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GÜNDEM 

 

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı‘ndan 

Doç.Dr.Koray Başar, LGBTİ+’ların koronavirüs salgını sürecinde sağlık hizmetlerine 

erişimiyle ilgili güçlükler yaşadığını belirterek “Damgalanma, ayrımcılık endişesiyle tanı 

konulmayan, tedavi edilmeyen, önlem alınmayan herkes toplumda salgının yayılması için 

risk” dedi. 

 Kaos GL Derneği, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki 

durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına 

katkı sunmak amacıyla hazırladığı 2020 raporunu sundu. Buna göre LGBTİ bireylere yönelik 

nefret söylemi çok yüksek oranlarda bulundu.  

 Sudan'ın geçici hükümeti, kadın sünnetini de suç kapsamına alan özel bir madde ile Ceza 

Kanunu'nda değişiklik yaptı. Kadın sünneti yapanların 3 yıl hapis ve para cezası almasını ön-

görülüyor. 

 Mayıs ayı Çerkesler açısından acılarla dolu bir ay. 21 Mayıs 1864’te Kafkasya’da soykırım 

ve sürgün… 2 Mayıs 1923 ise Cumhuriyet tarihinin ilk iç sürgünü Gönen Manyas Çerkes 

Sürgünü kararnamesinin yayımlandığı tarih. 14 Çerkes köyü bu kararnameyle 97 yıl önce 

sürgün edildi. 

 Kamu ve üniversite hastanelerindeki taşeron yemekhane işçileri, bir buçuk aydır maaş ala-

madıklarını ve virüsle bire bir muhatap olduklarını belirterek haklarını talep etti. 

 Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin paylaştığı verilere göre kentte karantina süre-

cinde 50 çocuğa karşı cinsel suç işlendi. 

 Bu sistem sağlıklı değil! 58 ilde bulunan halk sağlığı başkanlıklarının 51’inde başkanlar pra-

tisyen hekim. Sadece 7 başkan ve 9 başkan yardımcısı halk sağlıkçısı. 

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği kurucularından ve uzun yıllardır cezaevindeki 

çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Zafer Kıraç, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 

cezaevindeki çocukların durumu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alamadıklarını söyle-

di. 

 KCDP’nin Nisan ayı raporuna göre 20 kadının şüpheli bir şekilde erkekler tarafından katle-

dildi. 

 Salgın sürecinde Nisan ayında onlarca gazeteciye dava ve soruşturma açıldı. 

 Venezuela’nın Portuguesa şehrinde cezaevinde isyan çıktı. İsyan sırasında en az 17 mahku-

mun öldürüldüğü belirtildi. 



 

 

 Ege Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 90’ının 25-50 

yaş aralığındaki hastalar olduğunu açıkladı. 

 Mardin’den Hasenkeyf’e kadar geniş bir alanı kapsayan Ilısu Barajı, aralarında endemik 

türlerin de olduğu yüzlerce bitki türünü ve Mezopotamya’nın en güzel vadilerini sular altında 

bıraktı. 

 ODTÜ’lü araştırma görevlisi karantina icin bulundugu yurtta tacize uğradı. Tacizin her an 

her yerde olduğu gerçeği yine değişmedi.  

 Türkiye, Covid-19 vaka sayısı sıralamasında dünyada 8. Sırada yer almaktadır.  

 Virüs, AB’nin ölümcül kusurunu ortaya çıkardı: Dayanışma eksikliği. Koordinasyon eksik-

liği  mali kriz ve eşitsizlikleri artırıyor.  

 Koronavirüs döneminde aralıksız çalışan enerji santralleri işçileri: Virüs bize de bulaşır ve 

üretim durursa vebali büyük. Karantina şartlarında ve aralıksız çalışıyoruz.  

 

MEVCUT DURUM 
 

 

 Türkiye’de virüsün neden olduğu vaka sayısı 124 bin 375'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 

bin 336'ya, iyileşenler ise 48 bin 886’ya yükseldi. 2 Mayıs’ta vaka sayısı 2 bin 615 arttı, 

ölüm sayısı ise 93 arttı.  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı kayıtlara göre, 2019 ve 

2020 yılının Mart-Nisan aylarındaki ölüm rakamları karşılaştırıldığında 3 bin 600 daha fazla 

ölüm yaşandığı ortaya çıktı. 

 Tüm dünyada toplam vaka sayısı yaklaşık 3,5 milyon‘a varmış olup, toplam ölüm sayısı 

yaklaşık 250 bin‘dir.  

 ABD‘nde vaka sayısı bir milyonu geçerken, dünya sıralamasında birinciliğini koruyor. 

Ölümler 67 bin ile en yakınındaki İspanya’nın iki katından fazla durumda.  

 Hindistan'da ölü sayısının 1323'e yükseldi, toplam vaka sayısı 39 bin 980'e çıktı.  

 Koronavirüsün yayılma oranının düştüğü İspanya'da ölü sayısı 25 bini aştı. Kademeli olarak 

yasakları açacak olan İspanya, haftalar sonra ilk kez park ve bahçelere çıktı. 

 İngiltere'de 621 kişi daha öldü ve toplam ölüm sayısı 28 bin 131'e yükseldi. 

 Rusya'da, 10 bin 633 yeni vaka tespit edildi. Salgının yayılma hızının giderek arttığı Mosko-

va’da, nüfusunun yüzde ikisi enfekte oldu.  

ÖNLEME VE KORUMA 
 

 Covid-19 Bölge Kriz Koordinasyonu, dayanışmanın kendilerini yaşatabileceğini kaydederek, 

bayram tatilinde karantinanın uygulanmasını talep etti. 

 50 milyon nüfuslu Güney Kore’ye ilk vaka Türkiye’den yaklaşık iki ay önce geldi. Çin’den 

sonra ilk vaka görülen birkaç ülkeden biri olan Güney Kore’de 30 Nisan itibariyle toplam 

vaka sayısı 10 bin 765, toplam ölüm sayısı ise 247. Japonya’nın nüfusu 126 milyon ayrıca 



 

 

dünyanın en yaşlı nüfuslarından birisine sahip. Japonya ilk vakayı çok erken 16 Ocak’ta te-

spit etti, toplam vaka sayısı bugün 14 binin altında. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 

 Türk Hemşireler Derneği, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana sağlık kurumlarında ya-

şananları anlattı. Buga, "Yönetimler yöneticilerin elinde topaç oldu" dedi. Sağlık çalışanları ara-

sında ciddi bir ayrımcılık olduğuna dikkat çeken Buga, ‘Siyaset ve yönetim bizi ayrıştırdı.’ dedi. 

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Murat 

Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

 Covid+ olan sağlık çalışanlarına hala iş kazası bildirimi yapılmıyor. İş kazası bildirimi hastane-

den hastaneye değişiyor olup hekimin insafına bırakılıyor. 

SAĞLIK MUHALEFETİ 

 

 Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi’nin yayınladığı bildirge üzerine, TTB 

de İstanbul Sözleşmesi’nin standartlarının her zaman uygulanması gerektiğini savundu. 

 

TOPLUMSAL MÜCADELE 

 

 Euskal Herria Feminist Hareketi, karantinada erkek şiddetine ve sağlık hizmetlerine erişimdeki 

eşitsizliklere karşı bildiri ve açık mektup yayınladı. ‘Bu kriz yalnızca güncel koşullara bağlı de-

ğil, yapısal bir kriz. Bu nedenle paradigmayı değiştirmek, bireysel öz yeterlilik inancından yola 

çıkarak dayatılan neoliberal modeli değiştirmek zorundayız. Merkeze yaşamı koymalıyız. Bu-

nun içinden yalnızca birlikte çalışarak çıkabiliriz, bunun için toplumsal örgütlenme şart. Kamu-

sal otoriteler toplumun ve yaşamın bakımını üstlenen gerçek kişilerle bir diyalog içinde olmayı 

kabul etmeli’ açıklamasını yaptı. 

 

 Slovenya’da bir araya gelen binlerce bisikletli gösterici, ‘hırsızlar’ diye bağırarak hükümeti pro-

testo etti. 
 

 Havuz medyası tarafından hedef alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanlarına sosyal medyadan 

#KarsBizimdir etiketiyle destek kampanyası başlatıldı. Yurttaşlar hesaplarından, ‘Seçilmiş baş-

kanlarımız yalnız değildir’ mesajını verdi. 

 
 

 Koronavirüsü fırsat bilen Yeniköy Termik Santrali yetkilileri, köylülerin zeytinliklerine göz 

dikti. Zeytinliklerine sahip çıkan köylüler ağaç kesimini engelledi. 

 

 HDP İstanbul Milletvekili Kenanoğlu, Bakan Gül’e verdiği önergede hapishanelerdeki korona-

virüs vakalarına dikkat çekti ve maske ile dezenfektanların ücretsiz dağıtılması gerektiğini ifade 

etti. 

 

YENİ YAŞAM 

 

 Boğaziçi Üniversitesi, Vedat Türkali, Mehduh Ün, Tunç Başaran, Tomris Giritlioğlu gibi 

usta isimlerle söyleşileri ‘Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi’ ismiyle erişime açtı. 

 

 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor. İFF’de dün: Tunç Okan’la söyleşi, Sarı Merce-

des ve Otobüs 



 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNrrRyknHWUfzLxhEplOULQ?app=desktop 

 

 Türkiye'de ilk kez 'rakun köpeği' görüntülendi. 

 

                                    
                                      

 

GÖRÜŞLER 

 

 Dün evlerden, sokaklardan kutladığımız 1 Mayıs’ı geçmiş yılların ‘miting ve sahneye‘ 

sıkışmış programlarnı gözden geçirmek için önemli yanları var. Yıllardır dörtlünün çağrısı ile 

alanlarda toplanıyoruz. Kortejler oluşurken herkes alanı bi turlar, katılımı merak eder arka-

daşlarını görür. Pankartlar ve flamalar alana girmeden önce caddeleri sokakları doldurur. 

Muhabbet, halay, şarkılar, türküler bahar olur heryer. Kortejler oluşur pankart ve flamalar 

yerden alınır ve alana yürüyüş başlar en coşkulu anlar başlar herkes sloganını atar, 1 Mayıs 

Marşı araçlardan eşlik eder kitleye. Alana girişte sahneden gelen grubun adı okunur ve 

alkışlarla herkes yerini alır. Alanda herkes içiçe geçmeye başlar, halaylar, türküler, davullar, 

zurnalar, tulumlar ezgiler birbirinin içine geçer. Sahneden de arada anons arada müzikle 

alanın coşkusundan bağımsız görevini yerine getirir. Sahne yüksek ve arkada dev ekran, işçi 

emekçi aşağıda arada halay müziği arada anons olsa da aşağıdakilerin coşkusuna engel 

olamıyor. Herkes kendi sesi ve müziğiyle tam yol halaya ve sloganlara devam :) Buraya ka-

dar sahne-alan ilişkisi özerk yürüyor ama herkes birazdan başlayacak uzunnn ve bitmeyen 

kurum temsilcisi -ki başkan olmalı- konuşmalarına sıranın geleceğini de biliyor. Konser ise 

programın sonuncu sırasında acaba kitle kalır mı diye bekliyor. Miting önemli, güzel, bizi bir 

araya getiren fotoğraflarıyla tüm işçilere emekçilere güç veren bir eylemlilik. Mitinglerin şu 

sahne ve alan ilişkisinin, programın içeriğinin  hiyerarşiden ve bürokrasiden uzaklaşıp demo-

kratikleşmeye ihtiyacı var. Daha yaratıcı daha katılımcı programlar yapmak hepimizi 1 

Mayıs’ın sahibi yapar. 

 Dün 1 Mayıs evimize geldi. Miting sınırları dışında da eylemenin eve, sokağa heryere 

vardığını gördük. Yaratıcılık, özgünlük, yerellik dünden aklımıza çomak soktu. Mitinglerin 

biçimi ve içeriği, 1 Mayıs‘ın mitinge sığmadığı… İşimizde, evimizde, sokakta, meydanlarda 

heryer 1 Mayıs nasıl olur, nasıl olunur? Biraz birlikte düşünmenin eylemenin ve sözün 

özgürleşme zamanı… 

 

EKLER 

 

 Bir kadın sağlık hareketi örneği: hasta çemberleri. Sıtma mücadelesi örneği 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/03/hasta-cemberleri/ 
 

 Temel kazanımları savunmalı ve onlar için örgütlenmeliyiz. Ancak, kriz zamanlarında tüm 

kadınların güvenebileceği sağlam programlar ve ağlar, taş duvarlara sahip destek ve daya-

https://www.youtube.com/channel/UCNrrRyknHWUfzLxhEplOULQ?app=desktop
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/03/hasta-cemberleri/


 

 

nışma alanları oluşturmamız gerekiyor. Bu kriz, tüm feministlerin karşılık vermesi gereken 

bir uyarı işareti oluyor.  

 http://ozgurdenizli.com/nicole-aschoff-covid-19-feministler-icin-bir-uyari-isareti-olmali/ 

 

 Türkiye tarihinin canlı tanığı Kürt siyasetçi-yazar Tarık Ziya Ekinci, yürürlüğe giren ve si-

yasileri kapsamadığı için tepki çeken infaz düzenlemesini yazdı. 

http://yeniyasamgazetesi1.com/vicdan-ahlak-ve-korku-ucgeninde-af-siyaseti-tarik-ziya-

ekinci/ 
 

 İktidarın “evde kal”, “hayat eve sığar” gibi sloganları hangi amaca hizmet ettiğini tartışma-

dan solcular dahil toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsemiş durumda. Oysa bu slo-

gan sokağa çıkma yasağı ve ev hapsi demek. Ev hapsi ise yeni infaz yasasında da revize edi-

len bir cezalandırma biçimi. Üstelik yaş sınırı ve özellikle 65 yaş üstüne getirilen yasak bir 

kuşağın cezalandırılması anlamına geliyor. Sayılarının 7,5 milyon olduğu söylenen bu kesi-

min bir bölümü 68 ve 78 kuşağını oluşturuyor. Toplumun bu en aydın kuşağı sokağa çıkma 

yasaklarının ne anlama geldiğini, darbe ve sıkıyönetim koşullarından ve en son Cizre, Nu-

saybin ve Sur’daki yasaklardan bilmesine karşın bir ses çıkarılmaması, siyasal gerçeklerin 

kısa zamanda unutulduğu ve salgının popüler söyleminden başka bir şeyin düşünülemediği 

anlamına geliyor.  

http://yeniyasamgazetesi1.com/hayat-eve-sigmaz-evde-kalinmaz/ 
 

 Emekçilerin en yoğun yaşadığı iller, ilçeler, mahalleler, (örneğin İstanbul’da Bağcılar, 

Esenyurt, Ümraniye, Gebze, Kocaeli, Bursa, Zonguldak vb. illerdeki işçilerin yoğun yaşadı-

ğı mahalleler) salgının en yaygın olduğu ve dolayısıyla da riskin en yüksek olduğu bölgeler. 

Nedeni açık. Bu bölgelerde “Hayat eve sığmıyor!” çünkü. Devletin yurttaşları salgına karşı 

uyaran “Evde kal yaşamda kal!” sloganı buralarda yaşayanlar için geçerli değil. Yurttaş sa-

yılmadıklarından değil elbette; mesele vergi almak, askere göndermek olunca herkesten da-

ha fazla yurttaş onlar. Ama iş; haklara geldiğinde, yurttaş oldukları unutuluyor ve teri, canı, 

kanı pahasına sistemin çarklarını döndürmesi gereken emekçiler oluyorlar. 

http://yeniyasamgazetesi1.com/kuresel-salgin-gunlerinde-1-mayis/ 

 

 Rusya'nın 27 Şubat'ta Suriye’nin İdlip kentindeki TSK mevzilerine düzenlediği hava saldırı-

sında 33 asker hayatını kaybedince, İçişleri Bakanlığı hemen ertesi gün Yunanistan sınır ka-

pısının “aralandığını” duyurarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara yol vermiş-

ti. Sığınmacılar sınırdan geri getirildi, kaldıkları ya da "istedikleri" merkezlere geri taşındı. 

Sınırda neler yaşandı, dönenler nereye döndü, Geri Gönderme Merkezleri'nde ve dışarıda 

mültecilerin virüsten korunması konusunda herhangi bir şey yapılıyor mu? Salgın sürecinde 

sınırdan Türkiye’ye düzenli-düzensiz girişler ne seviyede? Sığınmacıların sağlık hakkına 

erişiminde nasıl düzenlemelere gidildi, hangi tedbirler alındı?  

 

https://birartibir.org/goc-ve-multecilik/701-insanlik-sinavi 

 

 

http://ozgurdenizli.com/nicole-aschoff-covid-19-feministler-icin-bir-uyari-isareti-olmali/
http://yeniyasamgazetesi1.com/vicdan-ahlak-ve-korku-ucgeninde-af-siyaseti-tarik-ziya-ekinci/
http://yeniyasamgazetesi1.com/vicdan-ahlak-ve-korku-ucgeninde-af-siyaseti-tarik-ziya-ekinci/
http://yeniyasamgazetesi1.com/hayat-eve-sigmaz-evde-kalinmaz/
http://yeniyasamgazetesi1.com/kuresel-salgin-gunlerinde-1-mayis/
https://birartibir.org/goc-ve-multecilik/701-insanlik-sinavi

