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Mültecilerin, vaka ve ölüm sayıları koronavirüs
tablosunun içinde yer alıyor mu?

Koronav�rüs, Türk�ye’dek� mültec�ler� de yurttaşları da etk�led�.
Ancak, Sağlık Bakanlığı, mültec�lerdek� vaka, hasta ve ölüm
sayılarını açıklamadı. Pek� mültec�ler arasındak� vaka, hasta ve
ölüm sayılarının da günlük koronav�rüs tablosunun �ç�nde m�?
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Mültec�ler arasındak� vaka, hasta ve ölüm sayılarının da günlük
koronav�rüs tablosunun �ç�nde yer aldığı öğren�ld�. Bu durum
Türk�ye’dek� vaka ve ölümler�n nüfusa oranlanması konusunda kafa
kaşıklığı yarattı. İlt�ca ve Göç Araştırma Merkez� Başkanı Met�n
Çorabatır �se Sağlık Bakanlığı sayıları açıklamadan mültec�lere �l�şk�n
tahm�nde bulunulamayacağını söyled� ve “Sayı vermek �mkânsız.
Sağlık Bakanlığı ver�ler�ne sah�p olanlar dışında k�mse sayı veremez”
ded�.

Türk�ye’n�n nüfusu 2020 sonu �t�bar�yle yaklaşık 83,7 m�lyon k�ş� ve
B�rleşm�ş M�lletler’�n tahm�nler�ne göre �se ülkede 5,6 m�lyon mültec�
bulunuyor. Mültec�ler�n yaklaşık 3,7 m�lyonu kayıtlı.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük tablosuna mültec�ler�n de dah�l ed�lmes�
ülkedek� vaka, hasta ve ölümler�n nüfusa oranı konusunda kafaları
karıştırdı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Haz�ran 2021 tar�hl� tabloya
göre �se ülkedek� toplam vaka sayısı 5 m�lyon 282 b�n 594, hayatını
kaybeden sayısı 48 b�n 68.

'BAKANLIK SAYILARI AÇIKLAMALI'

İlt�ca ve Göç Araştırma Merkez� Başkanı Met�n Çorabatır, mültec�lere
�l�şk�n h�çb�r ver�n�n açıklanmadığını ve bunun açıklanması
gerekt�ğ�n� söyled�. Çorabatır, “Sayı vermek �mkansız. Sağlık Bakanlığı
ver�ler�ne sah�p olanlar dışında k�mse sayı veremez” ded�.  

Kayıtlı olan mültec�ler�n tedav� �mkanlarına er�şeb�ld�ğ�n� ancak kayıtlı
olmayan mültec�ler�n bu �mkandan yararlanamadığını anlatan
Çorabatır, mültec�ler�n yurttaşlara oranla daha sağlıklı yaşam koşulları
olmadığı �ç�n v�rüsten daha fazla etk�lend�ğ�ne d�kkat çekt�.

'HEPİMİZDEN FAZLA UYMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Çorabatır, mültec�ler�n koronav�rüse karşı önlemler�n�n heps�ne
uyduğunu vurgulayarak, şunları söyled�:
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“Savaştan kaçtılar, buraya geld�ler. Yaşamak �ç�n d�ren�yorlar.
Olumsuzluklara rağmen çocuklarına ün�vers�tey� b�t�rtmek �ç�n
d�ren�yorlar. H�çb�r yardım almasalar b�le devlet�n yaptığı sınırlayıcı
yasaklara belk� hep�m�zden daha fazla uymaya çalışıyorlar.
Temaslarını azaltıyorlar, uzak duruyorlar. Maskeye er�ş�mde �lk
başlarda çok büyük zorluklarla karşılaştılar. Türk halkına maske
dağıtılırken, beled�yeler, büyükşeh�r beled�yeler�, merkez� �dare. Daha
çok Türk vatandaşlarını hede�ed�. Onlar, uzun süre maske alamadı.
Sokağa çıkmadılar, kapattılar kend�ler�n�.”

Çorabatır, Sağlık Bakanlığı’nın Türk�ye’dek� herkes�n v�rüsten ne
kadar etk�lend�ğ�n� açıklaması gerekt�ğ�ne d�kkat çekt�. Çorabatır,
“Bunun faydası ne olacak? Yardımlardan, aşı �mkanlarından k�mler
daha az faydalanab�l�yor. Bunun sebepler� üzer�ne g�d�l�p, onlar
ortadan kaldırılab�l�r” ded�.

Çorabatır mültec�lerde de Türk vatandaşlarına uygulanan kr�terlerle
aynı koronav�rüs aşılamasının başladığını aktararak, Türk
vatandaşlarındak� aşı karşıtlığının onlarda da olduğunu ve bunun
çözülmes� gerekt�ğ�n� d�le get�rd�.

AŞILANAN MÜLTECİ SAYISI DA AÇIKLANMIYOR

Çorabatır, çalışmak �ç�n başka şehre g�den mültec�ler�n, kayıtlarının
yapıldığı şehre aşı �ç�n çağırıldığını aktararak, “Yasal olarak g�tmemes�
gerek�yor ama ekmek parası kazanmak �ç�n İstanbul, Bursa, Mers�n,
Ankara g�b� �ş bulab�ld�ğ�, para kazanacağı yerlere g�d�yor. Oradan da
kayıt yaptıramıyor. D�yel�m k� K�l�s’te kayıtlı, İstanbul’da düzens�z
olarak çalışıyor. E- devlete g�rd�ğ�nde, ‘Sen K�l�s’te kayıtlısın, orada
yaptır’ d�yorlar. K�ş� oraya g�d�p, tekrar gelecek. İş�n� kaybedecek. Yol
parası yok. Seyahat kısıtlamaları oluyor. Aşılarda böyle b�r sorun var”
d�ye konuştu.

Çorabatır, aşılanan mültec� sayısının da Sağlık Bakanlığı tarafından
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açıklanmadığına d�kkat çekt�.
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