
 

 

KORONA GÜNLÜĞÜ  2 MAYIS                        

 

GÜNDEM 

 

 MHP, sosyal medya platformlarındaki sahte hesapların engellenmesine yönelik kanun teklifi 

verdi. Teklife göre sosyal ağ sağlayıcıları, verdikleri hizmeti kullanmak isteyen kullanıcılar-

dan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını talep etmek zorunda olacak. Kimlik numarasıyla 

eşleşmeyen tüm hesaplar kapatılacak. 

 Avrasya Araştırma'nın yaptığı bir ankete göre Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü, Covid-19 salgını-

na dair açıklanan verilerin doğruluğuna inanmıyor. 

 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırladığı İstanbul’da 'Çalışma Hayatının Görünümü' rapo-

runa göre salgın günlerinde her 4 çalışandan 1’i işsiz kalırken; çalışanların yüzde 66,2’sinin 

ise gelirinde düşüş yaşandı. 

 Covid-19 pandemisi nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yüzünden çok sayıda ülke, sevkiyat 

yapılamadığı için aşısız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. BM’ye göre bu durum, daha 

ölümcül salgınları tetikleyebilir. “Onlarca ülkenin stokları geciken aşı sevkiyatları nedeniyle 

tükenmek üzere” olduğu bildirilirken, çoğu Afrika ve Asya’da olmak üzere 26 ülkenin büyük 

tehlike altında olduğunu kaydedildi. 

 Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi’nin raporunda, 

salgının dünya nüfusunun yüzde 60-70’ine virüs bulaşmadan durmayacağı öne sürülüyor. 

Salgınının 18 ay ile iki yıl arasında bir süre daha devam edebileceği, sonbaharda daha büyük 

ikinci bir dalganın gelebileceği uyarısı yapıldı. 

 Koronavirüs kadının işgücüne katılımını olumsuz etkiledi: İtalya’da 4 Mayıs'ta işe dönecek 

işçilerin yüzde 72'si erkek. 

 İngiltere'nin Norwich şehrinde bulunan East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar, koro-

navirüs ölüm oranları ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir bağlantı olduğunu keşfetti. 

Araştırmacılar, virüse karşı en savunmasız grubun D vitamini eksikliği yaşayanlar olduğunu 

ileri sürdü. 

 Fransa: Yeni çocuk hastalığı ile Covid-19 bağlantısı doğrulandı. 

 Uzun süredir sipariş alamayan nükleer sermaye, koronavirüs salgınını fırsata çevirerek sipa-

riş alma peşinde. Küresel ısınmayı da bir fırsat olarak gören nükleer sermaye, dünyanın 

başına bela olma ısrarını sürdürüyor. 

 

MEVCUT DURUM 

 

 İngiliz medyasına konuşan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin temsilcisi Dr. Gauden 

Galea Çin’in inceleme taleplerini reddettiğini bildirerek " 3-16 Ocak tarihlerinde Çin 

DSÖ'ye 41 vaka dışında yeni vaka bildirmedi. Şu anda Çin’in ulusal düzeyde bir 

inceleme yaptığını biliyoruz ancak biz davet edilmedik" dedi. 

 Almanya: Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli 

olarak gevşetiliyor. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Berlin'de uzun süredir 

kullanılması yasak olan oyun alanları ve parklar yeniden açıldı.  



 

 

 Hırvatistan: Başkent Zagreb'deki şehir içi bazı tramvay ve otobüs hatları yeniden 

çalışmaya başladı. Araçlara en fazla 20 yolcunun binmesine izin verilirken, yolculardan 

maske ve eldiven takmaları istendi. 

 Polonya: Başbakan Mateusz Morawiecki, 4 Mayıs'tan itibaren ülkedeki hotel ve alışveriş 

merkezlerinin yeniden açılacağını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek 

koşuluyla anaokulu ve kreşlerin de 6 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacağını duyurdu. 

 Hollanda: Hükümet, 11 Mayıs itibarıyla ilkokulların açılmasına izin verdi. 

 Yunanistan: Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede 4 Mayıs itibariyle önlemlerin 

gev-şetileceği duyurulurken küçük işletmelerin yeniden açılacağı bildirildi. 

 Brezilya, Rusya ve Hindistan'daki salgın artmaya devam ediyor. 

 ABD ve İngiltere salgını kontrol altına almakta hala güçlük çekiyor. 

 Aktif olgular üzerinden yapılan analizlerde dünya genelinde ılımlı klinik seyirin yüzde 

98 olmasına karşın Brezilya ve Hindistan'da yüzde 85'ler civarında olması dikkat çekti. 

 Türkiye’de 1 Mayıs'ta 84 kişi hayatını kaybetti, son üç gündür günlük test sayısı 20 bin 

yerine yeniden 40 bin bandına oturdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258’e yük-

selirken, aktif olgu sayısı ise 80 bin civarındadır. 

 Dünya'da 2,1 milyon aktif olgu sayısı ile pandemi ciddiyetini korurken hala büyük bir 

tehdit olarak karşımızda duruyor.  

 

ÖNLEME VE KORUMA 

 

 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, korona virüsüne karşı gerekli bağışıklık oranına 

ulaşmak için 20-24 ay gibi bir süre gerektiğini bu nedenle tedbirlerin yıllarca sürmesi gere-

kebileceğini belirtti. 

 Kuruluşlar, yetkililerin okulların yeniden açılıp açılmayacağına karar verirken risklere bak-

maları gerektiğine dikkat çektiler. UNESCO, UNICEF, WFP, Dünya Bankası, "Her çocu-

ğun yüksek yararı her şeyden önce olmalıdır. Genel halk sağlığı ve eğitim planlama süreçle-

rinin bir parçası olarak okulun yeniden açılması ile ilgili karar verme sürecini bilgilendirme-

yi, ulusal hazırlıkları desteklemeyi ve uygulama sürecini yönlendirmeyi amaçlamalıdır" 

açıklamasında bulundular. 

 Sağlık Bakanlığı ameliyathanelerdeki önlemleri güncelledi. Bakanlık, "Covid-19'lu hastala-

rın ameliyatlarında entübasyon ameliyat odasında yapılmalı, anestezi indüksiyonu ve entü-

basyon tamamlanana kadar gerekli personel dışındakiler ameliyat odasının dışında olmalı" 

dedi. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 

 Dicle Üniversite Hastanesi’ne ve Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne Covid-19 sebebiy-

le sağlık çalışanlarının sağlığı için  uygulanan esnek ve uzaktan çalışma sisteminin 24 mayıs 

2020 tarihi itibari ile sonlandırılacağına dair bildirim gelmiştir. 

 İngiltere'de 100'e yakın sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ar-

dından hükümete yönelik Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS) ihmal ettiği eleştirileri yapılmaya 

başlandı. Eleştiriler, sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipmanın yetersizliği, hüküme-



 

 

tin zamanında koruyucu malzeme tedariki için harekete geçmediği, kişisel koruyucu malze-

ma eksikliği sebebiyle sağlık çalışanları için Covid-19 hastalığını, yüksek riskli hastalıklar 

listesinden de çıkartması. 

 

SAĞLIK MUHALEFETİ 

 

 TTB hazırladığı bir 1 mayıs görseliyle eleştiri aldı. Görselde işçileri temsilen seçilen karak-

terlerin arkasında 1 mayıs işçi bayramı yazısı ve sol yumruk bulunuyor. Sorun işçilerin en 

önünde erkek bir doktorun yer alması ve tek kadın karakterin de arkalarda bir sağlık çalışanı 

olarak konumlandırılmasıdır. Figürlerin konumları sağlıkta hiyearşiyi överken, diğer emek-

çilerin de emeğini küçümsüyor.  

 

TOPLUMSAL MÜCADELE 

 

 Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sembolik olarak gerçekleştirilen sokak eylemlerinin ar-

dından halk, balkonlarda marşlar ve sloganlarla 1 Mayıs'ı kutlamaya devam etti. 

 Polis 1 Mayıs’ta Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerini gözaltına alırken 1 Mayıs 

çelengini de parçalamıştı. Parçalanan çelengi CHP, HDP ve TİP'li milletvekillerinin de ara-

larında bulunduğu bir grup Taksim Meydanı'na götürdü. 

 Yunanistan'da salgın nedeniyle etkinliklerin sembolik olarak yapılması kararına ve sokağa 

çıkma yasağına rağmen işçi ve emekçiler, 1 Mayıs'ı hem meydanlarda hem de semtlerde 

kutladı. 

 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfed-

erasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) kadınlarıyla yapılan röportajda, 1 Mayıs’ta 

bu yıl koronavirüsten dolayı temsili de olsa sokaklardan vazgeçmeyeceklerini belirtirken,  

temel taleplerini her zamankinden daha gür haykıracaklarını ve her alanı emeğin rengine 

boyayacaklarını söylediler. KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, “Pandemi fırsatçılığın-

da ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda ataerkil kapitalizmin özellikle ulus devletler üzerin-

den hayata geçirilen politikalar ve uygulamalarla ayakta durmaya çalıştığını çok net göre-

biliyoruz. Buradan hareketle biz üretenler için, dünyadaki yeni korona salgını, sömürü ve 

eşitsizlikten başka bir vaadi olmayan ataerkil kapitalist sistemin yaratığı toplumsal tahribat-

tan kurtulmak için çok önemli bir fırsat sunuyor. Eşitlikçi, doğa ve kadın özgürlükçü, özgür 

bir yaşam ve toplumsal düzenin kurulması gerektiğinin farkındalığı ve sorumluluğuyla yak-

laşıyoruz bu 1 Mayıs’a. Daha ziyade yeni bir yaşam talebini toplumsallaştırmayı hede-

fliyoruz.” sözlerini kullandı. 

 Kalkınma Atölyesi korona virüs salgınının mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuk-

ları ile bitkisel üretime olası etkisini incelediği ‘Virüs mü yoksulluk mu?’ başlıklı bir çalış-

ma yayınladı (Metnin tamamı ekler kısmında). 

 Peru’nun başkenti Lima’daki Miguel Castro Castro Hapishanesi’nde, tutukluların Corona 

virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin yetersiz bulduğu için çıkardığı isyanda, dokuz mah-

pus hayatını kaybetti. İsyan, bazı mahpsuların Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle çıktı. 

Mahpusların yazdıkları sloganlarda “Yaşama hakkı” ve “Yaşamak istiyoruz ama bu duvarla-

rın arkasında” gibi ifadeler yer aldı. 



 

 

 1 Mayıs’ta İstanbul sokaklarında evlere asılan, sağlık çalışanlarının, emekçilerin sosyal 

medyadaki sloganları dikkat çekti. Öne çıkanlar:  

o ‘Korona aşısının bilim insanları, kapitalizmin aşısını işçiler bulacak.’ 

o ‘İşçi sınıfının çıkarları kapitalizme sığmaz.’ 

o ‘Yaşamak ve yaşatmak için yaşasın 1 mayıs.’ 

o ‘Yaşasın türlerin ve cinslerin kardeşliği. Tüm türlerin özgür olduğu, eşitliğin türcü-

lük kıskacından kurtulduğu aydınlık ve barış dolu günler dileğiyle. Yaşasın 1 Ma-

yıs.’ 

o ‘Yaşasın 1 mayıs, Biji yek gulan’ 

o ‘Kampüste, sokakta, evde, 1 Mayıs heryerde.’ 

YENİ YAŞAM 

 

 Temiz Hava ve Enerji Üzerine Araştırmalar Merkezi (CREA) yayınladığı son raporda, ko-

ronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Avrupa'da, temizlenen hava 

sebebi ile 11 bin daha az ölüm görüleceği kaydedildi. 

GÖRÜŞLER 

 

 1 mayıs pankartlarında kapitalizmin salgından daha ölümcül olduğu vurgusu yapılırken,  

ölümüne çalışma koşullarına itirazın yükseldiği bir 1 Mayıs geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 

Sosyal medyada kutlama programları da 1 Mayıs’a yeni bir tarz getirdi.  

 Pek çok ülkede korona önlemlerinin gevşetilmeye başlanmasının, riskin azalmış olması 

olarak değil sürü bağışıklığı yönteminin uygulanmaya başlandığı olarak yorumlamak daha 

doğru.  

 

EKLER 

 

 Bu salgın (reddedilemez bir biçimde) değerli olan her üretimde insan emeğinin merkezi 

öneme sahip olduğunu gösterdi. Federici’nin dediği gibi ‘İnsan bedeni ve onun sahip olduğu 

emek gücü, kapitalizm tarafından şu ana kadar yaratılmış en önemli makinedir’. 

o “Bırakın bir yılı, birkaç hafta süresince çalışmayan bir ulusun yok olacağını çocuklar 

dahi bilirler. Yine her çocuk farklı ihtiyaçları karşılamak üzere üretilmiş bulunan 

ürünlerin farklı miktarda toplumsal emeği gerektirdiğini bilir. Bilim ise değer yasa-

sının tam olarak geçerliliğini sergiler”.  

o Biz durdurursak hayat durur.  

https://ozgurdenizli.com/biz-durursak-hayat-durur-mustafa-durmus/ 

 Gazeteci Jînda Zekioğlu Şırnak’lı bir aileden yedi kadını anlattığı, ‘Derve’ isimli bir roman 

yayınlandı. Dipnot Yayınları’ndan okurla buluşturulan “Derve” Kürtçe’de “dışarı” anlamına 

geliyor. 

o "Kendimi ait hissettiğim bu ülke, beni mutlu ederken, benimle aynı yaşta başka ka-

dınların ocağını söndürmüş. Ve benim neşemden hiçbir şey eksik olmamış. Bu 

utanma duygusuyla, vicdan azabıyla başa çıkamıyorum..." 

https://ozgurdenizli.com/biz-durursak-hayat-durur-mustafa-durmus/


 

 

http://m.bianet.org/bianet/kitap/223700-derve-sevdiklerimizi-birbirimize-emanet-ettik 

 Korona virüs salgınının mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocukları ile bitkisel üre-

time olası etkisi üzerine hızlı bir değerlendirme raporu yayınlanmıştır. Rapora göre, “Gıda 

sıkıntısı olmasın, tarımsal üretim sürsün!” diyorsanız hemen bugün alınması gereken (mev-

simlik tarım işçileri ve çocukları için) Covid-19 tedbirleri şöyle sıralanmış; (1) çalışma or-

tamı şartlarının iyileştirilmesi, (2) yaşam ortamının iyileştirilmesi, (3) bitkisel üretim süreci-

ne katılamayan mevsimlik gezici tarım işçileri ve ailelerine destek paketi oluşturulması, (4) 

bilgilendirme süreçlerinin ve işlemlerin netleştirilmesi ve basitleştirilmesi, (5) şehirlerarası 

ve şehir içinde tarla/bahçeye ulaşım koşullarının ve alınan tedbirlerin denetimi ve iyileşti-

rilmesi 

http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/Virus%20mu%20yoksulluk%20mu.

pdf 
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