biri) olmaya 
devam etmektedir. Ülke 2019 yılında yaklaşık 11,6 milyon uluslararası göçmene ev sahipliği yapmıştır.228 Çoğu 
göçmen, başta Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere, komşu ülkelerden gelmiştir.229 Rusya Federasyonu’nun 
en yüksek sayıdaki yabancı doğumlu nüfusunu Ukrayna’dan gelen göçmenler (3 milyonun üzerinde) oluşturmuş, 
ve onları Kazakistan (yaklaşık 2,5 milyon) ve Özbekistan’dan gelenler (1,1 milyon) izlemiştir.230 Rusya 
Federasyonu’nda, çoğunluğunu göçmen işçilerin oluşturduğu uluslararası göçmenlerin sayısının fazlalığı, ülkenin 
aynı zamanda dünyada işçi dövizlerine en fazla kaynaklık eden ülkeler arasında yer alması anlamına gelmektedir. 
2018 yılında Rusya Federasyonu’ndan, ülke ekonomisinin ülkeye göçmen işçileri çekmeye devam eden yavaş ama 
kararlı geri dönüşünün de etkisiyle, yaklaşık 21 milyon ABD doları tutarında işçi dövizi çıkışı gerçekleşmiştir.231 
2019 yılında Ukrayna da sayıları yaklaşık 5 milyonu bulan kayda değer miktarda yabancı doğumlu nüfus kaydetmiş 
olup, göçmenlerin çoğunun menşe ülkelerinin Rusya Federasyonu, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Moldova 
Cumhuriyeti olduğu gözlenmiştir.232

Son yıllarda altbölge, ağırlıkla Doğu Ukrayna’da uzatmalı olarak devam eden çatışmanın etkisiyle, yerinden 
edilme vakalarında artışa sahne olmuştur. An itibarıyla beşinci yılının içerisinde olan çatışma, ciddi ölçüde 
ülkesinde yerinden edilmelerle sonuçlanmış ve komşu Ülkelere mülteci ve göçmen akınları getirmiştir. 2018 yılı 
sonu itibarıyla Ukrayna, yaklaşık 93.000 mülteci ve yaklaşık 800.000 IDP’nin menşe ülkesi konumunda olmuştur.233 
Ukrayna’da sadece 2018 yılı içerisinde 12.000 yeni çatışma/şiddet kaynaklı yerinden edilme gerçekleşmiştir 
(bakınız şekil 18).234 Ukrayna’dan gelen mültecilerin önemli bir kısmının Rusya Federasyonu’nda yaşamakta 
olduğu kaydedilmiştir. Doğu Ukrayna’da çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana, çoğunluğu mülteci statüsü 
kazanmış veya geçici sığınma hakkı elde etmiş olan 400.000 civarında kişinin Rusya Federasyonu’na gelmiş olduğu 
tahmin edilmektedir.235

Kuzey, Batı ve Güney Avrupa 

Avrupa’da görülen bölge içi göç özelikle dinamik bir nitelik taşımaktadır ve bu niteliği zaman geçtikçe daha 
da güçlenmektedir. 1 Ocak 2017 itibarıyla, başka bir üye Ülkenin vatandaşı olup AB’ye üye Ülkelerden herhangi 
birinde yaşamakta olan kişilerin sayısı 22 milyon olarak tespit edilmiş olup, bu rakam bir önceki yıla göre 

226 Szakacs, 2019; Walker, 2019.
227 Eurostat, 2018. 
228 UN DESA, 2019a.
229 Bağımsız Devletler Topluluğu dokuz üye ülkeden oluşmaktadır: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kyrgızistan, Moldova 

Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan; ve bunlara ek olarak iki ilişkili Ülke: Türkmenistan ve Ukrayna.
230 UN DESA, 2019a.
231 Dünya Bankası, 2019a; Hickey, 2019; Dünya Bankası 2018a.
232 UN DESA, 2019a.
233 UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.
234 IDMC, 2019.
235 UNHCR, 2019c.
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16 milyonluk bir artış kaydedildiği anlamına gelmektedir.236 Bu derece yüksek seyreden bir bölge içi göç tablosunu 
mümkün kılan, vatandaşlara sınır kontrollerinden geçmeksizin sınırlar arası geçiş imkanı veren serbest dolaşım 
düzenlemeleri olmuştur. 22 AB üyesi Ülke ve 4 AB üyesi olmayan ülkeden oluşan Schengen Bölgesi, 400 milyonun 
üzerinde vatandaşa serbest iç dolaşım teminatı vermektedir.237 2017 yılında Romanya, Polonya, İtalya, Portekiz 
ve Bulgaristan diğer AB ülkelerinde yaşayan yuttaşlarının sayısının en fazla olduğu ülkeler olmuştur.238 Ancak 
Avrupa içerisindeki bu serbest dolaşım bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. 2015 yılında çok sayıda 
göçmen ve mültecinin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya varış gerçekleştirmesi, Avrupa’nın hali hazırda işlemekte 
olan sığınmacı sistemi üzerinde baskı yaratmış ve Schengen kurallarının işleyişini sekteye uğratmıştır. Bu durum 
Dublin sisteminin geçici olarak askıya alınmasına ve bir çok üye Ülkenin sınır kontrollerini tekrar uygulamaya 
geçirmesine yol açmıştır.239 Ayrıca, “Brexit” görüşmelerinin gelecekte doğurması muhtemel olan göç bağlamları 
hakkında Birleşik Krallık’ta yapılan Haziran 2016 AB referandumu sonrasında, özellikle göçmen işçiler açısından 
bir belirsizlik durumu söz konusu olmuştur. Ancak daha büyük bir sorun teşkil eden kısım, Brexit’in kendisinin nasıl 
karara bağlanacağı, yürürlüğe girip girmeyeceği ve eğer yürürlüğe girerse ne şekilde uygulamaya geçirilebileceği 
konusudur. 

Ülkeye göç Avrupa’da oldukça tartışmalı bir konu olmaya devam etmekte ve bölgenin politik gündeminde 
en üst sıradaki yerini korumaktadır. Konu üzerine makul tartışmalar yürütülüyor olsa da, göçe ilişkin siyasi 
retorikte ve kamusal söylemde zaman zaman göç karşıtı düşüncelerin de hakim olduğu görülmektedir. 2017 
ve 2018 yılları süresince, Avrupa’nın dört bir yanındaki aşırı sağcı gruplar, göç hakkında mitler veya “sahte 
haberler” üretmişlerdir.240 Bu durumun kendisini açık şekilde gösterdiği olay, aşırı sağcı aktivistlerin Küresel 
Göç Mutabakatı’na karşı internet ortamında sosyal medya kullanımı, çevrimiçi imza kampanyaları ve videolar 
gibi araçlarla yürüttükleri, eşgüdümlü kampanya olmuştur. Yürütülen bu tip menfi kampanyalar, bir çok Avrupa 
ülkesinde ortaya çıkan Küresel Göç Mutabakatı karşıtı tepkide önemli bir rol oynamış ve bazı ülkelerin göç 
mütabakatından çekilmesine neden olmuştur.241 Ülkeye göç karşısındaki genel tutuma kutuplaşmış bir atmosfer 
hakimken, Avrupa’nın farklı yerlerindeki bir çok ulusal seçim kampanyasında menfi ve göç karşıtı bir siyasi retoriğin 
ön plana çıkmaya devam ettiği görülmektedir.242 2018 yılında Avrupa Komisyonu’nca yapılan bir anket, her 10 
Avrupalı’dan dördünün ülkeye göçü bir fırsattan daha çok bir sorun olarak gördüğünü ortaya koymuştur.243243 
Pew Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu ve 10 Avrupa ülkesini244 kapsayan başka bir ankette ise, katılımcıların 
yarısından fazlası, ülkelerinde daha az sayıda göçmen bulunmasını istediklerini belirtmişlerdir.245

Düzensiz göç bölgeyi birtakım sorunlarla karşı karşıya getirmeye ve 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa gündemini en 
üst seviyelerden meşgul etmeye devam etmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla Avrupa’ya deniz yoluyla gerçekleşen 
düzensiz varışların en yüksek rakamları kaydettiği rota, İspanya’ya erişim sağlayan Batı Akdeniz rotası olmuştur.246 
Bu gelişme, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa’ya gelişlerinde en yüksek sayıların kaydedildiği rotaların 
Orta Akdeniz (Libya’dan, ağırlıklı olarak İtalya’ya) veya Doğu Akdeniz (Türkiye’den Yunanistan’a) rotaları olduğu 
2017 yılına nazaran önemli bir değişimdir. 2018 yılında, Avrupa’ya deniz yoluyla 117.000’den fazla ve kara 

236 Eurostat, 2019.
237 Avrupa Komisyonu, ts.
238 Eurostat, 2019.
239 A.g.e.
240 McAuliffe, 2018.
241 A.g.e.
242 Diamant ve Starr, 2018.
243 Avrupa Komisyonu, 2018b.
244 Ankete dahil edilen 10 Avrupa ülkesi Yunanistan, Macaristan, İtalya, Almanya, İsveç, Polonya, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve 

İspanya’dır.
245 Connor ve Krogstad, 2018.
246 Frontex, 2019; MacGregor, 2019.



92 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

yoluyla 26.000’den fazla göçmen gelmiştir.247 Aynı yıl içerisinde İspanya’ya yaklaşık 59.000 ve İtalya’ya 23.370 
deniz yoluyla varış gerçekleşmiştir.248 Akdeniz’de 2018 yılında 2.000’in üzerinde göçmen yaşamını yitirmiştir ve 
Orta Akdeniz rotası düzensiz göçmenler için şimdiye kadarki en ölümcül rota olmuştur (1.300’ü aşkın ölüm).249 
2018 yılında Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısında, deniz geçişlerindeki genel 
azalmanın bir yansıması olarak düşüş yaşanmış olsa da, Orta Akdeniz rotasındaki ölüm oranları 2017 yılında 
kaydedilen %2,6’dan 2018 yılında %3,5’a çıkmış, ve 2019 yılının Nisan ayı itibarıyla da yüzde 10’u bulmuştur.250 
2018 yılında deniz yoluyla varışların büyük kısmı, Afganistan, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Irak’ın da dahil olduğu 
çatışma ve şiddetin etkisi altındaki ülkelerden, özellikle Yunanistan’a gerçekleşmiştir. Avrupa’ya, özellikle İtalya 
ve İspanya’ya, gerçekleşen göçmen akınlarının önemli bir kısmını da Kuzey Afrikalılar ve Sahraaltı Afrikalılar 
oluşturmaya devam etmişlerdir.

Bölgede insan ticareti başat bir sorun olmaya devam etmekte olup, hem emek sömürüsü hem de cinsel 
sömürü amaçlı insan ticaretinde artış yaşanmıştır. İnsanların cinsel sömürü amacıyla kaçırılması Avrupa’da 
görülen en yaygın görülen insan kaçakçılığı biçimi olmaya devam etmiştir (%56) ve onu emek sömürüsü (%26) 
ve zorla dilendirme ya da organ ticareti (%18) gibi başka biçimler izlemiştir.251 Genellikle bakım hizmetleri ve ev 
işlerinde çalıştırılmak ve zorla fuhuş yaptırılmak suretiyle sömürülen kadınlar ve kız çocukları (tüm insan ticareti 
mağdurlarının %68’i), en hassas grup olmaya devam etmektedir.252 Bu konuda AB üyesi Ülkelerin bildirmiş olduğu 
iki önemli eğilim, insan ticareti mağdurları içerisinde çocukların oranında (tüm mağdurların %23’ü) görülen sert 
yükseliş ve AB içerisinde gerçekleşen insan ticaretindeki (mağdurların %44’ü AB vatandaşıdır) artış olmuştur.253 
Kadın ve daha genç yaştaki faillerin sayısında gözlemlenen artışla ve sömürü materyallerinin temininde ve 
dağıtımında internetin ve sosyal medyanın oynadığı rolün artmasıyla, insan tacirlerinin profilleri ve hareket 
tarzları oldukça değişmiştir. İnsan ticareti faaliyetleri konusundaki farkındalık ve bilgi birikimi giderek artmakta 
olduğu halde, yasal takibat ve mahkûmiyet oranları düşük seyretmektedir. Düzensiz göçmenler özellikle hassas 
konumdadırlar, çünkü insan tacirleri düzensiz göçmenlerin statülerinin kırılganlığını kullanarak onları kısır 
döngü halinde devam eden bir sömürü çemberi içinde tutabilmektedirler. 2018 yılında, İrlanda Cumhuriyeti 
Yüksek Mahkemesi’ne intikal eden bir davada, İrlanda’ya kayıtlı bir trol gemisinde çalışan göçmen balıkçılardan 
bazılarının insan ticareti mağduru oldukları ve ırkçılığa dayalı sömürüye maruz bırakılma, düşük ücretler ve fazla 
mesailerle çalıştırılma da dahil olmak üzere, oldukça zor koşullar altında çalıştırıldıkları tespit edilmiştir.254

Latin Amerika ve Karayipler255

Kuzey Amerika’ya göç, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin kilit bir özelliğidir. Kuzeye yolculuk ederek Kuzey 
Amerika’da ikamet etmeye başlamış olan göçmenlerin sayısı, 2019 yılı itibarıyla 26 milyonu geçmiştir. Şekil 19’da 
gösterildiği gibi, Kuzey Amerika’da yaşayan Latin Amerika ve Karayipler nüfusu zaman içerisinde kayda değer 
ölçüde artış sergilemiştir -1990 yılında tahminen 10 milyon olarak kaydedilen nüfusları, 2015 yılında 25,5 milyona 
ve 2019 yılında da 26,6 milyona yükselmiştir. Bölge nüfusunun 5 milyonunun da Avrupa’da olduğu kaydedilmiştir; 
bu rakam 2015 yılından bu yana çok hafif bir artış sergilemiş olsa da, Latin Amerika ve Karayipler’den gelerek 

247 IOM, ts.b.
248 A.g.e.
249 IOM, ts.d.
250 IOM, 2019c.
251 Avrupa Komisyonu, 2018c. 
252 A.g.e.
253 A.g.e.
254 O’ Faolain, 2018.
255 Latin Amerika ve Karayipler’deki oluşumun detayları için bakınız, ek A. 
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Avrupa’da yaşayan göçmenlerin sayısı 1990 yılından bu yana dört kattan daha fazla artmıştır. Asya ve Okyanusya 
gibi diğer bölgeler 2019 yılında çok az sayıda Latin Amerika ve Karayipler göçmenine ev sahipliği yapmıştır (Asya’da 
400,000 ve Okyanusya’da 200,000 göçmen). 

Diğer bölgelerden gelip Latin Amerika ve Karayipler’de yaşamakta olan göçmenlerin toplam sayısı son 30 yıl 
içerisinde, yaklaşık 3 milyonla nispeten sabit kalmıştır. Bu göçmenlerin çoğu Avrupalılardan (sayıları sözü geçen 
dönemde hafif bir düşüş kaydetmiştir) ve sayıları artış kaydetmiş olan Kuzey Amerikalılardan oluşmuştur. 2019 
yılında Latin Amerika ve Karayipler’de yaşayan Avrupalı ve Kuzey Amerikalıların sayısı, sırasıyla 1,4 milyon ve 
1,2 milyon olarak kaydedilmiştir.

Şekil 19. Latin Amerika ve Karayipler’de, bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket etmiş 
olan göçmenler, 1990-2019 
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not:  “Latin Amerika ve Karayipler’e gelen göçmenler” bölgede (yani Latin Amerika ve Karayipler) ikamet etmekte olup diğer 
bölgelerden her hangi birinde (örneğin Avrupa veya Asya) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Latin Amerika ve 
Karayipler içerisindeki göçmenler” bölgede (yani Latin Amerika ve Karayipler) doğmuş olup, doğdukları ülkeden başka 
bir ülkede, ancak yine Latin Amerika ve Karayipler bölgesi içerisinde ikamet etmekte olanları ifade etmektedir. “Latin 
Amerika ve Karayipler dışına çıkan göçmenler” Latin Amerika ve Karayipler’de doğmuş olup, bölge dışında (örneğin 
Avrupa veya Kuzey Amerika’da) ikamet etmekte olanları ifade etmektedir. 
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Latin Amerika ve Karayipler’deki birçok ülke son on yıl içerisinde önemli ölçüde nüfus değişimlerine sahne 
olmuştur. Şekil 20, 2009 ve 2019 yılları arasında bölgede en yüksek orantısal nüfus değişimini kaydeden ilk 20 
ülke sıralamasını göstermektedir. İlk 20’de yer alan ülkelerin tümü bu dönemde nüfus büyüklüklerinde artışa 
sahne olmuştur ve en yüksek orantısal nüfus değişimleri Orta Amerika’da gerçekleşmiştir. Belize, 2009 ve 2019 
yılları arasında nüfusunda gerçekleşen yüzde 25’lik artışla, en yüksek değişim yüzdesine sahip olmuştur. Belize’yi, 
nüfusu yaklaşık yüzde 23 oranında artan Guatemala ve yaklaşık yüzde 20 oranında artan Honduras izlemiştir. 

Şekil 20. Latin Amerika ve Karayipler’in en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ilk 20 ülkesi, 
2009-2019 
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Kaynak:  UN DESA, 2019c.

Not:  2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görece daha az nüfuslu ülkelerde 
kaydedilmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır.

Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri arasında, ülkeden göçün en fazla yaşandığı ülke Meksika olmuştur 
(şekil 21). 2019 yılında 12 milyon Meksikalı ülke dışında yaşamıştır. Meksika ayrıca dünyada en fazla sayıda 
göçmen için menşe ülke konumunda olan ülkeler arasında, Hindistan’ın ardından, ikinci sırada yer almıştır. Çoğu 
Meksikalı göçmen, tüm dünyanın en büyük ülkeden-ülkeye göç koridoru olmaya devam eden Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşamıştır (şekil 22). El Salvador, Guatemala ve Honduras gibi birçok diğer Orta Amerika ülkesi 
ve Kolombiya, Ekvador, Brezilya ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük 
göçmen nüfuslarına sahip olan ülkeler arasındadır. Güney Amerikalı göçmen nüfuslarının büyük kısmı ise bölge 
içerisinde diğer yerlerde ikamet etmişlerdir. 2019 yılında Kolombiya ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti bölgede 
en yüksek sayıda ülkeden göçün gerçekleştiği ülkeler arasında, sırasıyla ikinci ve üçüncü olmuşlardır (sırasıyla 
2,9 milyon ve 2,5 milyon). Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nden yakın zamanda gerçekleşmiş olan sınırlararası 
yerinden edilmeyi yansıtan bir şekilde, yaklaşık 1 milyon Venezuelalının Kolombiya’da yaşadığı kaydedilmiştir. 
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2019 yılında Arjantin, ağırlıklı olarak komşu ülkeler Paraguay ve Bolivya Çokuluslu Devleti’nden gelen göçmenlerle, 
bölgenin en fazla sayıdaki yabancı doğumlu nüfusuna (2 milyonu aşkın göçmen) ev sahipliği yapan ülkesi 
olmuştur. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti göçmen nüfusu en fazla olan bir sonraki ülke olmuş; onu Kolombiya 
ve Meksika izlemiştir. 2019 yılında Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş olan 760.000’den fazla 
göçmene ev sahipliği yapmıştır. Şekil 21’de gösterildiği gibi, bölgenin ilk 20 göçmen ülkesi arasında Kosta Rika, 
komşusu Nikaragua’dan uzun bir süredir almakta olduğu göç nedeniyle, göçmenlerin nüfus içerisindeki payının 
en yüksek kaydedildiği (%8) ülke olmuştur. İlk 20’de yer almayan diğer bölge ülkelerinde, toplam nüfus içerisinde 
göçmenlerin oranı daha yüksek kaydedilmiştir; örneğin Belize’de bu oran yüzde 15 olarak kaydedilmiştir. 

Şekil 21. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği ilk 20 Latin Amerika ve Karayipler ülkesi 
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Kaynak:  UN DESA, 2019a

Not 1:  Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2:  “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğdukları ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir

Bölge içerisinde bulunan ve bölgeden dışarıya uzanan ana göç koridorlarının (şekil 22) en göze çarpan özelliği, 
başat hedef ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin baskın olmasıdır. 2019 yılında koridorların çoğu Amerika 
Birleşik Devletleri’ne uzanmıştır, kalan kısmı ise Latin Amerika ve Karayipler bölgesi içerisinde gerçekleşmiştir 
(örneğin, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nden Kolombiya’ya). 
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Bu göç koridorları Latin Amerika ve Karayipler’de yer alan ülkeleri içerisine alan göç hareketliliklerinin zaman 
içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil etmekte ve göç kalıplarının evrilerek 
belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık bir resim 
sunmaktadır. 

Şekil 22. Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 10 göç koridoru, 2019
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır.

2018 yılında Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, yıl sonu itibarıyla yapılmış olan 340.000’in üzerinde yeni sığınma 
talebi başvurusu ile, dünyada çapındaki sığınma taleplerinin en büyük kaynak ülkesi olmuştur. Bu durum, yeni 
sığınma taleplerinin sayısının 100.000’in biraz üzerinde seyretmiş olduğu 2017 yılına kıyasla keskin bir yükseliş 
olmuştur. 2018 yılının sonunda, tahminen 3 milyon Venezuelalı, şiddet, zulüm ve ekonomik/siyasi krizler gibi 
çeşitli nedenlerle ülkesini terk etmiştir. Ülke dışında yerinden edilmiş olan Venezuelalıların büyük çoğunluğu 
Kolombiya’da yaşamıştır (yaklaşık 1 milyon). Kolombiya, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde en fazla sayıda 
mültecinin menşe ülkesi konumundaki ülke olmuştur. Kolombiya’dan gelen mültecilerin çoğuna komşu ülkeler 
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti ve Ekvador ev sahipliği yapmıştır. El Salvador en fazla sayıda mültecinin menşe 
ülkesi konumundaki ülke ve yeni sığınma taleplerinin en büyük ikinci kaynak ülkesi olmuştur. El Salvador’un 
hemen ardından Haiti, 2018 yılının sonunda Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde en fazla sayıda mültecinin 
menşe ülkesi konumundaki ülkeler arasında ikinci olmuştur. 
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Şekil 23. Mülteci ve sığınmacıların toplam sayısı bakımından ilk 10’da yer alan Latin Amerika ve 
Karayipler ülkeleri, 2018 
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Kaynak: UNHCR, ts.

Not:  Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte olan 
mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan ancak o ülke 
dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir. İlk 10 ülke sıralaması 2018 yılı verilerine dayanmaktadır ve 
hesaplamalar ülkeler içerisinde bulunan ve ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları birarada değerlendirmek suretiyle 
hesaplanmıştır.

Latin Amerika ve Karayipler’deki yeni ülkesind yerinden edilm vakalarının çoğu afetler nedeniyle değil, çatışma ve 
şiddet nedeniyle gerçekleşmiştir. Şekil 24 bölgede gerçekleşen hem çatışma ve şiddetin hem de afetlerin tetiklemiş 
olduğu, en büyük çaplı yerinden edilmelerin görüldüğü ilk 20 ülkeyi göstermektedir. 2018 yılında El Salvador ve 
Kolombiya, her iki ülkede de çoğu yerinden edilmenin çatışma ve şiddet kaynaklı olmasıyla, yeni ülkesinde yerinden 
edilmelerin sayısının en fazla kaydedildiği ülkeler olmuştur. El Salvador’da 246.000 yeni çatışma kaynaklı yerinden 
edilme (ülke nüfusunun yaklaşık %4’ü) gerçekleşmişken, Kolombiya’da bu rakam 145.000 olarak kaydedilmiştir. 
11.000 şiddet ve çatışma kaynaklı yeni yerinden edilme vakası ile Meksika bölgedeki en yüksek üçüncü rakamı 
kaydetmiştir. Büyük çaplı yeni ülkesinde yerinden edilmelerin geriye kalan kısmını afetler tetiklemiştir -Brezilya 
afet kaynaklı yerinden edilmelerin sayısının en fazla kaydedildiği ülke olmuştur (86.000) ve hemen ardından 
Kolombiya (67.000) ve Küba gelmiştir (52.000). Latin Amerika ve Karayipler’de gerçekleşen çatışma kaynaklı ülke 
içi yeni yerinden edilme vakalarının sayısı Afrika’ya kıyasla oldukça düşük olsa da, dünyada sadece bu iki bölgede, 
şiddet ve çatışma kaynaklı yeni yerinden edilmelerin sayısı afet kaynaklı olanların sayısından daha yüksektir. 
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Şekil 24. Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin en fazla görüldüğü Latin Amerika ve Karayipler 
ülkeleri (afet ve çatışma), 2018 
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Kaynak:  IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar:  Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, 
zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni 
yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden 
edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir 

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nufüsuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.

Latin Amerika ve Karayipler’de kilit özellikler ve gelişmeler 

Güney Amerika 

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasi ve ekonomik kargaşa, dünyanın en şiddetli insani 
krizlerinden biriyle sonuçlanmış ve milyonlarca insanın yerinden edilerek ülkeyi terk etmesine neden olmuştur. 
2018 yılı sonu itibarıyla, yerinden edilmiş olan Venezuelalıların sayısı dünya çapında 3 milyonu aşmış256 ve bu 

256 IOM, 2018e.
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rakam 2019 yılının ortalarında 4 milyona yükselmiştir.257 Bunların büyük çoğunluğuna Kolombiya, Peru, Ekvador, 
Arjantin, Şili ve Brezilya gibi komşu ülkeler ev sahipliği yapmış olmasına rağmen, giderek artan sayıda Venezuelalı 
Orta Amerika ve Karayipler’deki ülkelere de yönelmektedir.258 2018 yılı sonunda Kolombiya ve Peru, sırasıyla 
1 milyonu ve 500.000’i aşan rakamlarla, en fazla sayıda Venezuelalıya ev sahipliği yapan ülkeler olmuşlardır.259 
Ülkede ekonominin çökmesiyle gelen şiddetli finansal kriz, milyonlarca insani gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi 
temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma getirmiştir. Sağlık sisteminin içerisinde bulunduğu kötü durum ve çocuklar 
arasında giderek daha da kötüleşen yetersiz beslenme koşulları, 2018 yılında bir çok ölümü de beraberinde 
getirmiştir.260 Uluslararası Para Fonu’nun tahminleri Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’ndeki hiper enflasyonun 
yüzde 1 milyonun üzerinde seyredeceği ve bu rakamın 2019 yılında yüzde 10 milyona yükseleceği yönünde 
olmuştur.261 Venezuela Bolivar Cumhuriyeti ekonomik krizin yanında, muhaliflerin hedef alınması ve binlerce 
protestocunun tutuklanmasını da içeren ve giderek daha da kötüye giden bir siyasi ortamla da karşı karşıyadır.262 
Ülkede şiddet suçlarında yaşanan artış da her geçen gün daha fazla kişiyi ülke dışında koruma arayışına zorlamaya 
devam etmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ne varış gerçekleştiren Venezuelalıların yaptıkları sığınma 
başvurularının sayısı, 2018 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla neredeyse 28.000’i bulmuştur.263

Güney Amerika’da bölge içi göç oldukça büyük bir öneme sahip olup, uluslararası göçmenlerin büyük 
çoğunluğunun hareketliliği altbölge içerisinde gerçekleşmektedir. 2019 yılında, Güney Amerika’da uluslararası 
göçmenlerin sayısının en fazla kaydedilmiş olduğu iki ülke olan Arjantin ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nde 
bulunan çoğu göçmenin, altböge içerisinden geldiği gözlemlenmiştir.264 Arjantin’ndeki uluslararası göçmenler 
ağırlıklı olarak Paraguay, Bolivya Çokuluslu Devleti ve Şili’den gelmekteyken, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’ndekiler 
çoğunlukla Kolombiya’dan gelmiştir.265 Şili’deki yabancı doğumlu nüfusun büyük kısmını da Peru, Arjantin ve 
Bolivya Çokuluslu Devleti gibi Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmenler teşkil etmiştir.266 Güney Ortak 
Pazarı [Southern Common Market] (MERCOSUR)– Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela Bolivar 
Cumhuriyeti’ni kapsayan ekonomik ve siyasi oluşum267- tarafından benimsenmiş olan İkamet Anlaşmaları, bölge 
içi işgücü göçünü artırmada önemli bir rol oynamış olmakla birlikte, altbölgedeki düzensiz göçü de azaltmıştır.268 
Bu düzenlemeler MERCOSUR ülkelerinin vatandaşlarına, sabıka kayıtları bulunmadığı ve vatandaşlıklarını 
kanıtlayabildikleri takdirde, üye Ülkelerde iki yıl boyunca ikamet etme ve çalışma izni vermektedir.269 Sonuç 
olarak, Güney Amerika’daki göçmen işçilerin çoğunluğunu teşkil eden, tarım, balıkçılık ve ev hizmetleri gibi 
sektörlerdeki düşük ve yarı vasıflı göçmenler,270 altbölge içerisinde daha serbestçe hareket etme ve çalışma 
imkanı bulmaktadırlar. 

Milyonlarca Güney Amerikalı altbölge dışında ikamet etmeyi sürdürürken, aynı zamanda altbölge dışından 
gelen göçmenlerin sayısı da yavaşça artmaktadır. Güney Amerika’dan dışarıya gerçekleşen göç, menşe 
ülkelerdeki ekonomik ve siyasi krizlerinde etkisiyle, daha çok istihdam ihtiyacı ile ilgili olarak gerçekleşmektedir.271 

257 UNHCR, 2019d.
258 UNHCR, 2019a.
259 A.g.e.
260 OHCHR, 2018a.
261 Werner, 2018; Reuters, 2018.
262 İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2019.
263 UNHCR, 2019a.
264 UN DESA, 2019a.
265 A.g.e.
266 A.g.e.
267 Chatzky, 2019.
268 Acosta, 2016; Aimsiranun, 2018.
269 A.g.e.
270 Aimsiranun, 2018.
271 IOM, 2017.

https://www.cfr.org/bio/andrew-chatzky
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Amerika Birleşik Devletleri 3,4 milyon göçmenle, Güney Amerikalı göçmenlerin en çok tercih ettiği hedef 
ülke konumundadır.272 2019 yılında ülkeden göç gerçekleştirerek Güney Amerika’nın dışında ikamet eden 
göçmenlerin sayısının en fazla kaydedildiği ülkeler sırayla Kolombiya (yaklaşık 1,57 milyon), Brezilya (1,5 milyon) 
ve Ekvador (yaklaşık 1 milyon) olmuştur.273 Aynı zamanda, yurt dışı işgücü piyasalarının sunduğu imkanların 
azalması ve altbölgenin ekonomik koşullarında kaydedilen iyileşme, bir çok Güney Amerikalı göçmenin geri 
dönüş gerçekleştirmesinde ve bölge dışı göç oranlarında yaşanan düşüşte etkili olmuştur.274 Güney Amerika’da 
altbölge dışından gelen göçmenlerin sayısı da artmaktadır. Örneğin, 2010 yılından bu yana AB’den Latin Amerika 
ve Karayipler’in tümüne göç eden kişilerin toplam sayısı, Latin Amerika ve Karayipler’den AB’ye gidenlerin 
sayısından daha fazla olmuştur.275 Bu kişilerin çoğu, geri dönüş gerçekleştiren göçmenleri değil, aksine ağırlıklı 
olarak İspanya, İtalya ve Portekiz’den gelen AB yurttaşları olmuştur.276 2019 yılında bu üç menşe ülkeden gelen 
göçmenler Güney Amerika’da 800.000 kişiyi aşan bir nüfusu temsil etmişlerdir.277 Güney Amerika’ya göç eden 
Haitili, Kübalı ve Dominiklilerin sayıları da artış kaydetmiştir.278

Belirli bir takım ülkeler yerelinde olmakla birlikte, çatışma ve şiddet altbölgedeki yerinden edilme ve göçte 
etkili olmaktadır. Kolombiya’da 5,7 milyonu aşkın ülkesinde yerinden edilmiş kişi bu durumunu 2018 yılı sonu 
itibarıyla da devam ettirmiştir –dünyada IDP’lerin sayısında ikinci en yüksek rakam.279 Aynı yıl içerisinde 139.000’in 
üzerinde Kolombiyalı ülke dışında mülteci olarak veya mülteci benzeri durumlarda yaşamış olup, bu rakam 2017 
yılında 190.000’in üzerinde kaydedilmiş olan rakama ve 2016 yılında kaydedilmiş rakam olan 300.000’e kıyasla 
bir düşüşün göstergesi olmuştur.280 Venezuela Bolivar Cumhuriyeti ve Ekvador’daki Kolombiyalıların sayısı 2019 
yılında 1 milyonun üzerinde kaydedilmiştir. Ancak Kolombiya 2016 yılı sonunda ve 2017 yılında yapılan barış 
görüşmelerinin ardından, ülkede elli yıllık geçmişe sahip şiddetin sonlandığı geçiş dönemine girerken; Venezuela 
Bolivar Cumhuriyeti’nde ekonomik ve sosyal koşulların daha da kötüye gitmesi, birçok Kolombiyalıyı geri dönüş 
gerçekleştirmeye itmektedir.281

Orta Amerika ve Karayipler 

Kuzeye doğru gerçekleşen göç, Orta Amerika, Meksika ve Karayipler’de baskın bir eğilim olmaya devam 
etmektedir. Her yıl Meksika’dan çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden binlerce kişi ile Meksika 
başat menşe ülke olma durumunu sürdürmektedir. Meksika ayrıca kuzeye doğru Amerika Birleşik Devletleri’nin 
güney sınırına yolculuk eden göçmenler için de önemli bir transit ülkedir. Ancak ülkede giderek iyileşen 
ekonomik koşullar, artan eğitim düzeyi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin göç kanunlarına getirdiği daha katı 
düzenlemeler bağlamında Meksika, bir kısmı ilk etapta planladıkları şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne 
giriş yapması artık mümkün olmayanlardan oluşan uluslararası göçmenler için, giderek daha önemli bir hedef 
ülke haline gelmektedir.282 Meksika’daki yabancı doğumlu kişilerin toplam sayısı 2010 yılında yaklaşık 970.000 
iken, 2019 yılında bu rakam 1 milyonun biraz üzerine çıkmıştır – bunların büyük çoğunluğu Kuzey Amerikalılar 
olmakla beraber, Latin Amerika ve Karayipler’de yer alan ülkelerden gelen göçmenlerin bu rakam içerisindeki 
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282 Dominguez-Villegas, 2019. 
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payı giderek daha da artmaktadır.283 Ancak, 2017 yılında Orta Amerikalı göçmenlerin yüzde 90’ından fazlasının 
yaşamakta olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Amerikalı göçmenler için açık ara en çok tercih edilen hedef 
ülke olmuştur.284 Şiddet ve emniyetsizlik , yoksulluk ve aile birleşimi gibi faktörler Orta Amerika’dan gerçekleşen 
göçün önemli itici güçlerini teşkil etmeye devam etmiştir.285 En öne çıkan bölge içi göç koridorları, geçici veya 
daimi iş için Kosta Rika’ya giden Nikaragualılar, Panamalılar ve diğer Orta Amerikalıların dahil olduğu ve Orta 
Amerika’dan (ağırlıklı olarak Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan) istikrarsızlık ve kısıtlı istihdam imkanları 
nedeniyle Belize’ye göç edenlerin dahil olduğu koridorlar olmuştur.286 Karayipler’de yer alan en belirgin bölge içi 
göç koridorları ise Dominik Cumhuriyeti’ne göç eden Haitililerin müdahil olduklarıdır.287 Ayrıca, Afrika da dahil 
olmak üzere diğer bölgelerden gelerek Orta Amerika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne transit geçiş yapan 
göçmenlerin sayısı da giderek artmaktadır.288

Altbölgede gerçekleşen düzensiz göç akınları dinamik bir yapıya sahip olup, giderek daha da karmaşıklaşmakta 
ve çeşitlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz 
göçmenlerin büyük çoğunluğu yıllar boyunca Meksikalılardan oluşmuştur. Ancak son yıllarda menşesi Guatemala, 
Honduras ve El Salvador’dan oluşan “Kuzey Üçgeni” bölgesi olan Orta Amerikalıların yakalanma vakalarının sayısı, 
Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırında yakalanan Meksikalıların sayısını geçmiştir.289 Orta Amerika’dan 
şiddet, zulüm ve yoksulluk nedeniyle kaçan binlerce göçmen Amerika Birleşik Devletleri – Meksika sınırına 
doğru binlerce millik bir yol kat etmiştir. “Göçmen karavanı” olarak adlandırılan bu olaya en güncel örnek 2018 
yılının Ekim ayında yaşanmıştır. Honduraslı göçmenler Amerika Birleşik Devletleri – Meksika sınırına doğru yol 
alırken, El Salvador ve Guatemala’dan gelen binlercesi daha gruba katılmıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla göçmen 
karavanına, birçoğu çocuk olmak üzere binlerce göçmen dahil olmuştur.290 Honduras gibi ülkelerde hüküm süren 
şiddetten kaçış, aşırı yoksulluktan kaçış ve daha iyi ekonomik imkanlara yönelik arayış gibi birçok faktör, insanları 
karavana dahil olmaya itmiştir. Göç karavanı Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça sert siyasi tartışmalara yol 
açmış ve Hükümet Meksika sınırına 7.000’in üzerinde aktif görevli asker konuşlandırma kararı almıştır.291 2019 
yılının başı itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri sınırına ulaşmayı başarmış birkaç bin göçmen tutuklanmıştır. 
Bu göçmenlerin bir bölümü Meksika’dan insani yardım vizesi almış, diğerleri ise ya sınır dışı edilmiş ya da menşe 
ülkelerine geri dönüş yapmayı tercih etmiştir.292 Yüzlerce göçmen ise Meksika’nın Tijuana şehrinde yaşamaya 
devam etmektedir. 2019 yılının Şubat ayında, Afrikalı bazı göçmenlerin de dahil olduğu, Kübalı ve Haitililerden 
oluşan bir karavan, Kolombiya’dan yola çıkarak önce Panama’ya giriş yapmış ve oradan da Meksika’ya ulaşmıştır. 
Meksika, 2019 yılının başında ilan etmiş olduğu daha açık bir politika izlemeye ilişkin kararını değiştirerek, aynı 
yılın Nisan ayından itibaren Orta Amerika’dan gelen göçmenleri tutuklamaya başlamıştır.293

İnsanların Orta Amerika ve Meksika’da sınır kontrollerini atlatma girişimlerinde bulunması, göçmen kaçakçılığını 
altbölgenin bir başka başat özelliği olarak öne çıkarmaktadır. Uluslararası suç gruplarının kontrolünde olan ve 
tüm Amerika Birleşik Devletleri – Meksika sınırı boyunca uzanan kaçakçılık şebekeleri, karlı bir sektör haline 
gelmiştir.294 Kaçırılan göçmenler sıklıkla, rüşvet taleplerinden kitleler halinde kaçırılma ve şantaja kadar çok 
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çeşitli bozguncu eyleme kurban gitmektedirler.295 Göçmenler ayrıca infaz, fiziksel ve cinsel saldırı, işkence ve 
kaybedilmeye de maruz kalmaktadırlar; bu tip durumlar özellikle, kimi kaçakçılık şebekelerinin uyuşturucu 
ticaretiyle uğraşan örgütlerin elinde olduğuna yönelik bildirimlerin yapıldığı Meksika’da görülmektedir.296 Göçmen 
kaçakçılığı özellikle göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneldiği Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinde 
ve bu ükeler üzerinden gerçekleşen seyahatlerde göçü uzun süredir mümkün kılmaya devam etmektedir. Hem 
Guatemala vatandaşları hem de Guatemala üzerinden transit geçiş gerçekleştiren uluslararası göçmenler, en son 
hedeflerine ulaşmak amacıyla, yerel adıyla Coyoterismo olarak bilinen kaçakçılık biçimini tarihsel olarak sıklıkla 
kullanagelmişlerdir.297 Latin Amerika’daki vize rejimlerinin, göçmenlerin başka hedef ülkelere kaçırılmadan önce 
bölgedeki ülkelere giriş yapmalarına imkan veriyor olması, bu rejimlerin kötüye kullanıldığı yönündeki endişeleri 
giderek artırmaktadır.298 Buna ek olarak, kayda değer sayıda kişi Orta Amerika içerisinde gerçekleştirdikleri 
düzensiz göç yolculukları sırasında yaşamını yitirmiştir.299

Birkaç Orta Amerika ülkesinde hakim olan sosyoekonomik koşullar ve toplumun her seviyesinde görülen 
yaygın şiddet de göçe katkıda bulunmaktadır ve bu bağlamda göçmen kadınların ve çocukların sayısının 
yüksekliği dikkat çekmektir. Orta Amerika’dan gelen sığınma taleplerinin sayısında kayda değer oranda artış 
yaşanmıştır. Orta Amerika’dan ve Meksika’dan yapılan başvurular, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
tüm sığınma taleplerinin yüzde 54’lük kısmını oluşturmuştur.300 Başvuruların çoğunluğunu El Salvador’dan gelen 
göçmenler tarafından yapılanlar teşkil etmiş (33.000 üzeri) ve onu Guatemala (33.000 civarı) ve Venezuela 
Bolivar Cumhuriyeti’nden yapılan başvurular (27.500) izlemiştir.301 Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırında 
yakalanan aile birimlerinin sayısında artış yaşanmıştır; 2018 yılında sınırda yakalanan tüm göçmenlerin yüzde 
35’ine karşılık gelmek ve 2017 yılındaki rakama kıyasla 3 kat artış sergilemek suretiyle, yaklaşık 163.000 aile 
üyesi yakalanmıştır.302 2018 yılında sınırda yakalanan refakatsiz çocukların sayısının yaklaşık 54.000 olarak 
kaydedilmesiyle, refakatsiz çocuklar düzensiz göç akınlarının önemli kısmını teşkil etmeye devam etmiştir.303

Göçün itici gücü olarak çevresel faktörleri diğer faktörlerden ayrıştırarak değerlendirmek çetrefilli bir 
girişim olsa da, iklim değişikliğinin Orta Amerika ve Karayipler’deki insan hareketlilikleri üzerindeki etkisi 
görülebilmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne [Intergovernmental Panel on Climate Change] 
(IPCC) göre tarıma dayalı toplumlarda, küresel sıcaklık artışları ve dış göç arasında bir bağlantı bulunmaktadır.304 
2018 yılında Orta Amerika’da görülen kuraklık koşulları, Honduras’da mısır ve fasulye ürünlerinde tahminen yüzde 
82 oranında bir kayba neden olarak, yaklaşık 3 milyon kişiyi kıtlık riski ile karşı karşıya getirmiştir.305 El Salvador, 
Guatemala ve Honduras gibi ülkelerde nüfusun büyük kısmı kırsal bölgelerde yaşamakta olup, geçimlerini büyük 
ölçüde tarımdan sağlamaktadırlar; bu da onları kuraklık gibi çevresel değişiklikler karşısında özellikle hassas hale 
getirmektedir.306 İklim değişikliğinin etkilerinin Orta Amerika’da son zamanlarda hakim olan göç dinamiklerinde 
rol oynamış olması muhtemeldir; örneğin, karavana müdahil olan kayda değer sayıdaki kişinin, kuzeye doğru 
yolculuklarına başlamadan önce, tarım, ormancılık, büyükbaş hayvancılık ve balıkçılık gibi faaliyetlerle meşgul 
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oldukları kaydedilmiştir.307 Buna ek olarak Karayipler hem sismik aktiviteye hem de iklimsel afet risklerine oldukça 
yatkın bir bölgede bulunmaktadır. Karayipler’de yer alan ülkeler doğal afetler ve iklim değişikliği karşısında 
en hassas konumda olan ülkeler arasında yer almaktadır. Karayipler nüfusunun önemli bir kısmının deniz 
seviyesindeki yükselmelerin doğrudan etki alanında olan bölgelerde yaşamakta oluşu, yakın zamanda gerçekleşen 
afetlerin büyük çaplı yerinden edilmeler ve can kayıplarıyla sonuçlanmasına yol açmıştır. Örneğin Karayipler ve 
Kuzey Amerika’nın bazı kısımlarını etkisi altını alan Irma Kasırgası, her iki bölgede de 2 milyonun üzerinde insanı 
yerinden ederek, 2017 yılının küresel çaptaki en büyük felaketi olmuştur.308 Kasırga, Porto Riko, Küba ve ABD Virjin 
Adaları da dahil olmak üzere Karayipler’in bir çok bölgesinde, can kayıplarının yanı sıra, yıkıcı boyutlarda mal ve 
altyapı hasarına da neden olmuştur.309 Karayip adaları ağırlıklı olarak tarım ve turizm gibi sektörlere bağımlıdırlar 
ve dolayısıyla afetler bu ada ekonomilerinde ciddi kayıplara neden olmuştur. Bu afetlerin sıklığı ve şiddeti iklim 
değişikliğinin etkisiyle daha da arttıkça, barındırdıkları sağlık ve gıda güvencesizliği riskleri artmakta ve biyolojik 
çeşitliliğe verdikleri zararın bilançosu giderek daha da ağır olmaktadır.310

Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleşen ülkeden göç, Karayipler doğumlu göçmenlerin ülkedeki en kalabalık 
göçmen grupları arasında yer almasıyla, bölgenin bir başka kilit özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayipler 
ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarihsel bağlar ve jeopolitik faktörler, kuzey yönünde gerçekleşen göçe 
önemli ölçüde etki etmiştir. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri, ülkede bulunan tüm göçmenlerin yüzde 
10’unun Karayipler’den gelmiş olmasıyla, Karayipli göçmenlerin altbölge dışında tercih ettikleri en büyük hedef 
ülke haline gelmiştir.311 Diğer hedef ülkeler arasında önde gelenler İspanya, Kanada ve Birleşik Krallık olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Karayipli göçmenlerin yüzde 65’inden fazlası, çoğunluğu Küba’dan olmak üzere, 
sadece beş ülkeden gelmiştir (Haiti, Trinidad ve Tobago, Küba, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti).312 1960’lı yılların 
ortalarından sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kübalı nüfusun kaydettiği artış, büyük ölçüde Küba’dan gelen 
göçmenlere özel haklar tanıyan iki yasal düzenlemenin getirdiği bir sonuç olmuştur: Kübalıların (Amerika Birleşik 
Devletleri’ne kara yoluyla varış gerçekleştirenler) ülkeye giriş yaptıktan sonra bir yıl içerisinde kalıcı ikamet 
almalarını mümkün kılan 1966 Küba Uyum Yasası [Cuban Adjustment Act] ve 1994 ve 1996 Amerika Birleşik 
Devletleri-Küba Göçmenlik Anlaşmaları [United States–Cuba Migration Accords]. Bu politika “ıslak ayak, kuru 
ayak” [“wet foot, dry foot”] politikası olarak bilinmektedir.313

Kuzey Amerika314

Kuzey Amerika’da göç, bölge içine gerçekleşen göçün hâkim olduğu bir olgudur. Şekil 25’te gösterildiği üzere, 
2019 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 58,6 milyonun üzerinde göçmen Kuzey Amerika’da ikamet 
etmiştir. Bu rakam, bölgede yaşayan göçmenlerin sayısının 56,6 milyon olarak kaydedilmiş olduğu 2015 yılından 
bu yana 3 milyonluk bir artış kaydetmiştir. En kalabalık grup Latin Amerika ve Karayipler’den gelmiş (26,6 
milyon), bunu Asya’dan (17,4 milyon) ve Avrupa’dan (7 milyon) gelenler izlemiştir. Son 30 yıl içerisinde Kuzey 
Amerika’daki göçmenlerin sayısı, Latin Amerika ve Karayipler’den ve Asya’dan gerçekleşmiş olan ülkeye göç ve 
Kuzey Amerika’daki ekonomik büyüme ve siyasi istikrar gibi faktörlerin de etkisiyle, iki kattan daha fazla artış 
kaydetmiştir. 

307 IOM, 2018f.
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314 Kuzey Amerika’daki oluşumun detayları için bakınız, ek A.
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Bölge içerisinde veya başka herhangi bir yerde yaşayan Kuzey Amerikalı göçmenlerin sayısı, bölgedeki yabancı 
doğumlu nüfusla karşılaştırıldığında oldukça düşük seyretmiştir. Asya ve Afrika gibi bölge içi göçün baskın olduğu 
bölgelerin aksine, bölge dışında yaşayan Kuzey Amerika doğumlu göçmenlerin sayısı (yaklaşık 3 milyon), bölge 
içerisinde herhangi bir yere hareketlilik gösterenlerin sayısından (1,4 milyon) fazla olmuştur.

Şekil 25. Kuzey Amerika’da, bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket etmiş olan 
göçmenler, 1990-2019 

Kuzey Amerik’ya gelen göçmenler Kuzey Amerika içerisindeki göçmenler Kuzey Amerika dışına çıkan göçmenler
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  “Kuzey Amerika’ya gelen göçmenler” bölgede (yani Kuzey Amerika) ikamet etmekte olup diğer bölgelerden her hangi 
birinde (örneğin Avrupa veya Asya) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Kuzey Amerika içerisindeki göçmenler” 
bölgede (yani Kuzey Amerika) doğmuş olup, doğdukları ülkeden başka bir ülkede, ancak yine Kuzey Amerika bölgesi 
içerisinde ikamet etmekte olanları ifade etmektedir. “Kuzey Amerika dışına çıkan göçmenler” Kuzey Amerika’da doğmuş 
olup, bölge dışında (örneğin Avrupa veya Afrika’da) ikamet etmekte olanları ifade etmektedir.
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Şekil 26, 2009 ve 2019 yılları arasında en yüksek orantısal nüfus değişimini kaydetmiş olan ülkeleri göstermektedir. 
Hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki nüfus değişimleri büyüklük cinsinden gerçekleşmiş olup, 
Kanada son on yılda nüfus büyüklüğünde en faza değişimi (%11) kaydeden ülke olmuştur. Aynı dönemde Amerika 
Birleşik Devletleri nüfusu da, yaklaşık yüzde 7 oranındaki artışla, kayda değer bir büyüme sergilemiştir. Kanada’da 
son zamanlarda gözlemlenen nüfus değişimleri ağırlıkla, ülkedeki nüfus büyümesinin başat itici gücü olmaya 
devam eden göç faktörü nedeniyle yaşanmıştır.

Şekil 26. Kuzey Amerika’nın en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ülkeleri, 2009-2019 

%0 %2 %4 %6 %8 %10 %12

Amerika Birleşik Devletleria

Kanada

Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görece daha az nüfuslu ülkelerde 
kaydedilmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır.

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük yüksek yabancı doğumlu nüfusunu barındıran 
ülkesi olmuş, Kanada ise aynı sıralamada sekizinci sırada yer almıştır. Bölgedeki yabancı doğumlu nüfusun 
yüzde 86’sından fazlasının Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı görülmüştür. Şekil 27’de gösterildiği gibi, 
2019 yılında yabancı doğumluların Kanada’nın toplam nüfusu içerisindeki payı (%21’in üzeri), Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki orana kıyasla (%15) oldukça yüksek seyretmiştir. Kanada’da ülkeden göç gerçekleştirmiş olan 
vatandaşların oranı (toplam ulusal nüfus içerisindeki yüzdelik pay olarak) da Amerika Birleşik Devletleri’nden 
daha yüksek seyretmiştir. 

Şekil 27. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği Kuzey Amerika ülkeleri 
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not 1:  Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2:  “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğdukları ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir.
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Şekil 28 Kuzey Amerika ülkelerinin dahil olduğu göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim 
sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil etmekte olan ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde 
kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık bir resim sunan en büyük ilk 10 
göç koridorunu göstermektedir. Kuzey Amerika’da yer alan en büyük göç koridorların tümünde ya Asya’dan ya da 
Latin Amerika ve Karayipler’den gelen göçmenler mutlaka bulunmaktadır. 2019 yılında 11 milyondan fazlasının 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı kaydedilen Meksika doğumlu göçmenler, ülkedeki en büyük göçmen 
grubunu teşkil etmektedir. Büyüklük açısından bir sonraki sırada yer alan göç koridorları, Çin, Hindistan ve 
Filipinler gibi, nüfus yoğunluğu yüksek olan Asya ülkelerinin dahil olduğu koridorlardır. Vietnam, Kore Cumhuriyeti 
ve Küba’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanan diğer büyük koridorlardan bazıları, yıllar önce menşe ülkelerde 
yaşanmış olan çatışmalar ve politik değişimlerin etkisiyle hızla daha da büyümüştür. 

Şekil 28. Kuzey Amerika ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 10 göç koridoru, 2019 

Göçmenler (milyon)
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır.

2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri 1 milyonun üzerinde mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmıştır. Şekil 
29’da açıkça görüldüğü üzere, bunların çoğunluğu, sayıları 700.000’in üzerinde kaydedilen sığınmacılardan 
oluşturmuştur. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri sığınma taleplerinin sayısının 300.000’i aştığı 2017 yılına kıyasla 
bir düşüş yaşamış olsa da, 2018 yılında da dünyanın en fazla yeni sığınma talebi başvurusu alan (250.000’den 
fazla) ülkesi olmaya devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sığınmacıların geldikleri ülkeler geniş 
bir yelpazede çeşitlilik göstermiştir; ancak en büyük nüfusların El Salvador, Guatemala, Venezuela Bolivar 
Cumhuriyeti ve Honduras’dan geldikleri kaydedilmiştir. Kanada da yüksek sayıda mülteci ve sığınmacıya ev 
sahipliği yapmaktadır. Kanada 2018 yılında 190.000’in üzerinde mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmıştır ve bu 
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rakam 2017 yılında kaydedilen rakam olan 150.000’e kıyasla bir düşüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Mültecilerin 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Kanada’ya yeniden yerleştirilmesi konusuna ileride “Kuzey Amerika’da kilit 
özellikler ve gelişmeler” başlıklı bölümde değinilmiştir. 

Şekil 29. Kuzey Amerika ülkelerinde bulunan ve bu ülkelerden çıkış yapan  
mülteci ve sığınmacıların sayısı, 2018 
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Kaynak:  UNHCR, ts.

Not:  “Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte olan 
mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan ancak o ülke 
dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir.

Kuzey Amerika’daki yeni yerinden edilme vakalarının tümü afetler nedeniyle gerçekleşmiştir (şekil 30). Amerika 
Birleşik Devletleri, iki büyük kasırga ve kontrol edilemeyen yangınlar sonucu 1,2 milyonu aşkın kişinin yerinden 
edilmesiyle, en yüksek rakamı kaydetmiştir. Kuzey Amerika’nın kalan kısımlarında gerçekleşen yerinden edilmeler, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndekilere kıyasla oldukça küçük ölçekli olmuştur; örneğin Kanada 2018 yılında 19.000 
yeni yerinden edilme vakası kaydetmiştir. Kuzey Amerika afet kaynaklı yeni ülkesinde yerinden edilmelerin 
sayısı bakımından, afet kaynaklı yerinden edilmelerin sayısının çatışma nedeniyle gerçekleşenlerden daha fazla 
kaydedildiği Asya’nın (bakınız, şekil 12) hemen ardından dünyada ikinci sırada yer almıştır.

Şekil 30. Yeni ülkesinde yerinden edilmelerin en fazla görüldüğü Kuzey Amerika ülkeleri (afet ve 
çatışma), 2018 
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Kaynak:  IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar:  Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, 
zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni 
yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden 
edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir.

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nüfusuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.
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Kuzey Amerika’da kilit özellikler ve gelişmeler 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki göç eğilimlerinin temel özelliği oldukça yüksek seviyelere seyreden ülkeye 
göç hacmidir. Uluslararası göçmenlerin demografisi sürekli evrilmekte olsa da, ülkeye gerçekleşen göç ağırlıklı 
olarak Latin Amerika ve Asya’dan gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı doğumlu nüfusu 2015 
yılından 2019 yılına kadar olan dönemde yüzde 5’lik bir artışla yaklaşık 15 milyona ulaşmıştır.315 2019 yılı itibarıyla 
Meksika doğumlu göçmenler, sayılarının 12,4 milyonun hemen üzerinde kaydedilmesiyle, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki toplam göçmen nüfusunun yaklaşık yüzde 27,7’sini oluşturmuş ve ülkede yaşayan en büyük 
yabancı doğumlu nüfusu teşkil etmişlerdir.316 Ancak tarihsel olarak (an az 1970 yılından bu yana) Meksikalılar her 
zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleşen en büyük göç akınlarını oluşturmuş olsalar da, sayıları son yıllarda 
düşüş kaydetmiştir.317 Ülkeye son zamanlarda gerçekleşen varışlar ağırlıklı olarak Asya’dan -ağırlıkla Hindistan, Çin 
ve Filipinler- ve ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Küba ve El Salvador gibi Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinden 
olmuştur.318 2019 yılında Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne en fazla sayıda gelen göçmenler arasında ikinci sırada 
yer alan göçmen grubun menşe ülkesi olmuştur ve Asya’nın 2055 yılı itibarıyla en büyük menşe bölgesi olması 
öngörülmektedir.319 Asyalıların Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdikleri ülkeye göçte en büyük yol, bu 
göçmenlerin çoğunluğunu öğrenciler oluşturduğu halde, aile sponsorlu vizelerdir;320 2017/2018 akademik yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 360.000’in üzerinde Çinli uluslararası öğrenci olduğu kaydedilmiştir.321

Kanada’daki göçmen nüfuslar, ülkenin toplam nüfusunda giderek daha da artan bir yüzdelik paya sahip olmak 
suretiyle kaydettikleri artışı sürdürmektedir. 2000 yılında yabancı doğumlu kişiler Kanada nüfusunun yaklaşık 
yüzde 18’ini oluştururken, bu oran 2005 yılında yaklaşık 19’a, 2010 yılında yaklaşık yüzde 20’ye ve 2019 yılında 
ise yüzde 21’in üzerinde çıkmıştır.322 Ancak Kanada’daki göçmen nüfusların menşe ülkeleri geçmişte ağırlıkla 
Avrupa ülkelerinden oluşmuşken, ülkede Asya ülkelerinden gelen kalabalık nüfuslu göçmenlerin yabancı doğumlu 
nüfus bileşenlerine daha fazla dahil olmasıyla sonuçlanan bir değişim gerçekleşmiştir. Örneğin 2000 yılında 
Kanada’daki uluslararası göçmenlerin en büyük menşe ülkesi Birleşik Krallık (608.000) olmuştur, ve onu Çin 
(412.000), Hindistan (319.000) ve İtalya (315,000) izlemiştir. 2019 yılı itibarıyla, Hindistan ve Çin, sırasıyla yaklaşık 
709.000 ve yaklaşık 700.000 göçmenle, Birleşik Krallık’ın önüne geçerek, en büyük iki menşe ülke konumunda yer 
almışlardır.323 Kanada’da 7,9 milyon olarak kaydedilen toplam yabancı doğumlu nüfus içerisindeki en kalabalık 
nüfuslar sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkelere, 2019 yılında, İran İslam Cumhuriyeti gibi diğer Asya ülkeleri 
de dahil olmuştur.324 2017 yılında Kanada, en üst sırada yer alan üç menşe ülke Hindistan, Filipinler ve Çin olmak 
üzere, 286.000 yeni daimi ikametçi kabul etmiştir.325

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan düzensiz göçmenlerin sayısının on yıl önceye kıyasla daha yüksek 
olduğu tahmin edilmektedir, ancak bu sayı hala Kanada’da kaydedilenden çok daha yüksektir. 2017 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam nüfusun yüzde 3,2’sine karşılık gelmek üzere tahminen 10,5 milyon 

315 UN DESA, 2019a.
316 A.g.e.
317 Zong, Batalova ve Burrows, 2019.
318 UN DESA, 2019a.
319 Radford, 2019; UN DESA, 2019a.
320 Malik, 2015.
321 IIE, 2018.
322 UN DESA, 2019a.
323 A.g.e.
324 A.g.e.
325 IRCC, 2018.
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düzensiz göçmenin yaşamakta olduğu kaydedilmiştir.326 Düzensiz göçmenlerin sayısında, 2007 yılında kaydedilen 
oldukça yüksek 12,2 milyon rakamının ardından, süregelen bir düşüş yaşanmaktadır.327 Meksikalılar ilk kez Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki tüm kayıt dışı göçmenlerin yarısından daha azını (%47) teşkil etmişlerdir.328 Çoğunluğunu 
Kuzey Üçgeni ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras’tan gelenlerin oluşturduğu Orta Amerikalı düzensiz 
göçmenlerin sayısı, 2007 yılında kaydedilen rakam olan 1,5 milyondan, 2017 yılında 1,9 milyona çıkmıştır.329 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yetişkin düzensiz göçmenler içerisinde kayda değer bir kısım yeni 
varış gerçekleştirmeyenlerden oluşmaktadır; 2017 yılında yetişkinlerin yüzde 65’inden fazlası Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 10 yıldan daha fazla bir süredir yaşamakta olanlardan oluşmuştur.330 Düzensiz göçmenlerin ülkeye 
izinsiz giriş gerçekleştirmeleri mümkündür, ancak vize süresini geçirerek Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmaya 
devam edenlerin çoğu ülkeye ilk girişlerini düzenli olarak gerçekleştirmiş olanlardır. Örneğin 2018 mali yılı 
içerisinde, 600.000’i aşkın yabancı doğumlu kişi Amerika Birleşik Devletleri’nde vize süresini geçirerek kalmıştır.331 
Tahminler oldukça çeşitlilik göstermekte ve isabetli rakamlara ulaşmak güç olsa da, Kanada da kayda değer sayıda 
düzensiz göçmene ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılından önceki son iki yıl içerisinde, 45.000’den fazla göçmenin 
Kanada’ya düzensiz olarak giriş yapmış olduğu bildirilmiştir.332

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada kayda değer sayıda mülteciyi ülkelerine yeniden yerleştirmiş ve dünyada 
en fazla sayıda yeniden yerleştirme gerçekleştiren iki ülke olmuşlardır. 2018 yılında Kanada, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeniden yerleştirdiği mültecilerden daha fazlasını yeniden yerleştirmiştir ve böylece Amerika 
Birleşik Devletleri ilk kez küresel düzeyde ilk sırada yer almamıştır. 2018 yılında dünya çapında yeniden yerleştirilen 
92.400 mülteciden, Kanada’nın kabul ettiklerinin sayısı yaklaşık 28.000 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nin kabul 
ettiklerinin sayısı 23.000’den biraz daha az olarak kaydedilmiştir.333 Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden 
yerleştirilen mültecilerin sayısı son iki yıl içerisinde düşüş kaydetmiştir; örneğin 2016 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri yaklaşık 100.000 mülteciyi kabul etmiştir.334 Bu rakam bir sonraki yılda büyük bir düşüş kaydederek 
33.000’e inmiştir.335 Ayrıca 2016 yılından bu yana Kanada’ya sığınma talebinde bulunan Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşlarının sayısında da önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Sadece 2017 yılında, 2.500’ün üzerinde 
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Kanada’ya sığınma başvurusunda bulunmuş olup,336 bu rakam 2016 yılında 
yapılmış olan başvuruların sayısının 6 katıdır ve Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’nın [Refugees 
and Citizenship Canada] (IRCC) yirmi yılı aşkın bir süre önce sığınmacıların sayılarına ilişkin bildirimde bulunmaya 
başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olmuştur.337 Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılmış olan 
sığınma talebi başvurularının çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet hakkı bulunmayan ebeveynlerin 
çocukları tarafından yapılmıştır.338

326 Krogstad, Passel ve Cohn, 2019.
327 A.g.e.
328 A.g.e.
329 A.g.e.
330 A.g.e.
331 Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, 2018. 
332 Connolly, 2019.
333 UNHCR, 2019a.
334 UNHCR, 2018a.
335 A.g.e.
336 Patriquin, 2018.
337 A.g.e.
338 A.g.e.

https://globalnews.ca/author/amanda-connolly/
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Amerika Birleşik Devletleri’nin göç politikaları katılaşarak, ülke içine gerçekleşen göç akınlarını ve insani 
kabulleri yavaşlatmıştır. Örneğin 2018 yılında, bir önceki yılda da olduğu gibi, hem göçmenler hem de göçmen 
olmayanlar için düzenlenen vizelerin toplam sayısında düşüş yaşanmıştır.339 2016 yılında 10 milyonun üzerinde 
göçmen olmayan vize düzenlenmişken, bu rakam 2018 yılı sonu itibarıyla düşüşe geçerek 9 milyonun biraz üzerinde 
kaydedilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk olarak 2017 yılında yürürlüğe girmiş olan ve ilk aşamada İran 
İslam Cumhuriyeti, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen vatandaşlarını kapsayan seyahat 
yasağı, Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş gerçekleştiren göçmenlerin ve ziyaretçilerin sayısında düşüşe neden 
olmuştur. Mahkemede itiraz edilmesinin ardından revize edilen ve yasaklı ülkeler listesine birçok yeni ülkenin 
eklendiği seyahat yasağı, 2017 yılının Eylül ayında yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenleme İran İslam Cumhuriyeti, 
Demokratik Kore Cumhuriyeti, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Çad, Yemen, Somali ve Libya’yı kapsamıştır ve 
Çad daha sonra listeden çıkarılmıştır.340 En tartışmalı değişiklik 2018 yılının Haziran ayında, Hükümet “sıfır-
tolerans politikası” olarak bilinen ve belgesiz olarak Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçen sığınmacı aileler de 
dahil olduğu göçmenler için geçerli olan politikayı yürürlüğe koyduğu zaman başlamıştır. Politika düzensiz sınır 
geçişleri için cezalandırıcı ve caydırıcı bir yaptırım olarak işlev görmek üzere tasarlanmış341 olsa da uygulamaya 
geçirildiğinde 2.600’ün üzerinde çocuğun ailelerinden ayrılmasına neden olmuştur;342 ancak halk arasında 
karşıt seslerin yükselmesi Hükümeti çabucak yön değiştirmeye itmiştir. Daha sıkı göç politikaları, halk arasında 
oldukça yaygın olan ve göçmenleri Amerikan toplumu için bir tehlike ve yük olarak gören göç karşıtı söylemin 
üzerine eklenmiştir; göç üzerine üretilen komplo teorileri de oldukça yaygın olup güvensizlik ve korku ortamı 
yaratmaktadır.343 2018 yılında yapılan bir anket, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yarısından fazlasının, 
Hükümetin göçün toplum ve vergi mükellefleri üzerindeki gerçek maliyetine ilişkin bilgileri kamuoyundan 
gizlediğine inandığını tespit etmiştir.344 Güncel veriler de 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen ve 
bir çok mağdurun ırk veya etnisite dolayısıyla hedef haline geldiği nefret suçlarının sayısında bir artış yaşandığını 
göstermektedir.345

Göç politikalarının ulusal düzeyde daha kısıtlayıcı hale gelmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nin “sığınak 
şehirleri” duruma müdahale ederek, statüleri nedeniyle ya tutuklanma ya da sınır dışı edilme riskiyle karşı 
karşıya olan kayıt dışı göçmenlere koruma sağlamışlardır. Sığınak şehirler kavramı dünyanın başka yerlerinde de 
var olmaya devam etse de, yerel yargı birimlerinin -şehirler, ilçeler veya Eyaletler gibi- federal göç yasalarıyla346 
açıktan ters düşmekte oldukları ve kayıt dışı ikametçileri korumaya yönelik yasal düzenlemeleri yürürlüğe 
koydukları Amerika Birleşik Devletleri’nde çok daha sıklıkla uygulanmaktadır.347 2018 yılında, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin en kalabalık nüfusa ve en fazla sayıda kayıt dışı göçmene sahip eyaleti Kaliforniya, yerel kolluk 
kuvvetlerinin göç kanunlarının uygulanması konusunda federal yetkililerle yapacakları işbirliğine kısıtlamalar 
getiren, eyalet çapında düzenlemeleri yasalaştırmıştır.348 Sığınak şehirler federal yetkililer arasında, federal göç 
yasalarıyla bağdaşmayan yargı kararlarını cezalandırma girişimleri de dahil olmak üzere, bir ters tepkiye yol 
açmıştır.349

339 Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ts.
340 Chishti ve Bolter, 2019.
341 OHCHR, 2018b.
342 Mittelstadt, 2018; Shapiro ve Sharma, 2018.
343 Gaston and Uscinski, 2018.
344 A.g.e.
345 FBI, 2018.
346 Duncan ve Popp, 2017.
347 Bauder, 2016.
348 Raphelson, Hobson ve Bentley, 2018.
349 Chishti ve Bolter, 2019.
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Okyanusya350

2019 yılında, Okyanusya’da bölge dışından gelen yaklaşık 7,7 milyon uluslararası göçmenin yaşamakta olduğu 
kaydedilmiştir. Şekil 31’de gösterildiği gibi, yabancı doğumlu göçmen nüfus ağırlıklı olarak Asya’dan (%49) ve 
Avrupa’dan (%38) gelen kişilerden oluşmuştur. Geçtiğimiz son 30 yıl içerisinde, Asyalı göçmenlerin oluşturduğu 
grup büyüme kaydederken, Avrupa›dan gelenlerin sayısı sabit kalmıştır. 

2019 yılında Okyanusya, dünyanın altı bölgesi içerisinde, bölge dışındaki göçmenlerin sayısının en düşük 
kaydedildiği bölge olmuştur; bu durum kısmen, önceki 30 yıl boyunca göçmenlerin sayısında artış kaydedilmiş 
olmasına rağmen, bölgenin toplam nüfus büyüklüğünün düşük seyretmesinin bir yansımasıdır. Okyanusya 
doğumlu olup bölge dışında yaşayanların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da ikamet etmiştir. 

Şekil 31. Okyanusya’da bölge içerisinde, bölge içine ve bölge dışına hareket etmiş olan göçmenler, 
1990-2019 
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Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  “Okyanusya’ya gelen göçmenler” bölgede (yani Okyanusya) ikamet etmekte olup diğer bölgelerden herhangi birinde 
(örneğin Avrupa veya Asya) doğmuş olan göçmenleri ifade etmektedir. “Okyanusya içerisindeki göçmenler” bölgede 
(yani Okyanusya) doğmuş olup, doğdukları ülkeden başka bir ülkede, ancak yine Okyanusya bölgesi içerisinde ikamet 
etmekte olanları ifade etmektedir. “Okyanusya dışına çıkan göçmenler” Okyanusya’da doğmuş olup, bölge dışında 
(örneğin Avrupa veya Afrika’da) ikamet etmekte olanları ifade etmektedir.

350 Okyanusya’daki oluşumun detayları için bakınız, ek A.
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Okyanusya’daki birçok ülke, son on yılda nüfuslarının büyüklüğünde önemli değişimler yaşamıştır. En büyük 
değişimler, Şekil 32’de gösterildiği gibi, 2009 ile 2019 yılları arasında nüfuslarında yaklaşık yüzde 30 oranında 
artış kaydetmiş olan Vanuatu ve Solomon Adaları’nda gerçekleşmiştir. Bunların dışında kalan ülkelerdeki nüfus 
değişimi de büyüme cinsinden gerçekleşmiştir. 

Şekil 32. Okyanusya’da en yüksek orantısal nüfus değişimine sahip ülkeler, 2009-2019 
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Kaynak: UN DESA, 2019c.

Not: 2009 ile 2019 yılları arasında kaydedilen en yüksek orantısal nüfus değişimlerinin görece daha az nüfuslu ülkelerde 
kaydedilmesinin daha olası olduğu belirtilmesi gereken önemli bir noktadır.

Okyanusya’daki uluslararası göçmenlerin büyük çoğunluğu ya Avustralya’da ya da Yeni Zelanda’da yaşamıştır 
(şekil 33). Bölgedeki ülkelerin çoğunun göç profilleri, ya net menşe ya da net hedef ülkeleri olmaları dolayısıyla 
çarpıktır. Örneğin, Tonga, Samoa ve Fiji’nin ülkeden göç rakamları yerli nüfuslarına kıyasla yüksektir, ve yabancı 
doğumlu nüfusların yerli nüfuslarındaki payı oldukça düşüktür. Bu ülkelerden gelen göçmenlere ağırlıklı olarak 
Yeni Zelanda, ve biraz daha az oranda da Avustralya ev sahipliği yapmıştır. Avustralya ve Yeni Zelanda toplam 
nüfuslarının içerisinde, sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 22 olmak üzere, yüksek oranlarda yabancı doğumlu nüfuslar 
barındırmaktadır. 
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Şekil 33. 2019 yılında en fazla göçün gerçekleştiği Okyanusya ülkeleri 
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yüzdelik pay
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Kaynak: UN DESA, 2019a.

Not 1: Ülkeye göç eden ve ülkeden göç eden kişilerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü UN DESA’nın, 
o ülke için belirtmiş olduğu ve yabancı doğumlu nüfusları da kapsayan toplam ikametçi nüfus bilgisine dayanmaktadır.

Not 2: “Ülkeye göç edenler” ülkede ikamet eden yabancı doğumlu göçmenleri ifade etmektedir. “Ülkeden göç edenler” ülkede 
doğmuş olup, 2019 yılında doğdukları ülkelerin dışında ikamet etmekte olan insanları ifade etmektedir.

Okyanusya ülkelerinin dahil olduğu en büyük ilk 10 göç koridorunun görüldüğü Şekil 34, göç hareketliliklerinin 
zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil etmekte ve göç kalıplarının 
evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi sürecine ilişkin anlık 
bir resim sunmaktadır. Bölgede yer alan en büyük ilk 10 göç koridorunun sekizi, en büyüğü Birleşik Krallık’tan 
gelen göçmenlerin oluşturduğu koridor olmak üzere, Avustralya’ya gelen göçmenleri içermektedir. Daha büyük 
olan bu koridorlar ayrıca, Okyanusya dışında yer alan - Çin, Hindistan, Vietnam ve Filipinler de dahil olmak 
üzere- ve bir çoğu son bir kaç on yıldır hızlı nüfus artışları kaydetmiş olan çeşitli ülkelerden gelen göçmenleri 
de içermektedir. Okyanusya’dan gelen göçmenler, diğer bölgelere gitmekten çok bölge içinde kalma eğiliminde 
olmuşlardır. Örneğin Yeni Zelanda’da, büyük çoğunluğu Avustralya’da ikamet etmek suretiyle, ülke dışında 
yaşayan göçmenlerin oranı oldukça yüksek seyretmiştir. 
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Şekil 34. Okyanusya ülkelerini dahil olduğu en büyük ilk 10 göç koridoru, 2019 
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Göçmenlerin 
ikamet yerleri 

Kuzey 
Amerika

Okyanusya 

0,0 0,5 1,0

Birleşik Krallık -
 Avustralya

Çin -
 Avustralya

Yeni Zelanda -
 Avustralya
Hindistan -
 Avustralya
Filippinler -
 Avustralya

 Birleşik Krallık -
 Yeni Zelanda

Vietnam -
 Avustralya

Papua Yeni Gine -
 Kanada

İtalya -
 Avustralya

Güney Afrika -
 Avustralya

Kaynak:  UN DESA, 2019a.

Not:  Koridorlar, göç hareketliliklerinin zaman içerisinde yapmış olduğu birikim sonucunda oluşan kümülatif durumu temsil 
etmekte ve göç kalıplarının evrilerek belirli hedef ülkelerde kayda değer yabancı doğumlu nüfuslar meydana getirmesi 
sürecine ilişkin anlık bir resim sunmaktadır.

2018 yılında Okyanusya’nın ev sahipliği yaptığı mülteci ve sığınmacıların sayısı 126.000’in biraz üzerinde 
kaydedilmiştir. Bu bölgedeki en büyük ev sahibi ülke Avustralya olmuş, onu Papua Yeni Gine eve Yeni Zelanda 
İzlemiştir. Bu ülkelerde bulunan mültecilerin çoğu (Papua Yeni Gine’deki Endonezyalılar veya Avustralya’daki 
İranlılar gibi) Asya menşeli olmuştur. 2018 yılında Okyanusya bölgesinde yer alan ülkelerden gelen mültecilerin 
ve sığınmacıların dünya çapındaki sayısı yaklaşık 3.000 olarak kaydedilmiştir. 
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Şekil 35. Okyanusya ülkelerinde bulunan ve bu ülkelerden çıkış yapan  
mülteci ve sığınmacıların sayısı, 2018 
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Kaynak:  UNHCR, ts.

Not:  “Ev sahipliği yapılan” ifadesi başka ülkelerden gelmekte olup kabul eden ülkede (şeklin sağ tarafı) ikamet etmekte 
olan mültecileri ve sığınmacıları ifade etmektedir; “ülke dışında olan” ifadesi menşe ülkesi söz konusu ülke olan 
ancak o ülke dışında bulunan mülteci ve sığınmacıları ifade etmektedir. Şekil 2018 yılı verilerine dayanmaktadır ve 
hesaplamalar ülkeler içerisinde bulunan ve ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları bir arada değerlendirmek suretiyle 
hesaplanmıştır.

2018 yılında Okyanusya’daki yeni ülkesinde yerinden edilme vakalarının çoğu, çatışma nedeniyle değil, 
afetler nedeniyle gerçekleşmiştir (şekil 36). Papua Yeni Gine (büyük ölçüde bir deprem sonucu gerçekleşmiş 
olan) ülkesinde yerinden edilmelerin sayısının en yüksek kaydedildiği (61.000) ülke olmuştur. Afet kaynaklı 
diğer büyük çaplı yerinden edilmeler Kuzey Mariana Adaları (14.000), Vanuatu (13.000) ve Avustralya’da 
(11.000) gerçekleşmiştir. 2018 yılında, Vanuatu’daki çoğu yerinden edilme vakası volkanik aktivite nedeniyle 
gerçekleşmişken, Avustralya’daki yerinden edilmelerin çoğunun altında yatan neden kontrol edilemeyen yangınlar 
olmuştur. Papua Yeni Gine 360 yeni çatışma kaynaklı yerinden edilme vakası ile Okyanusya’da, şiddet ve çatışma 
kaynaklı yerinden edilmelerin kaydedildiği tek ülke olmuştur. 
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Şekil 36. Yeni ülkesinde yerinden edimelerin en fazla görüldüğü Okyanusya ülkeleri  
(afet ve çatışma), 2018 
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Kaynak: IDMC, ts.; UN DESA, 2017.

Notlar: Yeni yerinden edilmeler 2018 yılında gerçekleşmiş olan yerinden edilme hareketliliklerin sayısını ifade etmekte olup, 
zaman içerisinde yerinden edilme sonucu ortaya çıkan toplam kümülatif IDP stokuna karşılık gelmemektedir. Yeni 
yerinden edilme rakamları bir seferden daha fazla yerinden edilmiş kişileri içermekle birlikte, yıl içerisinde yerinden 
edilmiş kişilerin sayısına karşılık gelmemektedir.

 Yeni afet ve çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin yüzdelik dilimini hesaplamak için kullanılan nüfus büyüklüğü, ülkenin 
2017 UN DESA nüfus tahminlerinde belirtilen toplam ikametçi nüfusuna dayanmaktadır ve yüzdeler nispeten emsal 
amaçlı verilmiştir.

Okyanusya’da kilit özellikler ve gelişmeler 

Hem Yeni Zelanda hem de Avustralya’ya gerçekleşen net yıllık göçte miktarında düşüş kaydedilmiştir. Kasım ayı 
ile sonlanan 2018 döneminde Yeni Zelanda’nın net göç sayısı 51.000’in biraz üzerinde olmuş, ve bu rakam 2017 
döneminin bitiminde kaydedilmiş olan 52.000’e kıyasla hafif bir düşüşe işaret etmiştir;351 Avustralya’nın Haziran 
ayı ile sonlanan 2018 dönemi için kaydedilen net denizaşırı göç sayısı ise 237.000 kişi olarak tahmin edilmiş 
olup, Haziran ayı ile sonlanan 2017 dönemine kıyasla yüzde 10 oranında düşüş kaydetmiştir.352 Avustralya’ya 
giden göçmenlerin doğum yeri olan bölgelerin son yıllarda değiştiği gözlemlenmiştir; 2014 yılından bu yana, 
en yüksek sayıda göçmen, Okyanusya ve Avrupa’nın da dahil olduğu daha geleneksel menşe bölgelerin aksine, 
ağırlıklı olarak Asya’dan gelmiştir.353 Örneğin, Güney ve Orta Amerika’dan gerçekleşen göçmen varışlarının sayısı, 
Kuzeybatı Avrupa ve Okyanusya’dan olan varışların sayısını geçmiştir.354 2019 yılında Avustralya’daki yabancı 
doğumlu nüfus ülke nüfusunun yüzde 30’unu oluşturmuştur; buna kıyasla Kanada’da bu oran yüzde 21,3 ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 15 olarak kaydedilmiştir.355 Birleşik Krallık on yıllardır tutarlı bir şekilde 
Yeni Zelanda’da bulunan göçmenlerin başat menşe ülkesi olmuştur; ancak özellikle Çin ve Hindistan’dan olmak 

351 İstatistik Yeni Zelanda, 2019.
352 Avustralya İstatistik Bürosu, 2019.
353 A.g.e.
354 A.g.e.
355 UN DESA, 2019a.
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üzere Asyalı göçmenlerin sayısında da dikkate değer bir artış kaydedilmiştir ve ayrıca Fiji, Samoa ve Tonga’nın 
da dahil olduğu Pasifik Adalarından gelen kişilerin sayısı da kayda değer ölçüde olmuştur.356 2017 yılında Yeni 
Zelanda’nın yabancı doğumlu nüfusu ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturmuştur.357 Hem 
Avustralya hem de Yeni Zelanda’da kayda değer sayıda geçici işçi mevcudiyeti görülmüştür. 2016/2017 döneminde 
Yeni Zelanda’da 209.000’in üzerinde kişiye çalışma vizesi düzenlemiş olup, bu rakam 2015/2016 dönemine kıyasla 
yüzde 9’luk bir artışa işaret etmektedir.358 2016/2017 döneminde Yeni Zelanda’daki geçici göçmen işçilerin en 
büyük menşe ülkesi Hindistan olmuş, hemen ardından Birleşik Krallık, Çin ve Almanya gelmiştir.359 Her iki ülke de 
yüksek sayıda uluslararası öğrenci çekmektedir. 2016/2017 döneminde Yeni Zelanda’da, çoğu ağırlıkla Çin’den 
ve Hindistan’dan gelen öğrenciler olmak üzere, öğrenci vizesi hamili 91.000’in üzerinde kişi bulunurken;360 
Avustralya’da uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılından bu yana artış sergilemekte olup, 2018 yılında rekor 
seviyede bir yükselişle yaklaşık 700.000’e ulaşmıştır361. 

Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda mültecilerin yeniden yerleştirilmesi faaliyetlerine iştirak etmiştir. 
Avustralya’nın mülteci yeniden yerleştirme programı, 2018 yılında ülkeye yaklaşık yaklaşık 13.000 mültecinin 
yeniden yerleştirilmiş olmasıyla, dünyanın en büyük üçüncü programı olarak kaydedilmiştir.362 Avustralya’nın 
İnsani Yardım Programı kapsamında, 2015 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti ve Irak’taki çatışmalarda yerinden 
edilmiş kişiler için 12.000 ek insani kota ayrılmıştır.363 Avustralya’nın İnsani Yardım Programı’nın [Humanitarian 
Program] bu kotası 2017/2018 döneminde 16,250’ye yükseltilmiştir ve kotanın 2018 yılından 2019 yılına 
gelindiğinde de daha da artırılarak 18.750’ye yükseleceği öngörülmektedir.364 Avustralya’nın izlediği politika, 
botlarda düzensiz varış gerçekleştirmek suretiyle sığınmacı olarak gelenlerin Papua Yeni Gine’nin Manus 
Adası’nda ve Nauru’da yer alan deniz aşırı gözaltı merkezlerine transfer edilmesi yönündedir.365 Avustralya 
ayrıca 2013 yılının Temmuz ayında, botlarla varış gerçekleştiren ve uluslararası koruma ihtiyacı bulunduğu 
tespit edilen tüm kişilerin Avustralya’da yeniden yerleştirilmeyeceğini ilan etmiştir.366 Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avustralya arasında 2016 yılında imzalanmış olan ikili yeniden yerleştirme anlaşması kapsamında, Amerika 
Birleşik Devletleri Nauru’dan ve Papua Yeni Gine’nin Manus Adası’ndan en fazla 1.200 kadar mülteciyi ülkesine 
yeniden yerleştirmeyi kabul etmiştir.367 2019 yılının başları itibarıyla bu anlaşma çerçevesinde söz konusu deniz 
aşırı gözaltı merkezlerinden sadece 500 kadar mülteci Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden yerleştirilmiş 
bulunmaktadır.368 Aynı zamanda, Manus Adası ve Nauru’ya transfer edilenlerden yaklaşık 1000 kişi halen orada 
kalmaya devam etmektedir ve bu kişilerden bazılarının ciddi boyutlarda fiziksel ve zihinsel/ruhsal sağlık sorunları 
olduğu kaydedilmiştir.369 Yeni Zelanda da, Mülteci Kotası Programı [Refugee Quota Programme] kapsamında her 

356 A.g.e.
357 A.g.e.
358 Yeni Zelanda İşletme, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı, 2018.
359 A.g.e.
360 Yeni Zelanda İşletme, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı, 2018.
361 Avustralya Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, 2018.
362 UNHCR, 2019a.
363 Avustralya Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019.
364 A.g.e.
365 Avustralya Mülteci Konseyi, 2017.
366 A.g.e.
367 Andrew ve Renata Kaldor Uluslararası Mülteci Hukuku Merkezi, 2019. 
368 Davidson, 2019.
369 UNHCR, 2019e.
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yıl yaklaşık 1000 mülteciyi yeniden yerleştirmeyle kabul eden bir mülteci yeniden yerleştirme ülkesidir.370 Bu 
rakama 2016/2017 ve 2017/2018 dönemlerinde, Suriyeli mültecilere ayrılan 250 kişilik kota da dahildir.371 Yeni 
Zelanda ayrıca mültecilerin çekirdek aile dışındaki yakın akrabalarına Yeni Zelanda’ya Daimi İkamet başvurusunda 
bulunma hakkı tanıyan yıllık 300 ek kota getirmiştir.372

Ekonomik zorluklar Pasifik Adası ülkelerinden gerçekleşen göç üzerinde etkili olmaktadır. Bir çok Pasifik 
Adası yoksulluk ve eşitsizlikle bağlantılı zorluklar yaşamaya devam etmektedir. Adalardaki ekonomik büyümeyi 
geciktiren faktörler arasında tecrit edilmiş konumları, daha büyük piyasalara oldukça uzak mesafelerde 
bulunmaları, kısıtlı doğal kaynakları ve dar ekonomileri da yer almaktadır.373 Bunlara ek olarak altbölgede 
önemli ölçüde bir “gençlik patlaması” yaşanmaktadır; örneğin, Solomon Adaları nüfusunun yüzde 70’i 34 yaşın 
altındadır.374 Bu durum kayda değer sayıda gencin işsizlikle karşı karşıya kalması ve ülkeden gerçekleşen iş gücü 
göçü seviyelerinin yüksek seyretmesi ile sonuçlanmıştır. 2007 yılından bu yana, Yeni Zelanda’nın Onaylı Sezonluk 
İşverenler programı [Recognised Seasonal Employer Scheme] ve Avustralya’nın, özellikle hortikültür ve vitikültür 
endüstrilerindeki işgücü açıklarını gidermeyi amaçlayan 2012 tarihli Sezonluk İşçi Programı [Seasonal Worker 
Programme] gibi sezonluk işgücü göçü şemaları, Pasifik Adaları’ndaki iş gücü açığının giderilmesine yardımcı 
olmaktadır.375 2017/2018 sezonu boyunca Yeni Zelanda’nın Onaylı Sezonluk İşverenler şeması kapsamında 
9.600’ü aşkın kişiye, ve aynı sezon içerisinde Avustralya’nın Sezonluk İşçi Programı kapsamında 8.000’in üzerinde 
kişiye vize düzenlenmiştir.376 2018 yılında Avustralya’nın kırsal kesimlerinde ve bölgelerinde düşük vasıflı ve yarı 
vasıflı mesleklerde görülen açığı kapatmak için Pasifik İşgücü Programı [Pacific Labour Scheme] (PLS) adı altında 
yeni bir işgücü şeması kurulmuştur.377 Burada önemli olan bir nokta şudur: Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik 
Adaları’ndan gelen göçmen işçiler için başat hedef ülkeler olsa da, bu Adalardan gerçekleşen işgücü göçü çeşitlilik 
göstermektedir; örneğin, artan sayıda Fijili ve Tongalı, Japonya gibi ülkelere gitmektedir.378

Birçok Pasifik Adalıyı göçe iten çok çeşitli faktörler arasında çevresel değişim ve bozulma da önem taşımaktadır. 
Pasifik, bazıları iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak gelişen doğal risklere fazlaca açık bir bölgedir. İlkim değişikliği 
ve bununla bağlantılı olarak gelişen göç, yerinden edilme ve planlı yer değiştirme karşısındaki kırılganlık düzeyi, 
Pasifik Ada ülkeleri ve bölgeleri arasında farklılık göstermektedir. Kiribati ve Tuvalu’da nüfusun yarısı, suya ve 
karaya erişimin kısıtlı olduğu dar mercan resiflerinden oluşan kayalıklar üzerine kurulmuş olan aşırı kalabalık 
şehirlerde yaşamaktadır.379 Gittikçe artan oranlarda yaşanan deniz seviyesindeki yükselmeler, tuzlu su sızıntıları 
ve kuraklık, insanları bölge içi göçe hem de uluslararası göçe iten bir çok faktör arasında en önemlileridir.380 
Bu bağlamda, grupların ve toplulukların planlı yer değiştirmeye tabi tutulmasının gerekliliği üzerine yapılan 
tartışmalar da ivme kazanmıştır.381 Örneğin, iklim değişikliğinin etkileri karşısında en hassas Ülkelerden biri olan 
Kiribati, “Onurlu Göç” olarak adlandırdığı politikayı uzun vadeli bir uyum tedbiri olarak tanıtmıştır.382 Politika iklim 

370 Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu, ts.
371 UNHCR, 2018b.
372 A.g.e.
373 Dünya Bankası, 2019b.
374 Vanderwey, 2019.
375 ILO, 2019.
376 A.g.e.
377 Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, 2019. 
378 A.g.e.
379 Curtain ve ark., 2016.
380 ESCAP, 2015.
381 Planlı yer değiştirmeye ilişkin bir dizi kaynak için bakınız, Georgetown Üniversitesi, ts. 
382 Farbotko, 2018; Curtain ve Dornan, 2019.
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değişikliğinin etkileriyle, hem daimi hem de geçici işgücü göçünü gönüllülük esasına dayanarak kolaylaştırmak 
yoluyla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.383 Aynı zamanda Fiji Hükümeti kıyı köylerinde yaşamakta olan ve 
çevresel değişim ve bozulmanın etkileri karşısında oldukça hassas konumda oldukları tespit edilen bir çok kişiyi 
yer değiştirmeye tabi tutmuştur.384

Sonuç 

Bu bölüm, 2017 ve 2018 takvim yıllarında yaşanan değişimlere özellikle ağırlık vermek suretiyle (ve 2019 yılının 
Haziran ayı itibarıyla yayımlanmış olan materyallere dayanarak), uluslararası göçün dünya çapındaki durumuna 
ilişkin bölgesel değerlendirmeler yapmak amacıyla, oldukça geniş yelpazede istatistikler ve bilgiler kullanmıştır. 
Bölüm altı dünya bölgesine (Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Kuzey Amerika ve Okyanusya) 
odaklanmış ve altbölgesel düzeydeki temel konular ve güncel gelişmeler üzerine tartışmalar sunmuştur. 

Genel anlamda belirtmek gerekirse, bölgesel düzeyde sunulan grafiklerle de vurgulandığı üzere, göç ve yerinden 
edilme olgularının oldukça açıkça görülen coğrafi boyutları bulunmaktadır. Bölümde verilen şekillere genel olarak 
hızlıca göz atıldığında, göç kalıplarının bölgeler arasında sergilediği önemli farklar görsel olarak da hemen ortaya 
çıkacaktır: Afrika’daki göç ağırlıklı olarak bölge içi (bir Afrika ülkesinden diğer bir Afrika ülkesine) gerçekleşmiş 
olmakla beraber, dünyanın diğer bölgelerine doğru da (Afrika ülkelerinden Afrika’da olmayan ülkelere) 
gerçekleşmiştir; buna kıyasla Latin Amerika ve Karayipler’deki baskın göç biçimi, başta Kuzey Amerika olmak 
üzere diğer dünya bölgelerine gerçekleşen ülkeden göç olmuştur ve bu bölgede bölge içi göç oldukça kısıtlı bir 
rol oynamıştır. 

Dünya Göç Raporu’nun bu baskısına, biri on yıllık nüfus değişimleri diğeri de 2018 yılında gerçekleşen yeni ülkesinde 
yerinden edilmeler ile ilgili olmak üzere iki adet bölgesel grafiğin eklenmiş olması, bölgesel düzeyde görülen ilginç 
birtakım dinamiklerin altını çizmektedir. Örneğin, son on yılda en yüksek orantısal nüfus değişimleri genellikle 
nüfusun artması yönünde gerçekleşmişken, Avrupa’nın kimi yerlerinde önemli ölçüde nüfus düşüşleri yaşandığını 
görmekteyiz; bu durum küresel düzeyde de istisnai olup başka hiçbir bölgede bu tip bir sonuç kaydedilmemiştir. 
Nüfus düşüşündeki bu ilginç anomali, uzun vadeli ülkeden göç eğilimleri, yaşlanan nüfuslar ve göç düşmanlığı gibi 
konular, önümüzdeki yıllarda kimi Avrupa ülkelerinin karşısına çıkması oldukça olası olan sorunları ve buna karşı 
izlenebilecek stratejik politikalara ilişkin bir dizi soruyu gündeme getirmektedir. Aynı zamanda dünyanın diğer 
bölgelerinde yaşanan demografik zorluklar, işgücü piyasalarını özellikle dikkate almak suretiyle göç politikalarını 
tekrar gözden geçiren, kilit mesleki ve sektörel ihtiyaçları karşılamaya başlayan ve yaşlanan nüfuslara yönelik ek 
hazırlıklar içerisinde olan Kuzey Asya ülkelerinde de olmak üzere, ele alınmaya çalışılmaktadır. Bölüme eklenmiş 
olan yeni ülkesinde yerinden edilme grafikleri, çatışma kaynaklı yerinden edilmeler ile afet kaynaklı yerinden 
edilmeler arasında küresel çapta görülen ve bölgesel düzeyde de varyasyonları daha güçlü bir şekilde kendini 
gösteren ciddi farklılıkların altını çizmektedir. 

Kilit özelliklerin altbölgesel düzeyde, sadece küçük artışların birikimiyle otaya çıkan farklılıklar sergileyerek yıldan 
yıla aynı kalmasının mümkün olduğunu da görebilmekteyiz. Lakin, dünyanın kimi yerlerinde yaşanmakta olan 
büyük değişimi, ancak güncel gelişmeleri incelendiğimizde görmemiz mümkün olmaktadır. Bu değişim kısmen, 
insanların Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nden gerçekleştirdiği büyük çaplı dışarı akın, veya Myanmar’da 

383 A.g.e.
384 A.g.e.
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Rohingya mültecilerinin kitlesel olarak yerinden edilmesi gibi, önemli göç “olayları” nedeniyle yaşanmıştır. 
Altbölgeler göç kalıplarında meydana gelen değişikleri ve bunların altında yatan nüfus değişimlerini tecrübe 
ettikçe, göç yönetişiminde de değişimler yaşandığını görmekteyiz. Örneğin Kuzey Asya’da Çin, birkaç kuruluşunun 
fonksiyonlarını tek ve konsolide edilmiş bir yetki çatısı altında toplayarak ilk göç dairesini kurmuştur. Kore 
Cumhuriyeti ise Orta Doğu’dan, daha önce hiç tecrübe etmediği şekilde büyük hacimli varışlar yaşamış ve bu 
durum ilgili politika konularında yoğun kamu tartışmalarına yol açmıştır.

Bölgesel farklılıklar ve karmaşıklıklar, ve ayrıca güncel gelişmeler, göçün anlaşılmasında önemli bir bakış açısı 
sağlamaktadır. Göç hakkında duyduklarımız ve okuduklarımız genellikle ulusal bir perspektiften üretilmekte ve 
bu tip bir bakış açısıyla göç, son zamanlarda daha da sıklıkla olmak üzere, kritik (olumsuz) bir yurtiçi siyasi mesele 
olarak yansıtılmaktadır. Fakat bu baskın bakış açısı, göç kalıplarının ve süreçlerinin coğrafyayla çok yakından 
bağlantılı oldukları; ve yüzyıllar olmasa bile onyıllar içerisinde şekillenen kilit özelliklerin, insanların uluslararası 
göçü nereye ve ne şekilde gerçekleştirdiklerinde merkezi bir rol oynadığı gerçeklerini maskeleyebilmektedir. 
Bölgesel ve altbölgesel göç kalıplarının, farklı tezahürlerin ve karmaşıklıkların daha iyi kavranmasının gerekliliğine 
dair daha büyük bir farkındalık, stratejik ve sürdürülebilir politika mukabelelerinin formüle edilmesine yardımcı 
olabilir. 



1212020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Ek A. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı: Bölgeler ve Altbölgeler 

Bu tablo UN DESA’nın kullandığı coğrafi bölgeler ve altbölgelere göre düzenlenmiştir ve IOM tarafından resmi 
olarak benimsendiği veya kabul edildiği anlamına gelmemektedir. 

Afrika

Doğu Afrikaa Orta Afrikab Kuzey Afrika Güney Afrikac Batı Afrikad

Burundi Angola Cezayir Botsvana Benin

Komorlar Kamerun Mısır Esvatini Burkina Faso

Cibuti Orta Afrika 
Cumhuriyeti Libya Lesotho Yeşil Burun 

Eritre Çad Fas Namibya Fildişi Sahili

Etiyopya Kongo Sudan Güney Afrika Gambia 

Kenya Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti Tunus Gana

Madagaskar Ekvator Ginesi Gine

Malawi Gabon Gine Bissau

Mauritius Sao Tome ve 
Principe Liberra

Mayotte Mali

Mozambik Moritanya

Reunion Nijer 

Ruanda Nijerya

Seyşeller Saint Helena

Somali Senegal

Güney Sudan Sierra Leone

Uganda Togo

Tanzanya Birleşik 
Cumhuriyeti

Zambiya

Zimbabve

a Bölümde Doğu Afrika, ülkeler/bölgeler/alanlar aynı kapsama sahip olmasına rağmen, Güney Afrika altbölgesi ile 
birleştirilmiştir.

b Bu altbölgenin adı bölümde “Orta Afrika” olarak değiştirilmiştir ve altbölge Batı Afrika ile birleştirilmiştir. 
c Bu altbölgenin adı “Kuzey Afrika” olarak değiştirilmiştir. Bu altbölge Doğu Afrika ile birleştirilmiştir.
d Bu altbölgenin adı bölümde “Batı Afrika” olarak değiştirilmiştir ve altbölge Orta Afrika (UN DESA Orta Afrika) ile 

birleştirilmiştir.
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Asya

Orta Asya Doğu Asya Güneydoğu Asyaf Güney Asya Batı Asyag

Kazakistan Çin Brunei Darussalam Afganistan Ermenistan

Kırgızistan Çin, Hong Kong Özel 
idare Bölgesi Kamboçya Bangladeş Azerbaycan

Tacikistan Çin, Makao Özel 
İdare Bölgesi Endonezya Butan Bahreyn

Türkmenistan Kore Demokratik  
Halk Cumhuriyeti

Laos Demokratik  
Halk Cumhuriyeti Hindistan Kıbrıs

Özbekistan Japonya Malezya İran (İslam 
Cumhuriyeti) Gürcistan

Moğolistan Myanmar Maldivler Irak

Kore Cumhuriyeti Filipinler Nepal İsrail

Singapur Pakistan Ürdün

Tayland Sri Lanka Kuveyt

Doğu Timor Lübnan

Vietnam Umman

Katar

Suudi Arabistan

Suriye Arap 
Cumhuriyeti

Türkiye

Birleşik Arap 
Emirlikleri

Yemen

f Bu altbölgenin adı “Güneydoğu Asya” olarak değiştirilmiştir.
g Bu altbölgenin adı “Orta Doğu” olarak değiştirilmiştir. 
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Avrupah

Doğu Avrupai Kuzey Avrupa Güney Avrupa Batı Avrupa

Belarus Manş Adaları Arnavutluk Avusturya

Bulgaristan Danimarka Andora Belçika

Çekya Estonya Bosna-Hersek Fransa

Macaristan Faroe Adaları Hırvatistan Almanya

Polonya Finlandiya Cebelitarık Lihtenştayn

Moldova Cumhuriyeti İzlanda Yunanistan Lüksemburg

Romanya İrlanda Vatikan Monako

Rusya Federasyonu Man Adası İtalya Hollanda 

Slovakya Letonya Malta İsviçre

Ukrayna Litvanya Montenegro

Norveç Kuzey Makedonya

İsveç Portekiz

Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı San Marino

Sırbistan

Slovenya

İspanya

h Bu altbölgede yer alan kimi ülkeler, özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkeler olmak üzere, Güneydoğu ve Doğu Avrupa’ya ilişkin 
verilen tartışma altında ve ayrıca bölüm içerisindeki Kuzey, Batı ve Güney Avrupa’ya ilişkin altbölüm tartışmalarının altında 
değerlendirilmiş olabilirler.

i Kuzey, Batı ve Güney Avrupa bölümde birlikte değerlendirilmiştir ve Güney Avrupa’daki şu ülkeler kapsam dışı bırakılmıştır: 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Montenegro, Sırbistan ve Kuzey Makedonya.Bu ülkeler bölümde Güneydoğu ve 
Güney Avrupa altbölgeleri altında, Güneydoğu Avrupa’ya dahil edilmiştir. 
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Latin Amerika ve Karayipler 

Karayipler Orta Americaj Güney Amerika

Anguilla Belize Arjantin

Antigua ve Barbuda Kosta Rika Bolivya (Çokuluslu Devleti)

Aruba El Salvador Brezilya

Bahamalar Guatemala Şili

Barbados Honduras Kolombiya

Bonaire, Sint Eustatius ve Saba Meksika Ekvador

Britanya Virjin Adaları Nikaragua Falkland Adaları (Malvinas)

Cayman Adaları Panama Fransız Guyanası

Küba Guyana

Curaçao Paraguay

Dominika Peru

Dominik Cumhuriyeti Surinam

Grenada Uruguay

Guadelup Venezuela (Bolivar Cumhuriyeti)

Haiti

Jamaika

Martinik

Montserrat

Porto Riko

Saint Kitts ve Nevis

Saint/Santa Lucia

Saint Vincent ve Grenadines

Sint Maarten (Hollanda kısmı)

Trinidad ve Tobago

Turks ve Caicos Adaları

ABD Virjin Adaları

j Bu bölümde “Orta Amerika” altbölgesi Meksika ve Karayipler ile birleştirilmiştir. 
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Kuzey Amerika

Bermuda

Kanada

Grönland

Saint Pierre ve Miquelon

Amerika Birleşik Devletleri

Okyanusya

Avustralya ve Yeni Zelanda Melanezya Micronezya Polinezya

Avustralya Fiji Guam Amerikan Samoası

Yeni Zelanda Yeni Kaledonya Kiribati Cook Adaları

Papua Yeni Gine Marshall Adaları Fransız Polinezya

Solomon Adaları Mikronezya (Federal 
Devletleri) Niue

Vanuatu Nauru Samoa

Kuzey Mariana Adaları Tokelau

Palau Tonga

Tuvalu

Wallis ve Futuna Adaları

Açıklama notu:

Bölge

Altbölgeii

Ülke/Bölge/Alanii,iii

Not: Metodoloji ve açıklamalı notlar için, Uluslararası Göç Stoku 2019’a bakınız: Dökümentasyona erişim adresi: www.
un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf.

i Bölümde kullanılan altbölgeler adlandırma veya ülkeler/bölgeler/alanlar bakımından UN DESA’nın İstatistik Birimi tarafından 
kullanılanlarla farklılık gösterebilmektedir.

ii “Ülkelerin veya alanların adlandırılmasına Birleşmiş Milletler’in gündelik operasyonlarındaki kısaltılmış kullanımlar 
yansıtılmıştır ve bu adlandırmalar resmi belgelerde kullanılan resmi isimleri yansıtmayabilir. Bu adlandırmalarda Birleşmiş 
Milletler Terminoloji Veritabanıi (UNTERM) baz alınmıştır. Erişim adresi: https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome. 
Bu internet sitesinde kullanılan isimlendirmeler ve materyallerim sunuluş şekli Birleşmiş Milletler Sekreterliği [(veya 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)] tarafından, hiçbir ülkenin, bölgenin, şehrin veya alanın veya bunların yetkililerinin yasal 
statüsü üzerine, veya bunların sınırlarının çizilmesi üzerine herhangi bir görüşün ifadesi anlamına gelmemektedir.” Daha 
fazla bilgi için bakınız: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 

iii Bu tabloda yer verilen ve bir önceki bölümün gönderme yaptığı teşekküller, ülkelerin yanında, bölgeler, alanlar ve özel idari 
bölgeleri de içermektedir. Bu tablonun tamamen kapsayıcı olmak üzere tasarlanmamış olduğu dikkate alınmalıdır. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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2019 México defiende su política migratoria tras detener a casi 400 centroamericanos de camino 

a EE UU. El Pais, 24 Nisan. Erişim adresi https://elpais.com/internacional/2019/04/23/
mexico/1556037413_037927.html.

Curtain, R. ve M. Dornan
2019 A pressure release valve? Migration and climate change in Kiribati, Nauru and Tuvalu. 

Kalkınma Politikaları Merkezi [Development Policy Center], Avustralya Ulusal Üniversitesi 
[The Australian National University]. Erişim adresi https://devpolicy.org/publications/
reports/Migration-climate%20change-Kiribati-Nauru-Tuvalu.pdf.

Curtain, R., M. Dornan, J. Doyle ve S. Howes
2016  Pacific Possible: Labour mobility: the ten-billion-dollar prize. Dünya Bankası, Temmuz. 

Erişim adresi http://pubdocs.worldbank.org/en/555421468204932199/pdf/labour-
mobility-pacific-possible.pdf.

Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı [Ministry of Education of the People’s Republic of China]
2019a More Chinese study abroad in 2018. Erişim adresi http://en.moe.gov.cn/news/media_

highlights/201904/t20190401_376249.html.

2019b  Statistical report on international students in China for 2018. Erişim adresi http://en.moe.gov.
cn/news/press_releases/201904/t20190418_378586.html.

Davidson, H.
2019  Last four refugee children leave Nauru for resettlement in US. The Guardian, 27 Şubat. 

Erişim adresi www.theguardian.com/world/2019/feb/28/last-four-refugee-children-
leave-nauru-for-resettlement-in-us.

Devillard, A., A. Bacchi ve M. Noack
2016 A Survey on Migration Policies in West Africa. ICMPD, Viyana, ve IOM, Dakar. Erişim adresi 

www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Publications/2015/A_Survey_
on_Migration_Policies_in_West_Africa_EN_SOFT.pdf.

Diamant, J. ve K.J. Starr
2018  Western Europeans vary in their nationalist, anti-immigrant and anti-religious minority 

attitudes. Pew Araştırma Merkezi [Pew Research Center], 19 Temmuz. Erişim adresi www.
pewresearch.org/fact-tank/2018/06/19/western-europeans-vary-in-their-nationalist-
anti-immigrant-and-anti-religious-minority-attitudes/.

Diop, A., T. Johnston ve K.T. Le
2018  Migration Policies across the GCC: Challenges in Reforming the Kafala. Avrupa Üniversitesi 

Enstitüsü ve Körfez Araştırma Merkezi [European University Institute and Gulf Research 
Centre]. Erişim adresi http://gulfmigration.org/media/pubs/book/grm2017book_chapter/
Volume%20-%20Migration%20to%20Gulf%20-%20Chapter%203.pdf.

Doğu Afrika Topluluğu [East African Community]
ts. Common Market. Erişim adresi www.eac.int/common-market.

https://elpais.com/internacional/2019/04/23/mexico/1556037413_037927.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/23/mexico/1556037413_037927.html
https://devpolicy.org/publications/reports/Migration-climate%20change-Kiribati-Nauru-Tuvalu.pdf
https://devpolicy.org/publications/reports/Migration-climate%20change-Kiribati-Nauru-Tuvalu.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/555421468204932199/pdf/labour-mobility-pacific-possible.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/555421468204932199/pdf/labour-mobility-pacific-possible.pdf
http://en.moe.gov.cn/news/media_highlights/201904/t20190401_376249.html
http://en.moe.gov.cn/news/media_highlights/201904/t20190401_376249.html
http://en.moe.gov.cn/news/press_releases/201904/t20190418_378586.html
http://en.moe.gov.cn/news/press_releases/201904/t20190418_378586.html
http://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/last-four-refugee-children-leave-nauru-for-resettlement-in-us
http://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/last-four-refugee-children-leave-nauru-for-resettlement-in-us
http://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Publications/2015/A_Survey_on_Migration_Policies_in_West_Africa_EN_SOFT.pdf
http://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Publications/2015/A_Survey_on_Migration_Policies_in_West_Africa_EN_SOFT.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/06/19/western-europeans-vary-in-their-nationalist-anti-immigrant-and-anti-religious-minority-attitudes/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/06/19/western-europeans-vary-in-their-nationalist-anti-immigrant-and-anti-religious-minority-attitudes/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/06/19/western-europeans-vary-in-their-nationalist-anti-immigrant-and-anti-religious-minority-attitudes/
http://gulfmigration.org/media/pubs/book/grm2017book_chapter/Volume%20-%20Migration%20to%20Gulf%20-%20Chapter%203.pdf
http://gulfmigration.org/media/pubs/book/grm2017book_chapter/Volume%20-%20Migration%20to%20Gulf%20-%20Chapter%203.pdf
https://www.eac.int/common-market


1332020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Doherty, M., B. Leung, K. Lorenze ve A. Wilmarth
2014  Understanding South Asian Labor Migration. Uluslararası Halkla Ilişkiler Çalıştayı 

[Workshop in International Public Affairs], La Follette Halkla İlişkiler Okulu [La Follette 
School of Public Affairs], Madison Üniversitesi, Madison. Erişim adresi www.lafollette.wisc.
edu/images/publications/workshops/2014-migration.pdf.

Dominguez-Villegas, R.
2019  Protection and Reintegration: Mexico Reforms Migration Agenda in an Increasingly Complex 

Era. Göç Politikaları Enstitüsü [Migration Policy Institute], 7 Mart. Erişim adresi www.
migrationpolicy.org/article/protection-and-reintegration-mexico-reforms-migration-agenda.

Duncan, H. ve I. Popp
2017  Migrants and Cities: Stepping Beyond World Migration Report 2015. 2018 Dünya Göç 

Raporu (M. McAuliffe ve M. Ruhs, ed.), IOM, Cenevre. Erişim adresi https://publications.
iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter10.pdf.

Dünya Bankası [World Bank]
2018a  Record high remittances to low- and middle-income countries in 2017. Vaşington, D.C. Erişim 

adresi www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/23/record-high-remittances-to-
low-and-middle-income-countries-in-2017.

2018b  Russia’s Economic Recovery Continues, Modest Growth Ahead. Erişim adresi www.worldbank.
org/en/news/press-release/2018/05/23/russias-economic-recovery-continues-modest-
growth-ahead.

2019a  Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Erişim adresi www.knomad.
org/publication/migration-and-development-brief-31.

2019b  The World Bank In Pacific Islands. Erişim adresi www.worldbank.org/en/country/ pacificislands/
overview.

Ellis, P. ve M. Roberts
2016  Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and 

Livability. Dünya Bankası Grubu [World Bank Group], Vaşington, D.C. Erişim adresi https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22549.

Eurasianet
2019  Russia loses its luster, Tajik laborers head to Turkey. Eurasianet, 5 Mayıs. Erişim adresi https://

eurasianet.org/as-russia-loses-its-luster-tajik-laborers-head-to-turkey.

Eurostat
2018 Residence permits for non-EU citizens. Erişim adresi https://ec.europa.eu/eurostat/

documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5- 
a8075f639167.

2019  Migration and migrant population statistics. Erişim adresi https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_
statistics&oldid=415659.

http://www.lafollette.wisc.edu/images/publications/workshops/2014-migration.pdf
http://www.lafollette.wisc.edu/images/publications/workshops/2014-migration.pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/protection-and-reintegration-mexico-reforms-migration-agenda
http://www.migrationpolicy.org/article/protection-and-reintegration-mexico-reforms-migration-agenda
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter10.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter10.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/23/record-high-remittances-to-low-and-middle-income-countries-in-2017
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/23/record-high-remittances-to-low-and-middle-income-countries-in-2017
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/23/russias-economic-recovery-continues-modest-growth-ahead
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/23/russias-economic-recovery-continues-modest-growth-ahead
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/23/russias-economic-recovery-continues-modest-growth-ahead
http://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31
http://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31
http://www.worldbank.org/en/country/ pacificislands/overview
http://www.worldbank.org/en/country/ pacificislands/overview
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22549
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22549
https://eurasianet.org/as-russia-loses-its-luster-tajik-laborers-head-to-turkey
https://eurasianet.org/as-russia-loses-its-luster-tajik-laborers-head-to-turkey
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5- a8075f639167
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5- a8075f639167
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5- a8075f639167
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&oldid=415659
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&oldid=415659
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&oldid=415659


134 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

Farbotko, C.
2018  No Retreat: Climate Change and Voluntary Immobility in the Pacific Islands. Göç Politikaları 

Enstitüsü [Migration Policy Institute], 13 Haziran. Erişim adresi www.migrationpolicy.org/
article/no-retreat-climate-change-and-voluntary-immobility-pacific-islands.

Flahaux, M.L. ve H. de Haas
2016 African migration: Trends, patterns, drivers. Comparative Migration Studies, 4(1):1–25.

Frontex
2019 Risk Analysis for 2019. Erişim adresi https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_

Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.

Gallagher, A. ve M. McAuliffe
2016 South-East Asia and Australia in Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the 

emerging evidence base, McAuliffe, M. ve F. Laczko (ed.), IOM, Cenevre.

Gao, H., T.B. Bohn, E. Podest ve D.P. Lettenmaier
2011  On the causes of the shrinking of Lake Chad. IOP Science: Environmental Research Letters, 

6(3):1–7. Erişim adresi http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/6/3/034021/
meta.

Gaston, S. ve J.E. Uscinski
2018  Out of the Shadows: Conspiracy Thinking on Immigration. Henry Jackson Derneği [The 

Henry Jackson Society]. Erişim adresi https://henryjacksonsociety.org/wp-content/
uploads/2018/12/Out-of-the-Shadows-Conspiracy-thinking-on-immigration.pdf.

Georgetown Üniversitesi 
ts.  Planned Relocations: Reports and Publications. Georgetown Üniversitesi, Vaşington, D.C. 

Erişim adresi https://isim.georgetown.edu/Planned-Relocations.

Gois, A.
2015 Labour Migration in the ASEAN Region. Heinrich Böll Stiftung, Berlin, 23 Kasım. Erişim 

adresi www.boell.de/en/2015/11/23/labour-migration-asean-region.

Harkins, B., D. Lindgren ve T. Suravoranon
2017  Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia. IOM ve ILO. 

Erişim adresi www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/
publication/wcms_613815.pdf.

Hatsukano, N.
2015  Improving the Regulatory and Support Environment for Migrant Workers for Greater 

Productivity, Competitiveness, and Social Welfare in ASEAN. ERIA Müzakere Dökümanları Serisi 
[ERIA Discussion Paper Series], Kasim 2015. Erişim adresi www.eria.org/ERIA-DP-2015-76.pdf.

Hervey, G
2017 The EU exodus: When doctors and nurses follow the money. Politico, 30 Eylül. Erişim adresi 

www.politico.eu/article/doctors-nurses-migration-health-care-crisis-workers-follow-the-
money-european-commission-data/.

http://www.migrationpolicy.org/article/no-retreat-climate-change-and-voluntary-immobility-pacific-islands
http://www.migrationpolicy.org/article/no-retreat-climate-change-and-voluntary-immobility-pacific-islands
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/6/3/034021/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/6/3/034021/meta
https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2018/12/Out-of-the-Shadows-Conspiracy-thinking-on-immigration.pdf
https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2018/12/Out-of-the-Shadows-Conspiracy-thinking-on-immigration.pdf
https://isim.georgetown.edu/Planned-Relocations
http://www.boell.de/en/2015/11/23/labour-migration-asean-region
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_613815.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_613815.pdf
http://www.eria.org/ERIA-DP-2015-76.pdf
http://www.politico.eu/article/doctors-nurses-migration-health-care-crisis-workers-follow-the-money-european-commission-data/
http://www.politico.eu/article/doctors-nurses-migration-health-care-crisis-workers-follow-the-money-european-commission-data/


1352020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Hickey, C.K.
2019 Immigration’s Cash Rewards. Foreign Policy, 17 April. Erişim adresi https://foreignpolicy.

com/2019/04/17/immigrations-cash-rewards-migration-remittances/.

Hu, X.
2012  China’s Young Rural-to-Urban Migrants: In Search of Fortune, Happiness, and Independence. Göç 

Politikaları Enstitüsü [Migration Policy Institute], 4 Ocak. Erişim adresi www.migrationpolicy.
org/article/chinas-young-rural-urban-migrants-search-fortune-happiness-and-independence.

Hugo, G.J.
2014 The changing dynamics of ASEAN international migration. Malaysian Journal of Economic 

Studies, 51(1):43–67.

2015  Internal and International Migration in East and Southeast Asia: Exploring the Linkages. 
Population, Space and Place, 22(7):651–668. Erişim adresi http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/psp.1930/full.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli [Intergovernmental Panel on Climate Change] (IPCC)
2018  Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems. Erişim adresi www.

ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf.

Hummel, D., M. Doevenspeck ve C. Samimi
2012 Climate Change, Environment and Migration in the Sahel: Selected Issues with a Focus on 

Senegal and Mali. Sahel’de Göç, İklimsel ve Ekolojik Değişimleri (MICLE) Araştırma Projesi 
[Migration, Climate and Environmental Changes in the Sahel (MICLE) Research Project], 
Çalışma Dökümanı, Sayı 1. Erişim adresi www.micle-project.net/uploads/media/micle-wp1-
2012-en.pdf.

Hummel D. ve S. Liehr
2015  Migration in the West African Sahel – more than a response to climate change. ISOE 

Politika Brifingi [ISOE Policy Brief] Sayı 2/2015. Erişim adresi www.isoe-publikationen.de/
fileadmin/redaktion/Downloads/Bevoelkerung/policy-brief-isoe-2015-2.pdf.

İçduygu, A.
2018  Middle East. Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging 

evidence base, Cilt 2 (A. Triandafyllidou ve M. McAuliffe, ed.). IOM, Cenevre. Erişim 
adresi https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-
global-review-emerging-evidence-base-volume-2.

İklim ve Kalkınma Bilgi Ağı [Climate and Development Knowledge Network]
2014a  The IPCC’s Fifth Assessment Report: What’s in it for Africa? CDKN, Londra. Erişim adresi https://

cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/AR5_IPCC_Whats_in_it_for_Africa.pdf.

2014b The IPCC’s Fifth Assessment Report: What’s in it for South Asia? CDKN, Londra. Erişim adresi 
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/CDKN-IPCC-Whats-in-it-for-South-Asia-AR5.
pdf.

https://foreignpolicy.com/2019/04/17/immigrations-cash-rewards-migration-remittances/
https://foreignpolicy.com/2019/04/17/immigrations-cash-rewards-migration-remittances/
http://www.migrationpolicy.org/article/chinas-young-rural-urban-migrants-search-fortune-happiness-and-independence
http://www.migrationpolicy.org/article/chinas-young-rural-urban-migrants-search-fortune-happiness-and-independence
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.1930/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.1930/full
http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
http://www.micle-project.net/uploads/media/micle-wp1-2012-en.pdf
http://www.micle-project.net/uploads/media/micle-wp1-2012-en.pdf
http://www.isoe-publikationen.de/fileadmin/redaktion/Downloads/Bevoelkerung/policy-brief-isoe-2015-2.pdf
http://www.isoe-publikationen.de/fileadmin/redaktion/Downloads/Bevoelkerung/policy-brief-isoe-2015-2.pdf
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/AR5_IPCC_Whats_in_it_for_Africa.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/AR5_IPCC_Whats_in_it_for_Africa.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/CDKN-IPCC-Whats-in-it-for-South-Asia-AR5.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/04/CDKN-IPCC-Whats-in-it-for-South-Asia-AR5.pdf


136 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

İnsan Hakları İzleme Örgütü [Human Rights Watch]
2018  Mozambique: Armed Groups Burn Villages. Erişim adresi www.hrw.org/news/2018/06/19/

mozambique-armed-groups-burn-villages.

2019 World Report 2019: Events of 2018. Erişim adresi www.hrw.org/world-report/2019.

İstatistik Yeni Zelanda [Stats, New Zealand]
2019  Net migration remains high. Erişim adresi www.stats.govt.nz/news/net-migration-remains-

high.

Ionesco, D., D. Mokhnacheva ve F. Gemenne
2017  The Atlas of Environmental Migration. IOM and Routledge. Erişim adresi https://

environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration.

Jacobsen, J. ve M. Valenta
2016 Moving to the Gulf: an empirical analysis of the patterns and drivers of migration to the GCC 

countries, 1960–2013. Labour History, 57(5):627–648. Erişim adresi http://dx.doi.org/10.1080
/0023656X.2016.1239885.

Jayasuriya, D. ve R. Sunam
2016 South Asia. In: Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging 

evidence base (M. McAuliffe ve F. Laczko, ed.), IOM, Cenevre. Erişim adresi https://
publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf.

Jennings, R.
2018 China Agrees To Accept Filipino Workers, But Will They Go? Forbes, 3 Mayıs. Erişim adresi 

www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/05/03/why-overseas-filipino-workers-will-
clamor-for-jobs-in-china/#311ec20c8309.

Ju-Young, P.
2018 Korea to accept 56,000 foreign workers in 2019. The Korea Herald, 19 Aralık. Erişim adresi 

www.koreaherald.com/view.php?ud=20181219000544.

Kahanec, M. ve F. Zimmermann
2009 Migration in an enlarged EU: A challenging solution? Avrupa Komisyonu [European 

Commission]. Erişim adresi https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/
publication14287_en.pdf.

Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı [Immigration, Refugees and Citizenship Canada] (IRCC)
2018  Permanent Residents Admitted in 2017, by Top 10 Source Countries. Erişim adresi www.canada.

ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annual-report-
parliament-immigration-2018/permanent-residents-admitted.html.

Karasz, P. ve P. Kingsley
2018 What Is Hungary’s ‘Slave Law,’ and Why Has It Provoked Opposition? New York Times, 

22 Aralık. Erişim adresi www.nytimes.com/2018/12/22/world/europe/hungary-slave-law.
html.

http://www.hrw.org/news/2018/06/19/mozambique-armed-groups-burn-villages
http://www.hrw.org/news/2018/06/19/mozambique-armed-groups-burn-villages
https://www.hrw.org/world-report/2019
http://www.stats.govt.nz/news/net-migration-remains-high
http://www.stats.govt.nz/news/net-migration-remains-high
https://environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration
https://environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration
http://dx.doi.org/10.1080/0023656X.2016.1239885
http://dx.doi.org/10.1080/0023656X.2016.1239885
https://publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf
http://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/05/03/why-overseas-filipino-workers-will-clamor-for-jobs-in-china/#311ec20c8309
http://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/05/03/why-overseas-filipino-workers-will-clamor-for-jobs-in-china/#311ec20c8309
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181219000544
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14287_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14287_en.pdf
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annual-report-parliament-immigration-2018/permanent-residents-admitted.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annual-report-parliament-immigration-2018/permanent-residents-admitted.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annual-report-parliament-immigration-2018/permanent-residents-admitted.html
http://www.nytimes.com/2018/12/22/world/europe/hungary-slave-law.html
http://www.nytimes.com/2018/12/22/world/europe/hungary-slave-law.html


1372020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Krogstad, J.M, J.S. Passel ve D. Cohn
2019  5 facts about illegal immigration in the U.S. Pew Araştırma Merkezi [Pew Research 

Center], 12 Haziran. Erişim adresi www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/5-facts-
about-illegal-immigration-in-the-u-s/.

Kwon, J.
2019 South Korea’s “Yemeni Refugee Problem”. Orta Doğu Enstitüsü [Middle East Institute]. Erişim 

adresi www.mei.edu/publications/south-koreas-yemeni-refugee-problem.

Landau, L.
2018 Xenophobia in South Africa: why it’s time to unsettle narratives about migrants. The 

Conversation. Erişim adresi https://theconversation.com/xenophobia-in-south-africa-
why-its-time-to-unsettle-narratives-about-migrants-102616.

MacGregor, M.
2019 Changing journeys: Migrant routes to Europe. Info Migrants. Erişim adresi www.

infomigrants.net/en/post/15005/changing-journeys-migrant-routes-to-europe.

Maher, S.
2018  Southern Africa. In: Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the 

emerging evidence base, Cilt 2 (A. Triandafyllidou ve M. McAuliffe, ed.). IOM, Cenevre. 
Erişim adresi https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-
global-review-emerging-evidence-base-volume-2.

Malik, S.
2015 Asian Immigrants in the United States Today. Amerikan İlerleme Merkezi [Center for 

American Progress]. Erişim adresi www.americanprogress.org/issues/immigration/
news/2015/05/21/113690/asian-immigrants-in-the-unites-states-today/.

Manji, F.
2017  No Win-Wins in Kenya’s Modern-Day Voyages in Search of Work. Brookings Enstitüsü 

[Brookings Institution], 26 Mayıs. Erişim adresi www.brookings.edu/blog/future-
development/2017/05/26/no-win-wins-in-kenyas-modern-day-voyages-in-search-of-work/.

Matusevich, Y.
2019  From Samarkand to Seoul: Central Asian migrants in South Korea. Eurasianet, 17 Mayıs. 

Erişim adresi https://eurasianet.org/from-samarkand-to-seoul-central-asian-migrants-in- 
south-korea.

McAuliffe, M.
2016  Resolving Policy Conundrums: Enhancing Humanitarian Protection in Southeast Asia. 

Göç Politikaları Enstitüsü [Migration Policy Institute], Vaşington, D.C. Erişim adresi http://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TCM_Development-McAuliffe-FINAL.
pdf.

2018  The link between migration and technology is not what you think. Dünya Ekonomik Forumu 
[World Economic Forum]. Erişim adresi www.weforum.org/agenda/2018/12/social-media-is-
casting-a-dark-shadow-over-migration/.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/5-facts-about-illegal-immigration-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/5-facts-about-illegal-immigration-in-the-u-s/
http://www.mei.edu/publications/south-koreas-yemeni-refugee-problem
https://theconversation.com/xenophobia-in-south-africa-why-its-time-to-unsettle-narratives-about-migrants-102616
https://theconversation.com/xenophobia-in-south-africa-why-its-time-to-unsettle-narratives-about-migrants-102616
http://www.infomigrants.net/en/post/15005/changing-journeys-migrant-routes-to-europe
http://www.infomigrants.net/en/post/15005/changing-journeys-migrant-routes-to-europe
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
http://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/05/21/113690/asian-immigrants-in-the-unites-states-today/
http://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/05/21/113690/asian-immigrants-in-the-unites-states-today/
http://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/05/26/no-win-wins-in-kenyas-modern-day-voyages-in-search-of-work/
http://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/05/26/no-win-wins-in-kenyas-modern-day-voyages-in-search-of-work/
https://eurasianet.org/from-samarkand-to-seoul-central-asian-migrants-in- south-korea
https://eurasianet.org/from-samarkand-to-seoul-central-asian-migrants-in- south-korea
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TCM_Development-McAuliffe-FINAL.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TCM_Development-McAuliffe-FINAL.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TCM_Development-McAuliffe-FINAL.pdf
http://www.weforum.org/agenda/2018/12/social-media-is-casting-a-dark-shadow-over-migration/
http://www.weforum.org/agenda/2018/12/social-media-is-casting-a-dark-shadow-over-migration/


138 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

McAuliffe, M. ve D. Jayasuriya
2016  Do asylum seekers and refugees choose destination countries? Evidence from large-scale 

surveys in Australia, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. International Migration, 
54(4):44–59. Erişim adresi https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/imig.12240.

McCurry, J.
2019  Fears of exploitation as Japan prepares to admit foreign workers. The Guardian, 2 Ocak. Erişim 

adresi www.theguardian.com/world/2019/jan/02/fears-of-exploitation-as-japan-prepares-to-
admit-foreign-workers.

Meissner, D.
2018  Asylum Reform, Not Troops, Is the Solution to Current Border Reality. Göç Politikaları Enstitüsü 

[Migration Policy Institute], Kasım. Erişim adresi www.migrationpolicy.org/news/asylum-
reform-not-troops-solution-current-border-reality.

Mittelstadt, M.
2018  Shaping a Narrative of “Crisis” at Border, Trump Administration Takes Muscular 

Action. Göç Politikaları Enstitüsü [Migration Policy Institute], 19 Aralık. Erişim adresi 
www.migrationpolicy.org/article/top-10-2018-issue-3-border-crisis-narrative-trump-
administration-action.

Natter, K.
2014  Fifty years of Maghreb emigration: How states shaped Algerian, Moroccan and Tunisian 

emigration. Çalışma Dökümanı, DEMIG Sayı 21, Uluslararası Göç Enstitüsü [International 
Migration Institute], Oxford Üniversitesi. Erişim adresi www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-95-
14.

Nikiforova, E. ve O. Brednikova
2018  On labor migration to Russia: Central Asian migrants and migrant families in the matrix of 

Russia’s bordering policies. Political Geography, 66:142–150. Erişim adresi www-sciencedirect-
com.uplib.idm.oclc.org/science/article/pii/S0962629816303225.

Ning, L.
2018 China expands new visa policy nationwide to lure high-end foreign talents. People’s Daily, 6 

Mart. Erişim adresi http://en.people.cn/n3/2018/0306/c90000-9433613.html.

Nshimbi, C.C. and L. Fioramonti
2013  A Region Without Borders? Policy Frameworks for Regional Labour Migration Towards South 

Africa. MiWORC Raporu [MiWORC Report], Afrika Göç ve Toplum Merkezi [African Centre for 
Migration and Society], Witwatersrand Üniversitesi. Erişim adresi www.miworc.org.za/docs/
MiWORC-Report-1.pdf.

Nye, C.
2019  Japan’s desperate need for migrant workers a warning for the UK. The Conversation. Erişim 

adresi https://theconversation.com/japans-desperate-need-for-migrant-workers-a-warning-
for-the-uk-109529.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/imig.12240
http://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/fears-of-exploitation-as-japan-prepares-to-admit-foreign-workers
http://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/fears-of-exploitation-as-japan-prepares-to-admit-foreign-workers
http://www.migrationpolicy.org/news/asylum-reform-not-troops-solution-current-border-reality
http://www.migrationpolicy.org/news/asylum-reform-not-troops-solution-current-border-reality
http://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2018-issue-3-border-crisis-narrative-trump-administration-action
http://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2018-issue-3-border-crisis-narrative-trump-administration-action
http://www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-95-14
http://www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-95-14
http://www-sciencedirect-com.uplib.idm.oclc.org/science/article/pii/S0962629816303225
http://www-sciencedirect-com.uplib.idm.oclc.org/science/article/pii/S0962629816303225
http://en.people.cn/n3/2018/0306/c90000-9433613.html
http://www.miworc.org.za/docs/MiWORC-Report-1.pdf
http://www.miworc.org.za/docs/MiWORC-Report-1.pdf
https://theconversation.com/japans-desperate-need-for-migrant-workers-a-warning-for-the-uk-109529
https://theconversation.com/japans-desperate-need-for-migrant-workers-a-warning-for-the-uk-109529


1392020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

O’Faolain, A.
2018  Migrant fishermen claim their workign conditions are akin to ‘modern’ slavery, The Irish Times, 

22 Kasım 2018.

Otker-Robe, I.
2019  Building a more resilient Caribbean to natural disasters and climate change. Dünya Bankası. 

Erişim adresi https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/building-more-resilient-
caribbean-natural-disasters-and-climate-change.

Palencia, G.
2014  Drought Leaves up to 2.8 Million Hungry in Central America. Scientific American, 4 Eylül. 

Erişim adresi www.scientificamerican.com/article/drought-leaves-up-to-2-8-million-hungry-
in-central-america/.

Patriquin, M.
2018 Canada registers sixfold increase in US citizens seeking asylum in 2017. The Guardian, 14 

Kasım. Erişim adresi www.theguardian.com/world/2018/nov/14/us-citizens-seeking-asylum-
canada-increases-immigration-refugees.

Peto, S.
2019  Thousands rally against Hungary’s overtime work law, PM Orban. Reuters, 5 Ocak. Erişim adresi 

www.reuters.com/article/us-hungary-protest/thousands-rally-against-hungarys-overtime-
work-law-pm-orban-idUSKCN1OZ0GO.

Pholphirul, P.
2018  South–south labour migration and sustainable development: Implications for Southeast Asian 

countries. Sustainable Development, 27(1):1–12. Erişim adresi https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1002/sd.1876.

Qin, M., J.J. Brown, S.S. Padmadas, B. Li, J. Qi ve J. Falkingham
2016 Gender inequalities in employment and wage-earning among internal labour migrants in 

Chinese cities. Demographic Research, 34:175–202. Erişim adresi www-jstor-org.uplib.idm.
oclc.org/stable/pdf/26332032.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid= 
excelsior%3A6bdc7e40c410192ddfe82d4852f27c43.

Radford, J.
2019 Key findings about U.S. immigrants. Pew Research Center, 17 Haziran. Erişim adresi www.

pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/key-findings-about-u-s-immigrants/.

Rahman, Md M.
2013  Migrant Indebtedness: Bangladeshis in the GCC Countries. International Migration, 53(6):205–

219. Erişim adresi http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12084/full.

Raphelson, M, J. Hobson ve C. Bentley
2018  California Sanctuary Law Divides State In Fierce Immigration Debate. National Public Radio. 

Erişim adresi www.npr.org/2018/10/17/657951176/california-sanctuary-law-divides-state-in-
fierce-immigration-debate?t=1563450409757.

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/building-more-resilient-caribbean-natural-disasters-and-climate-change
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/building-more-resilient-caribbean-natural-disasters-and-climate-change
http://www.scientificamerican.com/article/drought-leaves-up-to-2-8-million-hungry-in-central-america/
http://www.scientificamerican.com/article/drought-leaves-up-to-2-8-million-hungry-in-central-america/
http://www.theguardian.com/world/2018/nov/14/us-citizens-seeking-asylum-canada-increases-immigration-refugees
http://www.theguardian.com/world/2018/nov/14/us-citizens-seeking-asylum-canada-increases-immigration-refugees
http://www.reuters.com/article/us-hungary-protest/thousands-rally-against-hungarys-overtime-work-law-pm-orban-idUSKCN1OZ0GO
http://www.reuters.com/article/us-hungary-protest/thousands-rally-against-hungarys-overtime-work-law-pm-orban-idUSKCN1OZ0GO
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sd.1876
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sd.1876
http://www-jstor-org.uplib.idm.oclc.org/stable/pdf/26332032.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid= excelsior%3A6bdc7e40c410192ddfe82d4852f27c43
http://www-jstor-org.uplib.idm.oclc.org/stable/pdf/26332032.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid= excelsior%3A6bdc7e40c410192ddfe82d4852f27c43
http://www-jstor-org.uplib.idm.oclc.org/stable/pdf/26332032.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid= excelsior%3A6bdc7e40c410192ddfe82d4852f27c43
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/key-findings-about-u-s-immigrants/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/key-findings-about-u-s-immigrants/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12084/full
http://www.npr.org/2018/10/17/657951176/california-sanctuary-law-divides-state-in-fierce-immigration-debate?t=1563450409757
http://www.npr.org/2018/10/17/657951176/california-sanctuary-law-divides-state-in-fierce-immigration-debate?t=1563450409757


140 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

Reifeld, H.
2015 Emigration, Transit and Host Country: Migration in Morocco. KAS Uluslararası Raporlar [KAS 

International Reports], Sayı 2–3, Konrad-Adenauer-Stiftung. Erişim adresi www.kas.de/wf/
en/33.40711/.

Reuters
2018  IMF projects Venezuela inflation will hit 1,000,000 percent in 2018. Reuters, 24 Temmuz. Erişim 

adresi www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/imf-projects-venezuela-inflation-will-
hit-1000000-percent-in-2018-idUSKBN1KD2L9.

Rudincova, K.
2017  Desiccation of Lake Chad as a cause of security instability in the Sahel region. GeoScape, 

11(2):112–120. Erişim adresi https://content.sciendo.com/view/journals/geosc/11/2/
article-p112.xml.

Sanchez, G.
2018  Mexico. In: Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence 

base, Cilt 2 (A. Triandafyllidou ve M. McAuliffe, ed.). IOM, Cenevre. Erişim adresi https://
publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-
evidence-base-volume-2.

Schmeidl, S.
2016  Determinants of Displacement from Post-2014 Afghanistan. Afghan Migration: Aspirations, 

Movements, Demography, Integration and Return Conference. Konferans bildirisi, Avustralya 
Ulusal Üniversitesi [Australian National University], Mart 2016. Erişim adresi http://
demography.anu.edu.au/afghan-migration-conference/participants.

Seligman, L.
2018  U.S.-led Coalition Set to Launch Final Fight Against ISIS in Syria. Foreign Policy, 1 Ağustos. 

Erişim adresi https://foreignpolicy.com/2018/08/01/u-s-led-coalition-set-to-launch-final-
fight-against-isis-in-syria/.

Sengupta, A.
2018  Southern Africa. In: Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging 

evidence base, Cilt 2 (A. Triandafyllidou ve M. McAuliffe, ed.). IOM, Cenevre. Erişim adresi 
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review- 
emerging-evidence-base-volume-2.

Shapiro, L. ve M. Sharma
2018 How many migrant children are still separated from their families? The Washington Post, 

30 Ağustos. Erişim adresi www.washingtonpost.com/graphics/2018/local/tracking-migrant-
family-separation/.

Shuo, Z.
2019 Chinese students studying abroad up 8.83%. China Daily, 28 Mart. Erişim adresi www.

chinadaily.com.cn/a/201903/28/WS5c9c355da3104842260b30eb.html.

http://www.kas.de/wf/en/33.40711/
http://www.kas.de/wf/en/33.40711/
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/imf-projects-venezuela-inflation-will-hit-1000000-percent-in-2018-idUSKBN1KD2L9
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/imf-projects-venezuela-inflation-will-hit-1000000-percent-in-2018-idUSKBN1KD2L9
https://content.sciendo.com/view/journals/geosc/11/2/article-p112.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/geosc/11/2/article-p112.xml
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
http://demography.anu.edu.au/afghan-migration-conference/participants
http://demography.anu.edu.au/afghan-migration-conference/participants
https://foreignpolicy.com/2018/08/01/u-s-led-coalition-set-to-launch-final-fight-against-isis-in-syria/
https://foreignpolicy.com/2018/08/01/u-s-led-coalition-set-to-launch-final-fight-against-isis-in-syria/
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review- emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review- emerging-evidence-base-volume-2
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/local/tracking-migrant-family-separation/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/local/tracking-migrant-family-separation/
http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/28/WS5c9c355da3104842260b30eb.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/28/WS5c9c355da3104842260b30eb.html


1412020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

Sitaropoulos, N.
2000 Modern Greek asylum policy and practice in the context of the relevant European 

developments. Journal of Refugee Studies, 13(1):105–17.

Solomon, D.B.
2019  U.S. dream pulls African migrants in record numbers across Latin America. Reuters, 5 Temmuz. 

Erişim adresi www.reuters.com/article/us-usa-immigration-africa/u-s-dream-pulls-african-
migrants-in-record-numbers-across-latin-america-idUSKCN1U01A4.

Southwick, K.
2015  Preventing mass atrocities against the stateless Rohingya in Myanmar. Journal of International 

Affairs, 68(2):137–56.

Srivastava, R. ve A. Pandey
2017  Internal and International Migration in South Asia: Drivers, Interlinkage and Policy 

Issues. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu [United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization], Yeni Delhi. Erişim adresi http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002494/249459E.pdf.

Staedicke, S., J. Batalova ve J. Zong
2016  On the Brink of Demographic Crisis, Governments in East Asia Turn Slowly to Immigration. Göç 

Politikaları Enstitüsü [Migration Policy Institute], 6 Aralık. Erişim adresi www.migrationpolicy.
org/article/brink-demographic-crisis-governments-east-asia-turn-slowly-immigration.

Szakacs, G.
2019  Orban offers financial incentives to boost Hungary’s birth rate. Reuters, 10 Şubat. Erişim adresi 

www.reuters.com/article/us-hungary-orban-benefits/orban-offers-financial-incentives-to-
boost-hungarys-birth-rate-idUSKCN1PZ0I0.

Tian, Y. ve E.A. Chung
2018  Is Japan Becoming a Country of Immigration? Why More Foreign Labor Doesn’t Imply 

Liberalization. Foreign Affairs, 3 Ağustos. Erişim adresi www.foreignaffairs.com/articles/
japan/2018-08-03/japan-becoming-country-immigration.

Tierney, J., C. Ummenhofer ve P. deMenocal
2015  Past and future rainfall in the Horn of Africa. Science Advances, 1(9):1–8. Erişim adresi http://

advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500682.

Turaeva, R.
2018  Imagined mosque communities in Russia: Central Asian migrants in Moscow. Asian Ethnicity, 

20(2):131–147. Erişim adresi www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2018.15255
29.

Uluslararası Af Örgütü [Amnesty International]
2018  South Africa: Ten years after xenophobic killings, refugees and migrants still living in fear. 

Erişim adresi www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-after-
xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/.

http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-africa/u-s-dream-pulls-african-migrants-in-record-numbers-across-latin-america-idUSKCN1U01A4
http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-africa/u-s-dream-pulls-african-migrants-in-record-numbers-across-latin-america-idUSKCN1U01A4
http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-africa/u-s-dream-pulls-african-migrants-in-record-numbers-across-latin-america-idUSKCN1U01A4
http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-africa/u-s-dream-pulls-african-migrants-in-record-numbers-across-latin-america-idUSKCN1U01A4
http://www.migrationpolicy.org/article/brink-demographic-crisis-governments-east-asia-turn-slowly-immigration
http://www.migrationpolicy.org/article/brink-demographic-crisis-governments-east-asia-turn-slowly-immigration
http://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-benefits/orban-offers-financial-incentives-to-boost-hungarys-birth-rate-idUSKCN1PZ0I0
http://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-benefits/orban-offers-financial-incentives-to-boost-hungarys-birth-rate-idUSKCN1PZ0I0
http://www.foreignaffairs.com/articles/japan/2018-08-03/japan-becoming-country-immigration
http://www.foreignaffairs.com/articles/japan/2018-08-03/japan-becoming-country-immigration
http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500682
http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500682
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2018.1525529
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2018.1525529
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-after-xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-after-xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/


142 Göç ve göçmenler: Bölgesel boyutlar ve geliş̇meler

Uluslararası Çalışma Örgütü [International Labour Organization] (ILO)
2016  Labour migration in Latin America and the Caribbean: Diagnosis, strategy, and ILO’s work 

in the region. ILO Teknik Raporlar [ILO Technical Reports], 2016/2. ILO, Lima. Erişim adresi 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_548185.pdf.

2018  Europe’s ageing population comes with a silver lining. Erişim adresi www.ilo.org/brussels/
information-resources/news/WCMS_645926/lang--en/index.htm.

2019  Labour Mobility in Pacific Island Countries. Erişim adresi www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_712549.pdf.

Uluslararası Eğitim Enstitüsü [Institute of International Education] (IIE)
2018  Places of Origin. Erişim adresi www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/

International-Students/Places-of-Origin.

Uluslararası Göç Örgütü [International Organization for Migration] (IOM)
2015  More Europeans Migrate to Latin America, Caribbean Than Other Way Around: IOM Study. 

IOM, Cenevre. Erişim adresi www.iom.int/news/more-europeans-migrate-latin-america-
caribbean-other-way-around-iom-study.

2016a  3rd Almaty Process Senior Officials Meeting (SOM), 19–20 Eylül 2016, Astana Kazakistan. IOM, 
Astana. Erişim adresi www.iom.kz/en/new/213-alma-proc-meet-eng.

2016b  Migrant Vulnerabilities and Integration Needs in Central Asia: Root Causes, Social and 
Economic Impact of Return Migration. IOM, Astana. Erişim adresi www.iom.kz/images/inform/
FinalFullReport18SBNlogocom.pdf.

2017  Migration Trends in South America. Güney Amerika Göç Raporu [South American Migration 
Report] Sayı 1. IOM, Güney Amerika. Erişim adresi http://robuenosaires.iom.int/sites/default/
files/Documentos%20 PDFs/Report_Migration_Trends_South_America_N1_EN.pdf.

2018a  Regional Migrant Response Plan: For the Horn of Africa and Yemen 2018–20. IOM, 
Cenevre. Erişim adresi www.iom.int/sites/default/files/country/docs/regional_migrant_
response_plan_for_the_h.a_yemen.pdf.

2018b  IOM Libya Voluntary Humanitarian Return. IOM, Cenevre. Erişim adresi www.iom.int/sites/
default/files/vhr-_update_16-31_dec-english.pdf.

2018c  IOM Bangladesh: Rohingya Humanitarian Crisis Response: Monthly Situation Report. IOM, 
Cenevre. Erişim adresi www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/bangladesh_
sr_201812.pdf.

2018d  Iraq Displacement Figures Drop Below Two Million for First Time Since 2014; Nearly Four Million 
Have Returned Home. IOM, Cenevre. Erişim adresi www.iom.int/news/iraq-displacement-
figures-drop-below-two-million-first-time-2014-nearly-four-million-have.

2018e  Number of Refugees, Migrants from Venezuela Reaches 3 Million. IOM, Cenevre. Erişim adresi 
www.iom.int/news/number-refugees-migrants-venezuela-reaches-3-million.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_548185.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_548185.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_548185.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_548185.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_712549.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_712549.pdf
http://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
http://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
http://www.iom.int/news/more-europeans-migrate-latin-america-caribbean-other-way-around-iom-study
http://www.iom.int/news/more-europeans-migrate-latin-america-caribbean-other-way-around-iom-study
http://www.iom.kz/en/new/213-alma-proc-meet-eng
http://www.iom.kz/images/inform/FinalFullReport18SBNlogocom.pdf
http://www.iom.kz/images/inform/FinalFullReport18SBNlogocom.pdf
http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20 PDFs/Report_Migration_Trends_South_America_N1_EN.pdf
http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20 PDFs/Report_Migration_Trends_South_America_N1_EN.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/regional_migrant_response_plan_for_the_h.a_yemen.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/regional_migrant_response_plan_for_the_h.a_yemen.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/vhr-_update_16-31_dec-english.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/vhr-_update_16-31_dec-english.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/bangladesh_sr_201812.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/bangladesh_sr_201812.pdf
http://www.iom.int/news/iraq-displacement-figures-drop-below-two-million-first-time-2014-nearly-four-million-have
http://www.iom.int/news/iraq-displacement-figures-drop-below-two-million-first-time-2014-nearly-four-million-have
http://www.iom.int/news/number-refugees-migrants-venezuela-reaches-3-million


1432020 DÜNYA GÖÇ RAPORU

2018f  Encuesta Monitoreo de Flujos. IOM, San José, Kosta Rika. Erişim adresi https://rosanjose.iom.
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