
KORONA GÜNLÜĞÜ  1 MAYIS 

 

GÜNDEM 

 
 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili, içinde 

Alevi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların olduğu 22 kurum, ortak 

bildiri yayınladı. Bildiride, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal görevlerinin dışında 

hareket ettiği vurgulandı. 

 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İskender Gün, okullar tatil 

olunca İstanbul’dan Kayseri’ye giden 15 yaşındaki bir öğrencinin, 30’dan fazla kişiye 

koronavirüs bulaştırdığını belirtti. 

 1 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 10:00’da Dünya’nın ilk küresel ve sanal 1 

Mayıs kutlaması yapılacak . Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve 

diğer küresel sendika federesyonlarıyla beraber 12 saat sürecek bir yayın olacak. 

 DİSK Genel Merkezi binasının çevresini sabahın erken saatlerinde abluka altına alan 

polis, Taksim'e yürümek isteyen DİSK'lilere saldırdı. Polis saldırısında DİSK Genel 

Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerinin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına 

alındı.  

 İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın meclisin 

olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya yanıt verdi. Toplantı, 

sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılacak. 

 ABD Başkanı Donald Trump, virüsün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu 

iddia etmeye devam ediyor. 

 

MEVCUT DURUM 
 

 Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), cezaevlerinden tahliye edilenlerin 

seneler sonra iletişim numaraları ve ikametgah adreslerinin değişmesinden kaynaklı, 

Covid-19 takiplerinin yapılamadığını, ayrıca test yapılıp yapılmadığı bilgisine de 

ulaşılamadığı için test yapılması için de yönlendiremediklerini belirtti. 

 Türkiye’de en son açıklanan verilere göre, toplam vaka sayısı 120 binlere, can 

kaybı 3174’e ulaştı. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr.Tedros’un başkanlığında 

gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında “Alınan tedbirlerle Türkiye ilk ölüm 

vakasından sonra 30’uncu gününde pik seviyesini yakalamıştır.” açıklamasını yaptı. 

 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son 15 günde 

cezaevlerindeki korona vakalarının yüzde 606 arttığını açıkladı. 

 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 221 bini, can kaybı ise 228 bini 

geçti. 

 Güney Kore’de koronavirüsü atlattıktan sonra testleri pozitif çıkan kişilerin 

yeniden enfekte olmadığı açıklandı. Yetkililer, PCR testlerinin vücuttaki virüs 

kalıntılarını görüp pozitif sonuç verdiğini açıkladı. 

 Almanya’nın kamu sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü , Koronavirüs’ün ülkede 

yayılma hızının 0.76’ya gerilediğini ve semptomu olan herkese test yaptırmalarını 



tavsiye ettiklerini belirtti. Ayrıca haftalık test kapasitelerinin yaklaşık 860 bin olduğu 

açıklandı. 

 Covid-19 salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayısı 1 milyonu 

geçerken, ölü sayısı da 60 binleri buldu. 

 

 ABD yönetimi, koronavirüs salgınında en kötü senaryoya yapılan hazırlıklar 

kapsamında, ek 100 bin ceset torbası daha satın almaya karar verdiğini belirtildi. 

 İngiltere de bir cenazeevi koronavirüsten ölenler sebebi ile aşırı doluluk yaşadığı için 

cesetleri kiraladığı dört kamyona koydu. Soğutma sistemi olmayan kamyondaki 

cesetlerin kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri yetkilileri arayıp yardım istedi. 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs salgınının zirve noktasınının 

aşıldığını söyledi. Hastalığın yatay seyre geçtiğini ve önümüzdeki haftalarda karantina 

önlemlerinin hafifletilmesi için kapsamlı bir planın açıklanacağını belirtti. İngiltere’de 

toplam vaka sayısı 172 binlere, can kaybı ise 30 binlere yaklaştı. 

 Brezilya’da koronavirüs salgınında can kaybı sayısı altı bini aştı. 

 

ÖNLEME VE KORUMA 

 
  Sağlık Bakanlığı enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezlerinde hizmet verilen hasta sayısının azaltılması, acil ve zorunlu 

tedaviler dışındakilerin ise ertelenmesi gerektiği belirtildi. 

 30 Nisan Gece saat 00:00’dan itibaren İstanbul dahil 31 kentte sokağa çıkma yasağı 

başladı. Yasak boyunca 1 Mayıs’ta dahil, bakkal ve marketler 14:00’a kadar açık 

olacak. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 

 

 ABD’de bulunan hemşireler yaptıkları açıklamalarda sürekli kaygı içerisinde 

olduklarını ve her gün uçurumun kenarında gibi hissettiklerini, bazı durumlarda hemşire 

ve doktorlar olarak ağlamaya başladıklarını, herkes gibi birer insan olduklarını ve 

yaşanan bu durumun kaldırabileceklerinden çok daha fazlası olduğunu belirttiler. 
 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin 

sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı. 

 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde Covid-19 servislerinde dağıtılan N95 tipi 

maskelerin korumasız olduğu ortaya çıktı. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı 

Prof.Dr.Yeşim Taşova imzasıyla Balcalı Hastanesi Başhekimliği’ne yazılan dilekçede 

maskelerin toplatılması ve kullanan sağlık çalışanlarına test yapılması gerektiği ifadeleri 

yer aldı. 

 Sağlık çalışanlarının hayatlarını riske   attıkları   bu   dönemde   Amerika   Birleşik 

Devletleri’nde on binlerce doktor maaş kesintisi yaşıyor. Ayrıca ABD sağlık hizmeti 

kuruluşları tarafından maliyetleri azaltmak için on binlerce hemşireye de para 

ödenmeksizin evde kalmaları söyleniyor. 
 Türkiye’de bazı hastanelere esnek ve uzaktan çalışma sisteminine son verildiği ve 

normal mesai sistemine dönüldüğü ile ilgili sağlık bakanlığından yazı gönderildi. 



 

SAĞLIK MUHALEFETİ 

 
 HDK Sağlık Meclisi ‘AKP iktidarının Covid-19 salgınıyla mücadele stratejisi, bugün 

açıkça ifade etmese de aslında adı konulmamış bir “sürü bağışıklama” stratejisidir. Bu 

strateji gerekli düzenlemelerle önlenebilecek insan ölümlerini, üretimin duracağı ve 

devletin topluma bir süre karşılıksız gelir durumunda kalacağı anlamına gelmesi 

nedeniyle aslında bir şekilde “önlememe” stratejisidir. ” açıklamasında bulundu. 

 Sağlık emek ve meslek örgütleri bugün internet üzerinden 1 Mayıs’a dair basın 

açıklaması yaptı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için ortak bir basın açıklaması metni 

yayınlandı. Basın açıklamasında ‘Emeğin haklarını alabildiği salgınsız ve sömürüsüz bir 

dünyada, 1 Mayıs’ları bayram olarak kutlayacağımız günlerin inancıyla, bütün dünya 

emekçilerinin 1 Mayıs’ını kutluyor, salgında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip 

çıkacağımızı ve sağlık emekçileri olarak hem Covid-19 virüsüne hem de emeğimizi yok 

sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi buradan 

duyurmak istiyoruz’ denildi. 

 Sağlık emekçileri İzmir’de 1 Mayıs’ı kutladı ‘Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diyen 

sağlık emekçileri çalışma şartlarının iyileştirilmesini, 3600 ek göstergenin sektörün tüm 

çalışanlarına verilmesini ve gece nöbetine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ettiler. 

Ayrıca bir kez daha ‘Alkış değil, haklarımızı istiyoruz’ açıklamasını yaptılar. 

 Sağlık emekçileri, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 

yaptıkları 1 Mayıs kutlamasında ‘Salgında 1 Mayıs’ta ön cephede mücadeledeyiz’ 

dövizini taşıdı. 

 

TOPLUMSAL MÜCADELE 

 
 Nurtepe Güzeltepe Dayanışması, Nurtepe’deki Şok Market önünde gerçekleştirdiği 

basın açıklamasıyla Şok Market ve diğer market çalışanları için dayanışma çağrısı 

yaptı, çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi. Yapılan açıklamada işçilerin 1 

Mayıs Bayramı da kutlandı. 

 SKYP İstanbul’da bir köprünün üstüne ‘Bu pankartı yalnızca işçiler görebilecek’ 

yazılı pankart astı. 

 İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden KESK’li, DİSK ‘li, TMMOB’lu ve TTB’li 

Kadınlar 1 Mayıs 1977’de yaşamını yitiren işçi kadınları anmak için Kazancı 

Yokuşu’nda bir araya geldiler. 

 Grup Yorum’un bas gitaristi olan İbrahim Gökçek 318 gündür tuttuğu ölüm orucuna 

devam ediyor. Bugün Bianet’e yazdığı mektunda ‘Bu kadar insani talepler niçin 

karşılanmaz? Ben de yaşamak istiyorum elbette. Taleplerimizin yerine getirilmesini 

istiyorum. Artık tüm gücümüzle, taleplerimizin karşılanması için iktidara baskı 

yapmalıyız’ açıklamasında bulundu. 

 İnfaz düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan DTK ve DBP ‘Çakıcı ve topluma zarar 

vermiş binlerce kişiyi salıveren yasanın toplumsal ve adil bir yasa olması mümkün 

değildir.’ dedi. 



 Corona virüsü salgını nedeniyle kitlesel kutlamaların yapılamayacağı 1 Mayıs’a 

ilişkin bir mesaj yayımlayan HDP, “Bu 1 Mayıs’ta işçiler de bir tercih yapmakla 

yüz yüzeler. Bir dönüm noktasındayız. Ya bu sermaye zulmü altında çığlıklarımız 

içimizde patlayacak ya da çığlıklarımızı birleştireceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

YENİ YAŞAM 

 
 Genco Erkal’ın tasarladığı ve yönettiği ‘Nazım’a Armağan’ erişime açıldı. Projenin 

prova sürecine odaklanan, Hüseyin Karabey imzalı ‘Şiirden Sahneye: Nazım’a 

Armağan’ belgeseli de 6 Mayıs tarihinden itibaren İKSV youtube kanalından 

izlenebilecek. 

 Macar Kültür Merkezi, Ferenç Molnár’ın aynı adlı romanından yönetmen Zoltán Fábri 

tarafından uyarlanan 1968 yapımı Pal Sokağı Çocukları’nı Türkçe altyazı seçeneğiyle 

erişime açtı. Film, ‘Arsa’ adını verdikleri oyun sahalarını zenginlerin çocuklarından 

korumaya çalışan yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor 

 Kürt Müzisyenler 1 Mayıs için hazırladıkları videoyu sosyal medyadan paylaştı. 

 Dersim’in doğasından elde ettiği bitkilerden karışımlar hazırlayan Saniye İldeniz, 

yüzlerce çeşit bitkiden birçok hastalığa iyi gelen karışımlarıyla Dersim’de şifa 

geleneğini sürdürüyor. Şifalı bitkilerden yaptığı ilaçları fayda amaçlı yaptığını, ticari bir 

amaç gütmediğini belitmekte. 

 Covid-19 salgının önüne geçmek için Avrupa’da alınan önlemler, ekonomileri yatay 

seyre geçirirken kömür bazlı enerji kullanımında yüzde 40 azalma oldu .Petrol bazlı 

enerji kullanımı ise üçte bir düştü. Bu durum kıtadaki hava kirliliğini de gözle görülür 

bir şekilde düşürdü. CREA raporunun yazarlarından Lauri Myllyvirta, bu durumun hava 

kirliliği sebebi ile görülecek 11 bin ölümden kaçınılması demek olduğunu belirtti. 

 Koronavirüs kısıtlamaları, küresel olarak vahşi hayvanlara her zaman yaşayamadıkları 

nadir bir şans olan ‘en az insan’ deneyimleme olanığını sağlıyor. Birçok ülkede 

insanların dışarı çıkmamasından faydalanıp şehir merkezlerine inen vahşi hayvanların 

olduğu görülüyor. 

 Tüketim ve bağımlık üzerine inşa edilmiş büyük kentlerde yaşayan insanların korona 

salgını ile birlikte içinde bulunduğu çıkmaz ve acizlik bir kez daha gün yüzüne 

çıkmıştır. Kendi hayatlarını devam ettirebilecek kadar bile üretemeyen ve üretebilecek 

alanları bile betonlaştırılarak ellerinden alınan insanların olası bir salgında hayatta 

kalma becerilerinin nerdeyse kabile toplumlarından daha alt seviyede olduğu 

görülmektedir. Şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın ‘Bir gün market ve bakkallar 

kapatılırsa nasıl hayatta kalabiliriz?’ sorusununun cevabını artık düşünmesi gerektiğini 

bu salgın bize göstermiştir. Metin Yeğin’in Rojava’da yaptığı röportajda yönetmen 

Shero Hinde’nin anlattıkları yeni yaşam açısından bize ışık tutmaktadır. Shero Hinde 

röportajda durumu şöyle açıklıyordu: ‘Benim evim şehrin dışında zaten. Ben 

Qamışloluyum. Küçük bir ev. Küçük bir bahçem var, etrafına ağaçlar ektim. 

Tavuklarım var onları besliyorum. Muhtemelen sesi duyulu yordur. Köpeklerim de var. 

Ben bu doğayla yaşıyorum. Bu sıkılmamı da engelliyor. Özellik le şehirlerde yaşayan 

insanlar, dört duvar arasında daralıyor. Aslında toplumumuz da ora daki yaşama çok 

alışmış değil. Benim bulunduğum yer geniş, bahçe ekiyorum, baharda yeni birkaç ağaç 



diktim. Tavuklarım yumurtluyor, civcivleri var, onlara bakıyorum. Bunlarla yaşamın 

ruhunu hissediyorum ve psikolojik olarak da beni rahatlatıyor.’ Yani korona günleri, 

bize şunu gösterdi ki, ya kentlerde, iktidarın temerküzünün yüzü suyu hürmetine, bize 

bağışladığı ve bulaştırdığı kadarıyla yaşamaya çalışacağız ya da kendi ellerimizle yeni 

bir dünya kuracağız. Yeni bir hayat…’ 

 

GÖRÜŞLER 

 

EKLER 

 

• Dünya Feministlerinden Hükümetlere Covid-19 Çağrısı 

Her yıl Mart ayında New York’taki Birleşmiş Milletler binasında gerçekleştirilen 

Kadının Statüsü Komisyonu’nun (Commission on the Status of Women, CSW) bu yılki 

64. Oturumu Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılamadı. Bu sene son anda iptal 

edilmesi ve internet üzerinden yapılmak zorunda olması kadın hareketini durdurmadı ve 

yine toplamda 1000 kadın toplayan webinerler düzenlendi. 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/223634-dunya-feministlerinden-hukumetlere-

covid-19-cagrisi 

• Yoğun Bakımda Erkek Şiddeti 

Kadın sağlık çalışanlarına karşı erkek şiddetinin temelinde cinsiyetçi iş bölümü ve 

bakım emeğinin değersizleştirilmesi, temel dinamikler olarak rol oynamakta. Anestezi 

ve reanimasyon bölümü daha çok kadınların yöneldikleri uzmanlık alanları içinde yer 

alır. Yoğun bakım çalışma alanları “kadınsı” ve aynı zamanda “görünmez”dir. 

https://www.catlakzemin.com/yogun-bakimda-erkek-siddeti/ 

• Bir Metafor Olarak Anti Kahraman Korona 

Pandemi bize ulusal bazda bir sağlık sistemi kurgulamanın anlamsızlığını gösterdi. 

Almanya gibi yıllarca hazırlık yapmanız da salgınla etkili mücadele etmeyi 

sağlamıyor. Etkili, küresel çapta hazırlık ve planlara ihtiyacımız var. Küresel, adil bir 

sağlık sistemine ihtiyacımız var. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/04/30/bir-metafor-olarak-antikahraman-

korona/ 

• Toplumsalı Savunmak 

İnsanlığın genelini korona kadar etkileyen bir başka olaya uzunca bir süredir 

rastlanmamıştı. Korona sonrası yeni bir düzenin gelişeceği ise koronanın sürdüğü bu 

koşullardan bile rahatlıkla anlaşılmaktadır. O nedenle salgın sonrasında pek bir şeyin 

değişmeyeceğine, her şeyin kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin yapılan tespit ve 

değerlendirmelere pek itibar etmemek gerekir. Mevcut durumda bile neredeyse 

değişmeyen bir şey kalmamıştır. Yaşamın her alanında çok ciddi değişimler yaşandığı 

gibi, şimdilik zorunluluk gibi görünen değişikliklerin koyulaşarak kalıcılaşması büyük 

bir olasılıktır. Toplumsallığın insanın var oluş koşulu olduğu gerçeğini gözettiğimizde 

esas iş, toplumbilim alanına düşmektedir. Çünkü toplumsallık insan olmak ve insan 

kalmanın şartıdır. O halde insanı ve toplumu araştırarak onun hakikatine varmaya 

çalışan toplumbilimin, toplumsallığın salgından nasıl etkilendiğini, toplumsallığa ne 

yapılmak istendiğini, önümüzde bizi neyin beklediğini ve toplumsallığın korunması için 

nelerin yapılması gerektiğini ortaya koyması gerekir. 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/223634-dunya-feministlerinden-hukumetlere-covid-19-cagrisi
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/223634-dunya-feministlerinden-hukumetlere-covid-19-cagrisi
https://www.catlakzemin.com/yogun-bakimda-erkek-siddeti/
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/04/30/bir-metafor-olarak-antikahraman-korona/
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/04/30/bir-metafor-olarak-antikahraman-korona/


http://yeniyasamgazetesi1.com/toplumsali-savunmak/ 

 Bu Ülkeyi İşverenler mi Yönetiyor Yani?  

35 yaşındaki Zonguldaklı maden işçisi Ahmet, kaderinden kurtulamamış, altı yıldır 

Soma’da özel bir madende çalışıyor. Her birinin akciğeri zaten yorgun, işçilerin tek hava 

girişinden soluduğu yeraltının derinlikleri, virüs riskiyle daha da karanlık. Devletin 

işlettiği madenlerde üretim durduysa da, özel ocakların büyük kısmında açlıkla ölüm 

arasına sıkıştırılmış mesai sürüyor. Ahmet, işçilerin gözüne çekilen kesif korku 

perdesini ama her şeye rağmen umudunu anlatıyor. Nasıl olalım? Sadece Soma’da yüz 

pozitif vaka var diye duyuyoruz. Bu kadar çok olmasının sebebi özel ocakların olması, 

bir de işletme sahiplerinin “devlet biziz” der gibi davranması. İstedikleri gibi insan 

çalıştırıyorlar. Üç ocakta hâlâ üretim devam ediyor. Kaç kişidir? Soma’da dört ocakta 

toplam 13 bine yakın işçi vardır.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/01/bu-ulkeyi-isverenler-mi-yonetiyor-

yani/ 

http://yeniyasamgazetesi1.com/toplumsali-savunmak/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/01/bu-ulkeyi-isverenler-mi-yonetiyor-yani/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/01/bu-ulkeyi-isverenler-mi-yonetiyor-yani/

