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Sürdürülebilir bir geleceğe doğru
2030 yılında Sıfır Açlık küresel hedefine, gıda güvenliği, 
kırsal kalkınma ve göç arasındaki bağlantıları ele 
almadan ulaşabilmek mümkün değildir. 
2015 yılının Eylül ayında New York’ta gerçekleşen 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülke 
yoksulluğun ve açlığın sona erdirilmesi, gezegenin 
korunması ve herkes için refahın sağlanması 
taahhüdünde bulundu. Bir yıl sonra, BM göç yönetimine 
yönelik kapsayıcı bir yaklaşım aramak amacıyla New 
York’taki merkezinde Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi 
düzenledi.
Katılımcılar; güvenli, düzgün ve düzenli göçe yönelik 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2018’de kabul edilmesi 
için çalışmakta uzlaştı. Göçle ilgili Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, uluslararası göçün insani, kalkınma 
ve insan haklarıyla ilgili tüm boyutlarını ele almayı 
amaçlamaktadır.

Göç, gıda ve tarım 
Göç, sosyal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin uluslararası 
tartışmalarda öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, göç 
yüzyıllardır insan davranışının önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.
Ne değişti?
Seyahat ve iletişim teknolojileri, çoğu insanın 
memleketlerini ve ülkelerini terk etmesini kolaylaştırdı. 
Başka insanlar için ise göç hala maliyetli, fiziksel olarak 
zorlu ve bazen de ölümle sonuçlanan bir süreç. 
BM rakamları daha fazla insanın zorunlu ve çaresizlikten 
göç ettiğini; çatışma, zulüm ve doğal afetler nedeniyle 
yerlerini değiştirdiklerini ya da yoksulluktan, geçim 
kaynaklarına yönelik tehditlerden veya aşırı baskılardan 
dolayı başka çareleri olmadığını hissettikleri için göç 
ettiklerini göstermektedir. 
Sadece 2015 yılında, 65.3 milyon kişi zorunlu olarak 
çatışma ve zulüm nedeniyle yerlerinden edilirken, 19 
milyonu aşkın kişi doğal afetler nedeniyle ülke içinde 
yerlerinden edildi. 2008 ve 2015 arasında, her yıl 
ortalama 26.4 milyon kişi iklim ve hava koşullarıyla ilgili 
felaketler nedeniyle yerlerini terk etmiştir.  

Göç nedir?
Göç, bir ülkede ya da uluslararası sınırlardaki insanların 
hareketine verilen addır. FAO; nedenleri, süresi ve 
gönüllü ya da istem dışı olup olmadığına bakılmaksızın 
her tür hareketi ifade etmek için göç terimini 
kullanmaktadır.
Göçmenler kimlerdir?
Göçmenler birçok çeşitliliği içinde barındıran insan 
gruplarıdır. Göçmen işçiler, mülteciler, sığınmacılar, 
ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler, iklim kaynaklı göç 
edenler, refakatçisi olmayan çocuklar ve insan ticareti 
mağdurları göçmen sayılmaktadır. Ayrıca, göçmenler 
eğitim ve aile gibi sebeplerle hareket eden insanları da 
kapsar. Göçmenler bir yerden bir yere kalıcı ya da geçici 
olarak hareket edebilir ve yılın sadece bir kısmında 
gerçekleşen hareketleri mevsim koşullarına bağlı 
olabilir. 
Çoğu göçmen kendi ülkeleri içinde, diğer birçok 
göçmen ise uluslararası sınırlar boyunca hareket eder. 
Göçmenler, öncelikli olarak gelişmekte olan bölgelerden 
gelir ve artan şekilde küresel güney ülkeleri arasında ve 
kuzeyden güneye hareket ederler.
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Etkisi
BM rakamları, yaklaşık 244 milyon uluslararası göçmen 
olduğunu göstermekte; 763 milyon ise kendi ülkeleri içinde 
göç etmektedir. Göçmenler 244 milyonla bir ulus kurabilseydi, 
Brezilya’dan daha fazla nüfusa sahip olacak ve Endonezya’dan 
biraz daha küçük olacaklardı. Bugün 65 milyon zorunlu göçmen 
bulunmaktadır; bunların 21.3 milyonu mülteci; 40.8 milyonu 
ülkesinde yerinden edilmiş kişi ve 3.2 milyonu ise sığınmacıdır. 
Göç; düzenli ve insani bir şekilde yönetilirse, göçmenler hem 
geldikleri ülkede hem de kendi ülkelerinde ekonomik büyümeye 
katkıda bulunabilir.
Göçmenler geldikleri ülkeler veya bölgeler için yeni iş gücü 
kaynakları sağlayabilir, ancak göçmenlerin kendi bölgelerindeki 
nakit akışları üzerindeki etkileri de önemlidir. Gelişmekte olan 
ülkelerden gelen göçmenler, Avusturya gibi orta büyüklükte 
bir Avrupa ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasına denk gelen 441 
milyar doları evlerine göndermektedir. 
Göç ve FAO
Göçün sebepleri ve etkileri FAO’nun açlıkla mücadele ve 
gıda güvenliği sağlama, kırsal yoksulluğu azaltma ve doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etme konusundaki 
küresel hedefleriyle yakından ilişkilidir. FAO; zorunlu kırsal göçün 
ve çaresizlikten göçün temel nedenlerini bulmak; aynı zamanda 
düzgün, insani ve düzenli göçün faydalarını kolaylaştırmada 
önemli bir role sahiptir.
2018 yılında FAO, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte, 
göç konularında uluslararası düzeyde diyaloga yardımcı, 
kurumlararası bir organ olan Küresel Göç Grubu’nun (GMG) eş 
başkanlığını yapacaktır.
Kırsalla ilgili bir olgu
Gıda ve tarım, insanların refahının hala merkezindedir ve 
bu, birçok insanın özellikle kırsal alanlardan göç etmesinin 
nedenleriyle bağlantılıdır. Dünyanın yoksul ve gıda güvensizliği 
yaşayan nüfusunun yüzde 75’inden fazlası kırsal alanlarda 
yaşamaktadır ve çoğunlukla tarım ve doğal kaynak temelli 
geçim kaynaklarına bağlıdır. Birçok kişi ve aile, ekonomik 
nedenlerle yoksulluktan kurtulmak için başka uygun seçenek 
görmediklerinden göç etmektedir. 
Kırsaldaki yoksul topluluklar, özellikle de küçük ölçekli aile 
çiftçileri, doğal kaynakların ve emeğin verimliliğini artırmalarını 
sağlayacak krediye, hizmetlere, teknolojilere ve piyasalara 
erişmekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Tarımdaki mevcut işlerin çoğu, düşük ve istikrarsız 
gelir, zayıf güvenlik ve sağlık koşulları, ücret ve 
fırsatlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınırlı 
sosyal korumayla ilgilidir. Eğitim, mali ve yayım 
hizmetlerine ve işleme tesislerine sınırlı erişim 
nedeniyle kırsal alanlarda cazip potansiyeller 
sınırlı olabilir. 
Sürdürülebilir çözümler 
Tarım ve kırsal kalkınma; çevresel bozulma ve 
iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kırsal 
yoksulluk, gıda güvensizliği, eşitsizlik, işsizlik 
ve doğal kaynakların tüketimi gibi göçün temel 
nedenlerine cevap verebilir. 
Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya, iklim değişikliği 
adaptasyonuna ve dayanıklı kırsal geçim 
kaynaklarına yatırım yapmak, mevcut göç 
sorununa verilen küresel cevabın önemli bir 
parçasıdır. 
FAO’nun göç konusundaki çalışmaları, koşulların 
iyileştirilmesi ve gidilen ülkelerde alternatif geçim 
imkanları yaratılması yoluyla, çaresizlikten 
kaynaklanan göçün temel nedenlerini ele alma ve 
terk edilen ve varılan ülkelerde göçün kalkınma 
potansiyelini kullanma amacını taşır. Ayrıca, 
yerinden edilmişlere, ev sahibi topluluklara ve 
kriz durumlarındaki insanlara başka destekler de 
sunar.

2018 yılında FAO, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
ile birlikte, göç konularında uluslararası düzeyde 
diyaloga yardımcı, kurumlararası bir organ olan 
Küresel Göç Grubu’nun (GMG) eş başkanlığını 
yapacaktır.



4

Harekete geçmek
Göç bir ihtiyaç değil, bir seçim olmalıdır. FAO, kırsal 
alanlarda daha iyi koşulların oluşturulması ve yaşanabilir 
geçim kaynaklarının desteklenmesinde uzun yıllara 
dayanan deneyime sahiptir.
FAO, ortaklarıyla birlikte, göçmenlerin, mültecilerin 
ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin yoksulluğunun 
azaltılması, gıda güvenliği ve beslenme ile kırsal hane 
halkının dayanıklılığı konularındaki olumlu katkısını 
güçlendirmeye yönelik çalışmalarını genişletmeyi 
hedeflemektedir. 
FAO uzmanlığını aşağıdaki alanlarda uygular:
• Çaresizlikten kaynaklanan göçün temel nedenlerine ve 

etmenlerine cevap vermek.
• Gençler, kadınlar ve göç edebilecek diğer insanlar için 

tarımsal ve tarım dışı iş imkanları yaratmaya yardımcı 
olmak.

• Kırsal alanlardan yapılan göçün güvenli, düzgün 
ve düzenli olmasını teşvik etmek ve bu amaçlarla 
uyumlu kamusal bilgi kampanyalarını ve politikalarını 
desteklemek.

• Tarım ve kırsal kalkınma için göç potansiyelinden 
yararlanmak.

• Arazi ve doğal kaynaklar üzerindeki çatışmaları 
önlemek.

• Doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin tetiklediği uzun 
süren krizlerden etkilenen toplulukların dayanıklılığını 
güçlendirmek.

• Yerinden olmuş kişilerin ev sahibi topluluklarla 
entegrasyonu için sürdürülebilir stratejiler 
geliştirilmesi.

FAO ortaklarıyla aşağıdakileri yapmak için çalışmaktadır:
• Göçün temel nedenleri, tarım ve kırsal kalkınma 

üzerindeki etkisi hakkında kanıt/veri üreterek, 
uluslararası ve iç göçü daha iyi anlama.

• Mülteci ve göçmenlerin yoğun göçlerini tarım ve kırsal 
boyutlarıyla ele almak için kurumsal kapasiteleri 
destekleme.

• Çıkarılan dersleri ve yenilikçi çözümleri artırmak için 
bulunan en iyi uygulamaları yaygınlaştırma.

• Kırsal göç anlayışını geliştirmek için politika diyaloğunu 
kolaylaştırma.

• Göçün temel nedenlerine yönelik ortaklıkları ve 
savunuculuğu güçlendirme ve bunların olumlu katkısını 
artırma.

Anahtar terimler
Çaresizlikten kaynaklanan göç
Bireyin ve/veya hane halkının yoksulluktan kurtulmak için yaşanabilir tek geçim 
seçeneğinin göç olduğunu kabul ettiği koşullar altında yapılan göç hareketidir. 
Etmenleri; yoksulluk, gıda güvensizliği, istihdam olanakları olmaması, sosyal 
korumaya sınırlı erişim, doğal kaynakların tüketimi, çevresel bozulma ve iklim 
değişikliği olabilir.
Zorunlu göç
Mültecilerin, ülkesinde yerlerinden edilmiş kişilerin ve doğal afetlerden ya da 
çevresel felaketlerden etkilenen insanların hareketleri gibi doğal ya da insan 
kaynaklı sebeplerden ileri gelen yaşam ve geçim kaynaklarına yönelik tehditler 
de dahil olmak üzere zorunlu unsurların bulunduğu göç hareketidir.
Gönüllü göç 
Özgür irade ve inisiyatif temelinde bir karar alma mekanizması tarafından 
harekete geçirilir. İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı hareket etmektedir, ancak 
göç kararını etkileyen en güçlü faktörler arasında geçim kaynaklarını geliştirme 
isteği bulunmaktadır. 
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Gıda güvenliği ve kırsal kalkınma 
FAO, Honduras’ta kırsaldaki gençliğin 
girişimlerini geliştirme yoluyla 
göç baskısını hafifletmek için bir 
proje gerçekleştirdi. Genç kadın 
ve erkekler, tarımsal ve girişimci 
beceriler konusunda eğitim aldı ve 
mikro işletmeler önermek suretiyle 
sermaye fonları aradılar. Etiyopya ve 
Tunus’ta devam eden bir FAO projesi, 
göçün alternatifi olarak kırsaldaki 
gençlere sürdürülebilir geçim 
seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Proje, 
kırsaldaki gençlik için verimli istihdam 
yaratma, girişimci fırsatlar üretme ve 
bunun için de yenilikçi mekanizmalar 
ve kırsal kalkınma stratejileri 
geliştirilmesini teşvik ediyor.

İklim değişikliği
Uganda ve Nepal’de FAO, iklim 
risklerini yönetmek ve iklim 
değişikliğine uyum sağlamak için 
topluluklara yardımcı olmaktadır. 
Uganda’da, FAO, olumsuz iklim 
değişikliği etkileri ile başa çıkmak 
için büyükbaş hayvancılıkla ilgili 
çalışmalarla kırsal nüfusun 
kapasitelerini ve dayanıklılığını 
güçlendirmektedir. Projeler entegre 
havza yönetimi, köy tasarruf planları 
ve yerel bilgileri desteklemektedir. 
Nepal’de ise FAO, doğal afet riskine 
maruz kalan toplulukların yerinden 
olmalarına alternatif sağlamak 
amacıyla, çiftçilerin afet hazırlığı 
ve iklim risk yönetimi kapasitelerini 
geliştirmektedir. 

Uzun süreli kriz ve çatışma
Türkiye’de bölgesel bir FAO 
girişimi, mesleki eğitim yoluyla 
istihdamı teşvik ederken, kamplarda 
sera üretimini güçlendirerek 
Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi 
toplulukların geçim olanaklarını 
artırmayı amaçlamaktadır. Çatışma 
nedeniyle tarım hizmetleri zayıflayan 
Suriye’de, varlıklar azaldı ve ulusal 
üretim kapasiteleri önemli ölçüde 
düştü. FAO, çiftçilere arazilerinde 
kalmalarını ve gıda üretmelerini 
sağlamaları için yardım etmektedir. 
Bu, gıda güvenliğini artırmak ve göçü 
tercih unsuru kılmak için büyük önem 
taşır.

Öne çıkan uygulamalar
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Göçmen sayısı  
2015 yılında

Göçmenlerin büyük bir kısmı; dünyanın 
yoksul ve gıda güvenliğine sahip 
olmayan %75’lik kesiminin yaşadığı, 
geçimin tarım ve doğal kaynaklara 
dayandığı kırsal kesimden gelmektedir.

Göçmenlerin çoğu -iç ya da 
uluslararası- Orta Doğu, Kuzey 
Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve 
Doğu Avrupa’dan gelmektedir.  

Dünyadaki 

mültecilerin 

dörtte biri 
sadece üç ülkede 
bulunmaktadır (Türkiye, 
Pakistan ve Lübnan).

2015 yılında içinde 21 milyonu aşkın 
mülteci, 3 milyon sığınma arayışındaki 
insan ve 40 milyondan fazla ülke 
içinde yerlerinden edilmiş kimse 
olmak üzere dünya çapında 65,3 
milyon kişi çatışma ve zulümden 
dolayı zorla yerlerinden edilmiştir.

2015 yılında, 19 milyonu aşkın kişi 
doğal afetler nedeniyle ülke içinde 
yerlerinden edilmiştir. 2008 ve 2015 
arasında, her yıl ortalama 26,4 
milyon kişi iklim ve hava koşullarına 
dayalı felaketler nedeniyle yerlerinden 
edilmiştir. 

2013 yılında ulusal sınırlar içerisinde 
yer değiştiren kişi sayısı 763 milyon 
olarak tahmin edilmiştir, bu da iç 
göçmenlerin sayısının uluslararası 
göçmen sayısından fazla olduğu 
anlamına gelmektedir. 

Uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte 
biri 15-34 yaş arasındadır. Bunların 
yarıya yakını kadındır. 

2015 yılında göçmenler doğdukları 
ülkelere 600 milyar dolar 
göndermişlerdir. Bu miktardan 
gelişmekte olan ülkeler; resmi 
kalkınma yardım tutarının yaklaşık 
üç katı olan 441 milyar dolar 
almıştır.

244 milyon
olarak kaydedildi, bu 2000’deki 
verinin %40’ından fazlaydı.

Kısa bilgiler
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2: Açlığı sonlandırın, gıda 
güvenliğini sağlayın, beslenmeyi geliştirin ve sürdürülebilir 
tarımı teşvik edin
2 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde, gıda güvenliği kavramı; 
açlık ve yanlış beslenmenin temel nedenlerini çözmek için bütüncül bir 
yaklaşım ve tamamlayıcı eylemler gerektiren karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Gereken eylemler, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, üretkenliğin, 
küçük ölçekli gıda üreticilerinin gelirlerinin ve gıda üretim sistemlerinin 
dayanıklılığının arttırılması ve biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılması konularını içerebilir.
Bu, göç edenler de dahil olmak üzere tüm insanları hesaba katmak ve 
doğrudan dahil etmek anlamına gelir.
www.fao.org/sustainable-development-goals
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VE ALT YAPI

EŞİTSİZLİKLERİN 
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ŞEHİR VE YAŞAM 
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

KARASAL 
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

İKLİM 
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR
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