
 

 

KORONA GÜNLÜĞÜ 4 MAYIS 

                                   

GÜNDEM 

 

❖ Bugün “Tunceli Tenkil Harekatı“ adlı kararnamenin ardından hayata geçirilen Dersim 

Katliamı’nın 83. Yılı.  

❖ 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle açıklanan verilere göre, Türkiye’de üç 

aylık dönemde en az 121 gazeteci yargılandı, 232 haber sansürlendi, 33 gazeteci gözaltına 

alındı, 4 gazeteci saldırıya uğradı. 

❖ Türkiye’de erken seçim senaryoları tartışılmaya devam ediyor. 

❖ Dersim’de 120 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Gülistan Doku hala bulunamadı. 

❖ İsveç‘in Türkiye’ye teslim ettiği Resul Özdemir’in avukatı, müvekkilinin MİT ve TEM’de 

elektrik vermeye varan işkencelere maruz kaldığını açıkladı. 

❖ 11 hukukçu infaz yasası ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada “Anayasal haklar yok sayıldı, 

siyasal muhalefet kriminalize edildi, yaşam hakkının özünün ihlaline zemin hazırlandı…” 

dedi. 

❖ Şirketlere alım garantileri veren iktidar, üretilen elektriğin tüketilememesi nedeniyle mart ayı 

için 36 şirkete 242.3 milyon lira ödeme yapacak. 

❖ HDK Sağlık Meclisi Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölge toplantılarını Covid-19 gündemi 

ile yaptı. 

❖ Güney Afrika’nın Küba’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını götüren uçak, koronavirüs 

pandemisi ile mücadele için gönüllü olan 216 Kübalı sağlık çalışanı ile Güney Afrika’ya geri 

döndü. 

❖ AB İstatistik Ofisi Eorostat verilerine göre, AB’nin 2019 yılında ithal ettiği çöplerin %37’si 

Türkiye’ye geldi. 

❖ Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan bir yazıda, ‘Koronavirüs bildiğimiz haliyle dünya 

düzeninin sonunu getirdi, lider artık ABD değil’ ifadelerine yer verildi. 

❖ New York Brooklyn’de morg ve cenaze evleri kapasitesini aştı, treylerlerde yakılacak olan 

60 kadar ceset tutulduğu öğrenildi. 

❖ IŞİD, Irak’ın Diyala kentinde Heşdi Şabi’ye bağlı güçlere saldırdı. 

MEVCUT DURUM 
 

❖ Türkiye’de vaka sayısı 126 bin 45'e, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 

hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 397'ye, iyileşenler ise 63 bin 151’e yükseldi. 3 

Mayıs’ta vaka sayısı bin 670 arttı, ölüm sayısı ise 61 arttı.  
 



 

 

❖ Tüm dünyada halen 2,2 milyon aktif hasta var. ABD 1.2 milyon vaka sayısı ve 70 bine 

yakın ölüm sayısı ile ilk sırada. 

 

❖ İngiltere’de dalgalı seyir devam ederken, Rusya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya 

ve Latin Amerika’da tırmanış devam ediyor. 

 

❖ Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda, 

bugüne kadar karantina altında olan 37 bin 468 kişinin evlerine gönderildiği, 28 bin kişinin 

karantina sürecinin ise devam ettiği açıklandı. 

 

❖ İran’da 132 yerleşim biriminde bugünden itibaren camiler ibadet için açılıyor. Okulların da 

16 Mayıs’ta yeniden açılması, yaz tatili öncesi 1 ay sürecek bir eğitim-öğretim programının 

uygulanması planlanıyor. 
 

❖ Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr.Ateş Kara, Türkiye’de yaklaşık 36 bin kişinin hasta olduğu 

halde saptanamayan ‘hayalet‘ taşıyıcılar olabileceğini açıkladı. 

 

❖ Gebze’de Ülker fabrikasında çalışan işçi Hakan Yıldıırm koronavirüs nedeniyle yaşamını 

yitirdi. 

 

❖ YÖK 1 aylık uzaktan eğitim verilerini açıkladı. Verilere göre uzaktan eğitimin en yoğun 

uygulandığı alan sosyal bilimler. 

 

❖ İtalya 2 aylık sokağa çıkma yasaklarının ardından bugün yeniden sokaklara geri dönüyor. 

 

❖ New York Times gazetesinin haberine göre bazı biyoteknoloji firmaları koronavirüs için 

antikor testi üretim sürecini fırsata çevirerek, iyileşenlerin kan örneklerini alıp fahiş fiyata 

satıyorlar. 

❖ Rusya Sağlık Bakanlığı salgın hastalıkları uzmanı, koronavirüsün her türlü organ ve sistemi 

enfekte edebileceğini söyledi. 

ÖNLEME VE KORUMA 
 

❖ Daha önce yayınlanan genelge ile 3 Mayıs günü sona ereceği açıklanan şehirlerarası 

yolculuk kısıtlaması, yeni yayınlanan genelge ile kabine toplantısında tekrar 

değerlendirilmek üzere pazartesi günü saat 00.00’a kadar uzatıldı. 

❖ Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan “Hayat Eve Sığar“ uygulamasına getirilen yeni güncelleme 

ile ücretsiz maske kodu bu uygulamadan alınabilecek. 

❖ Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir belirti göstermeyen gizli virüs taşıyıcılarını tespit etmek için 

çalışma başlatacağı, riskli grupta olanlar için mobil test ekipleri görevlendireceği bildirildi. 

❖ Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde bir apartman görevlisinin koronavirüs testinin pozitif 

çıkması sonrasında iki bloktaki 119 kişi için 14 günlük karantina kararı alındı. 



 

 

❖ Kuzey ve Doğu Suriye’de salgına karşı alınan tedbirler ve yürütülen mücadele esnetilmeden 

devam ediyor. Bu mücadelenin öncüsü ise kadınlar. Mahallelerden kamplara kadar halkı 

bilgilendirip, neler yapılması gerektiğini anlatıyorlar. 

❖ Nepal Komünist Partisi üyesi Pasang Sherpa, koronavirüs ile ilgili olarak aldıkları önlemleri 

anlattı. Sokağa çıkma yasağı, maske zorunluluğu, gıda paketleriyle birlikte ihtiyacı olanlara 

maske ve dezenfektan dağıtımı, hiçbir çalışanın maaşından kesinti yapılmaması, günlük 

yevmiye ile çalışanlara destek verilmesi alınan kararlar arasında. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 

❖ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin duayen öğretim üyelerinde Prof. Dr. Murat Dilmener 

korona virüsten hayatını kaybetti. “Yoksul doktoru” olarak bilinen Dilmener hakkında dar 

gelirli vatandaşları ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 2004 yılında soruşturma başlatılmıştı. 

 

❖ Birkaç ilde şubesi olan özel bir psikiyatri kliniğinde çalışan psikolog yaşadıklarını aktardı. 

Psikolog, güvencesiz çalışmanın pandemi ile iyice ayyuka çıktığını, performans sisteminin 

çok daha vahşi yaşandığını, çok yoğun çalıştıklarını, istismara varan cinsiyetçi mobbinglere 

maruz kaldıklarını, maske zorunluluğu öncesinde maske takan bir arkadaşlarının “Gelenleri 

böyle maskeyle korkutuyorsun!” denilerek ücretsiz izine çıkartıldığını belirtti.  

 

❖ Sağlık Bakanlığı tarafından aile sağlığı merkezlerine gönderilen maskeler yetersiz kalıyor ve 

aile hekimlerinin koruyucu ekipmanları cari ödeneklerinden temin etmesi isteniyor. Aile 

hekimleri, kendilerini ve hastalarını korumak için maalesef fahiş fiyatlardan bu ekipmanları 

temin yoluna gitmek zorunda bırakıldı ve karaborsacıların eline teslim edildi. 

SAĞLIK MUHALEFETİ 

 

❖ ITO, Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanlarının bildiriminde karşılaşılan sorunlara yönelik bir 

rehber hazırladı. (Rehbere ekler bölümünden ulaşabilirsiniz.) 

 

❖ Kahraman ilan edilen ancak perde arkasında türlü türlü eşitsizliğe, şiddete, tehlikeye maruz 

bırakılan sağlık emekçileri, koronavirüs süresince birçok ülkede çok sayıda eylem yaptı. 

https://www.evrensel.net/haber/403830/sinirlarin-otesinde-saglik-emekcileri-neler-

yasiyor?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03 

 

TOPLUMSAL MÜCADELE 

 

❖ Bugün 4 Mayıs, bugün Dersim kıyım kararının verildiği gündür. Dersim Araştırmaları 

Merkezi, ülkeyi yönetenleri Dersim kıyımıyla yüzleşmeye ve özür dilemeye davet etti. 

 

❖ İzmir’deki mülteci dernekleri, salgın koşullarında gelirini kaybeden mültecilerin, evsiz 

kalma tehlikesi altında olduğunu belirtti. Hükümete, yerel yönetimlere, Birleşmiş Milletler’e 

ve Avrupa Birliği’ne harekete geçme çağrısı yaptı. 

https://www.evrensel.net/haber/403830/sinirlarin-otesinde-saglik-emekcileri-neler-yasiyor?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03
https://www.evrensel.net/haber/403830/sinirlarin-otesinde-saglik-emekcileri-neler-yasiyor?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03


 

 

❖ Ekoloji Birliği, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan doğa katliamlarına dikkat çeken bir liste 

paylaştı, 54 başlıkta salgın sürecinde ekolojik yıkıma yol açan projeler listelendi. (Listeye 

ekler bölümünden ulaşabilirsiniz.) 

 

❖ Dersim Katliamı’nın yıl dönümünde, 12 Alevi Derneği, 4 Mayıs'ın Dersim 38 Tertelesi günü 

olarak kabul edilmesini ve Seyit Rıza ile arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanmasını 

istedi. 
 

❖ New York Brooklyn’deki Dean Caddesi’nde kirada oturanlar, balkonlarına “kira 

ödemiyoruz” pankartları asarak koronavirüs salgınında kira isteyen ev sahiplerini protesto 

etti. 

❖ Brezilya’da Amazon yerlilerinin koronavirüs tehtidi altında bulunmasına karşı yayınlanan 

mektupta birçok ünlü ismin imzası var. 

 

❖ Grup Yorum’a karşı baskıların bitmesi, konser yasaklarının son bulması için ölüm orucu 

eyleminde olan İbrahim Gökçek için twitterda #ibrahimgökçekyaşasın hastagi ile eylem 

yapıldı. 

 

❖ HDP’li vekiller ‘Gel ki Şafaklar Tutuşsun’ şarkısını söyleyerek İbrahim Gökçek’in eylemine 

dikkat çekti. 

 

YENİ YAŞAM 

 

❖ Dersimli sanatçılar, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecinde balkonlarda müzik 

ve tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.  

https://www.pirha.net/dersimli-sanatcilardan-balkonlarda-muzik-ve-tiyatro-gosterisi-video-

215040.html/03/05/2020/ 

❖ Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen yaptıkları kooperatif çalışmalari ile ilgili 

bilgilendirmede, “Bizim hedeflediğimiz profesyonel, endüstriyel ürün yapan, tarımla 

uğraşan özellikle büyük rekabet koşullarına uygun firmalar değil, daha çok bunların 

prosedürüne uygun proje hazırlayamayan, kaynak bulamayan ama sonuçta köyde yaşadığı 

ya da köyle bir şekilde bağı olduğu için basit kaynaklarla üretime katılabilecek kişiler.” 

https://gazetekarinca.com/2020/05/kooperatiflesme-dayanisma-paylasma-salgin-gunlerinde-

kars-belediyesi/ 

❖ Adıyaman Besni’de nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi. 

                                      

GÖRÜŞLER 

 

❖ İstanbul’da bulunan üniversite hastaneleri büyük kayıplar verdi. Çoğunun altında yatan 

gerçek ilk olguların çok geç açıklanmış olması. Bakanlığa yakın akademisyenler dahi ilk 

vakaların 10 Mart’tan en az 15 gün önce olduğu olduğu yönünde demeçler verdi. Salgında 

epidemiyolojik tanı çok önemlidir. Erken dönem olgu tanımının darlığı bu sonuçlarda büyük 

rol oynuyor. Bugün kabul edilen olgu tanımı şubat başında kabul edilmiş olsa idi salgın daha 

erken kontrol altına alınırdı. Kızamık salgınında olduğu gibi Covid-19 salgınında şeffaf 

olmayan yönetim, tekçi anlayış her gün ölen yüz civarı insanı rakamlaştırmış, hakikat ile 

ilgisi olmayan algı yönetimi ile gerçeği görünmez kılmıştır. 

https://www.pirha.net/dersimli-sanatcilardan-balkonlarda-muzik-ve-tiyatro-gosterisi-video-215040.html/03/05/2020/
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EKLER 

 

❖ Yoksulların Hekimi Olmak-Arif Mostarlı 

http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/yazilarmakaleler/yoksullarin-hekimi-olmak-arif-

mostarliyeni-yasam-gazetesi/ 

● Virchow, Yukarı Silezya’da kömür madenlerinde 20 Şubat-10 Mart 1848 tarihleri 

arasında madencilerin ve ailelerinin yaşam ve çalışma koşullarını inceledi ve bir 

rapor yazdı. Bugün hala toplumsal tıp savunucularının literatüründe temel bir yer 

tutan rapor, tam anlamıyla bir sosyolojik/kültürel/politik eser niteliğindedir ayrıca 

diyalektik yöntemin toplumsal alana uygulanışının adeta bir zirvesidir ve 

Virchow’un adının Engels’le birlikte anılması boşuna değildir. Bölgenin bütün 

toplumsal yapısını anlatan raporun ana fikri, “Artık sorun tifüslü bir hastayı veya 

diğerini ilaçlarla veya gıda, barınma ve giyim düzenlemeleriyle tedavi sorunu 

değildir. Sorunu çözmek için radikal olmalıyız. Yukarı Silezya’ya müdahale 

etmek istiyorsak, bütün nüfusun iyileştirilmesiyle işe başlamalıyız ve genel ortak 

çabayı harekete geçirmeliyiz” şeklindeydi. 

 

❖ Geçmişten bugüne biriktirdiği tecrübeleri ve yaşanmışlıkları ile sesleniyor Refika Aydın. 

Yaşanan salgın ve krizi bir fırtınaya benzetiyor ve çıkışın yolunu da göstererek, ‘Dayanışma 

ve üretim bizi doğa ile barıştırır’ diyor.   

http://yeniyasamgazetesi1.com/kendimizi-dogaya-affetirelim/ 

 

❖ Doğa-Toplum-İnsan = Ekoloji http://yeniyasamgazetesi1.com/doga-toplum-insan-ekoloji/ 

● “Yaşanan felaketler karşısında kazanan ile mağdurların durumunu özetleyen 

Kurdi bir söz vardır, ‘ji hinekan re beşibirlike, ji hinekan re seferberlige’ (kimisine 

beşi bir arada altın, kimisine de seferberliktir) denir. Bu salgının ve sonrasında 

öngörülen sorunların (atık, su, gıda vs) çözümü altın toplayıcılarına fırsat (insan 

hayatının sermayeye kurban, doğanın betona esir edilmesi) olmaması için tüm 

toplumsal dinamiklerin ortak hareketiyle, sosyal ve ekonomik seferberlik ruhuna 

ve ekolojik değerlere bağlı bir sistemin oluşmasına mümkün olur. İlgililerin 

ortaklaşacağı temel ilke ise biyoçeşitliğin olduğu doğal alanlara saygı, hava su ve 

toprak kaynaklarını koruma, insanın ve doğanın en büyük düşmanı olan savaşa 

karşı yaşamı savunmak olmalıdır.”  

 

❖ Sarı bez meselesi-Ayşe Düzkan  http://yeniyasamgazetesi1.com/sari-bez-meselesi/ 

● Erkeğin dışarıda ücretli çalışıp kadının evde ücretsiz çalıştığı çekirdek aile 

modelinde bir iş bölümü değil bir sömürü ilişkisi var. Hem erkeğin hem de kadının 

ücretli çalıştığı ailelerde de evdeki işler için piyasaya başvurma imkânı olsa dahi, 

bunun organizasyonundan sorumlu olan kadın. Erkeğin işsiz olduğu, kadının 

ücretli çalıştığı durumlarda dahi evdeki işler kadının sorumluluğunda. İşsiz erkeğin 

cam silmesi hiç olmamış bir şey değil ama mahallede dedikodusu yapılacak kadar 

da nadir bir olay. Ve ev içi sömürü kapitalizmin bir sonucu değil. İşçinin illa da 

erkek ve bir kadının kocası olduğunu varsaydığımızda bile karısının evdeki 

çalışmasının ona değil de patronuna yaradığı fikri nasıl mantıklı olabilir? 
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❖ Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi üyesi Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş: Başarı hikayesi 

değil, sağlıkta yıkıma karşı mücadele. https://www.evrensel.net/haber/403779/doc-dr-cagla-

unluturk-ulutas-basari-hikayesi-degil-saglikta-yikima-karsi-mucadele 

● Ulutaş, Türkiye’deki ‘göreceli iyilik’ halinde esas olarak sağlık emekçilerinin 

sağlıkta dönüşüm sürecinin yarattığı ağır çalışma koşullarında sahip oldukları 

deneyime ve Türkiye’de sağlıkta özelleştirme karşıtı mücadelelerle sağlık 

sistemindeki kamusallığın hala tümüyle yok edilememiş olmasının etkisine dikkat 

çekiyor. Yaptığı bu vurgular, uzun yıllara dayanan mücadelelerin ve örgütlülüğün 

hayat kurtardığını düşündürüyor bir kez daha. Salgın sonrasında ortaya çıkacak 

olan tabloda kadın emeği açısından, kadınların ve tüm toplumun hayatını etkileyen 

sosyal politikalar açısından ne olacağını belirleyecek olan da bu; örgütlülük ve 

mücadele. 

❖ Sinan Erensü: Bunlar niye yapılmıyor noktasına gelmek işin örgütlü kısmı.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/04/sinan-erensu-bunlar-niye-yapilmiyor-

noktasina-gelmek-isin-orgutlu-kismi/ 

● “Gelir dağılımına göre vakanın en çok görüldüğü semtler ne anlatıyor?” sorusunun 

yanıtı tek bir şekilde veriliyor: Bu insanlar işe gitmek zorunda olan insanlar 

dolayısıyla virüse karşı evlere sığınamıyorlar. Ancak başka yanıtları da konuşmalı. 

● ‘Dışarıdan’ kaçmak için sığınılan evlerin şartları da muhitlere göre değişiyor. 

Kaçtığınız ev nasıl bir ev? Zeytinburnu, Bağcılar, Kasımpaşa’da hayat devam 

ediyor. Kasımpaşa’dan az yukarı çıktığınızda Taksim’de, Nişantaşı’nda hayat yok. 

Olması gerektiği gibi. Sultangazi’de ve kimi mahallelerde gençler, çocuklar 

sokakta. Bu kalabalık, telâşe kimisi için ‘sorumsuzluk.’ Fakat sanki bu değil. 

❖ Covid-19 pandemisi günlerinde iş kazasi ve meslek hastalığı rehberi 

https://www.istabip.org.tr/site_icerik/2020/mayis/covid_19_is_kazasi_meslek_hastaligi.pdf 

 

❖ Koronalı Günlerde Bile Sermaye İle İktidarin Talan Ve Katliami Durmuyor! 

https://ekolojibirligi.org/ekoloji-birligi-sermaye-ve-iktidar-koronali-gunlerde-evde-kal-

surecini-talan-icin-firsat-goruyor/ 
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