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GÜNDEM  

 Ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, tedavi 

gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökçek için dün Gazi Cemevi’nde binlerce kişinin 

katılımıyla tören düzenlendi. Gökçek bugün Kayseri'ye uğurlanacak. 

 Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki 

Ahmet, hayatını kaybetti.  

 İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı araştırmada yeni tip koronavirüs kaynaklı 

ölümlerin, yoksulların ve siyahilerin olduğu bölgelerde daha fazla görüldüğü belirtildi. 

 Türkiye, sağlık sistemlerinin pandemi ile mücadeledeki işleyiş bilgilerinin toplandığı Sağlık 

Sistemleri Yanıt Monitörü (HSRM) veritabanına ilk bilgileri 5 Mayıs'ta girmiş. 

 "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre, koronavirüs salgını Antep'te en çok yoksul ve emekçi 

mahallerine yayılmış. 

 Britanya’nın, Türkiye’nin gönderdiği 84 tonluk tıbbi malzeme arasındaki 400 bin koruyucu 

kıyafeti ‘standartlarına uymadığı’ gerekçesiyle iade edeceği iddia edildi. 

 Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen 

400 bin adet koruyu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığına ilişkin haberlerin 

doğru olmadığını belirtti. 

 Emerging Infectious Diseases Journal’da yayınlanan bir araştırma koronavirüsün klimalı ve 

havalandırmalı ortamlarda, sosyal mesafeye dikkat edilse bile 6 kat daha hızlı yayıldığını 

ortaya koydu. 

 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir 

havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller. ” dedi. 

 Burdur’un Çeltikçi ilçesinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden adamın eşinin tedavisi 

sürerken çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izole ediliyor. 

 İBB Sözcüsü, 'Askıda Fatura' uygulamasının internet sayfasına yurt dışı kaynaklı bir siber 

saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

 Türk Eczacıları Birliği başkanı Erdoğan Çolak, maskelerin eczane dışında, marketlerde yahut 

internette satılmasının doğru olmadığını belirtti. 

 Covid-19 testleri için Gebze’de kurulan test merkezine numune toplaması gereken şirketin, 

ücret talep ettiği ortaya çıktı. 

  Dünya Sağlık Örgütü hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı, DSÖ'nün bir alternatifini 

yaratabileceklerini söyledi 

 Koronavirüsün 5G ile bulaştığı komplo teorisi nedeniyle İngiltere’de bugüne kadar 77 5G 

istasyonun yakıldığı açıklandı. 

 Antalya Opera ve Balesi'nden 80 kişilik topluluğun bayramda yayınlanacak bir konser 

çekimi için Pamukkale’ye götürülmek istendiği, itiraz edenlere "Maskelerinizi takar 

çalarsınız." yanıtı verildiği iddia edildi. 

 Fransa’nın Colmar kentindeki Albert-Schweitzer Hastanesi’nden yapılan açıklamada, ilk 

vakaların 16 Kasım 2019’da görülmüş olabileceği ileri sürüldü. 

 ABD'nin Washington eyaletinde koronavirüse yakalanıp 'bağışıklık kazanmak isteyenlerin' 

düzenlediği 'Covid-19 partilerine' yetkililerden uyarı geldi. 

 Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il merkezinde koronavirüs vaka sayısında tedbirsiz ve 

sorumsuzca davranan bazı hemşerilerinden dolayı bulaşma riskinde artış olduğunu belirtti. 



 Sermaye açık konuştu. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski “Normalleşme sürecinin ilk 

fazına girmişken ekonomi dünyası nasıl olacak bakıp ona göre yatırımlarımızı ve 

protokollerimizi hayata geçirmemiz lazım.” dedi. 

 Akademik kadro planlaması ve kadroların ilan edilmesi süreci yeniden düzenleniyor; tek 

yetkili rektörler olacak. 

 Karantinada kaldığı yurtta tacize uğrayan ODTÜ Araştırma Görevlisi, erkeklerin tehditlerine 

maruz kaldığını, polisin ise ‘Seni neden tehdit ediyorlar terörist misin?’ diye sorduğunu 

aktardı. 

   

MEVCUT DURUM  

 Dünya geneli toplam vaka sayısı 3.917.196, toplam can kaybı 270.590, toplam iyileşen 

sayısı 1,342,707. 

 Türkiye’de dünkü verilere göre toplam vaka sayısı 133.721, toplam can kaybı 3.641, toplam 

iyileşen sayısı 82,894.  

 Türkiye, koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka 

sayısında 41'inci, can kaybı sayısında 33'üncü sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise 

Türkiye, dünyada vaka sayısında 8'inci, can kaybı sayısında 13'üncü sırada bulunuyor. 

 Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında Covid-19 salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı 

taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. 

 Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgını 

nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs’ta 

atılacağını belirtti. 

 Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz’a yapılan koronavirüs testinin sonucunun 

pozitif çıktığı duyuruldu. 

 Koronavirüs salgınının hız kesmediği Rusya, bugün rekor sayıda yeni vaka bildirdi. Toplam 

vaka sayısının 177 bin 160'a yükselmesiyle Almanya ve Fransa'yı geçen Rusya, dünyada en 

çok Covid-19 hastası bulunan beşinci ülke oldu 

 ABD’de koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 483 kişi daha hayatını kaybetti. 

 Koronavirüsün en çok görüldüğü ve çok sayıda can kaybının yaşandığı ülkelerden İtalya’da 

araştırmacılar, virüsün “hücrelerde yok edilmesini sağlayan dünyadaki ilk aşı”yı 

bulduklarını ve sonbaharda insan deneylerine başlayacaklarını açıkladılar. 

 Erbil İl Sağlık Müdürlüğü, bugün 11 yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastasının virüsü 

yenerek taburcu edildiklerini açıkladı. 

 

ÖNLEME VE KORUMA  

 Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin 

satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına 11 Mayıs itibariyle son veriliyor. 

 Normalleşme adımları kapsamında camilerde cuma namazının dış mekânda topluca 

kılınmaya başlanması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. 

 Liglerin 12 Haziran’da başlayacağına ilişkin TFF Başkanı Özdemir’e tepki yağarken, 

kararı, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu değil TFF başkanın aldığı belirtildi. 

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince EBA (Eğitim Bilişim Ağı) TV’nin 

yayında olacağını bildirdi. 

 Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde 

satışa sunulacağını duyurdu. 



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI  

 Uluslararası Hemşireler Konseyi, Covid-19 salgını süresince en az 90 bin sağlık çalışanının 

virüse yakalandığını duyurdu. Gerçek sayının bunun iki katı olabileceğini belirten konsey, 

şu ana kadar 260 hemşirenin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 
 İzmir Tabip Odası, özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2 bin 300 hekime koronavirüs salgını 

sonrası çalışma durumlarını sorduğu anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, hekimlerin 

yüzde 14’ünün maaş alamadığı belirtildi. 

 Covid-19 salgını kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak 

hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında alınan önlemler ve koruyucu ekipman 

donanımları ile ilgili 30 ilde 115 sosyal hizmet kurumunda gerçekleştirdiğimiz anketin 

sonuçlarını açıklayan SES, salgın döneminde sosyal hizmetlerde tedbirlerin yetersiz, iş 

yükünün çok olduğunu belirtti. 

https://ses.org.tr/2020/05/sosyal-hizmet-kuruluslarinda-alinan-onlemler-ve-koruyucu-

ekipman-donanimlari-anket-sonuclarini-acikladik-salgin-doneminde-sosyal-hizmetlerde-

tedbirler-yetersiz-is-yuku-cok/ 

   

SAĞLIK MUHALEFETİ  

 KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi döneminde 

kadın sağlık çalışanları korunmalı ve kadın sağlığı ihmal edilmemelidir. 

https://kesk.org.tr/2020/05/07/kesk-disk-tmmob-ve-ttb-kadin-temsilcilerinden-aciklama/ 

  Bölge Tabip Odaları, oda yöneticilerine yönelik soruşturma ve baskılara rağmen salgınla 

mücadele etmenin ve iyi hekimliğin gereğini yapmaya devam edeceklerini kaydetti.   

 TTB Etik Kurulu Başkanı Dr. Feride Aksu Tanık, krizi kapitalistler için değil de halk için 

fırsata dönüştürebileceğimizi belirtti. 

 Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 

açıklanan normalleşme takviminin vaka sayılarını arttıracağını söyledi.  

 

TOPLUMSAL MÜCADELE  

 Hak savunucusu 393 kadın, hükümlü ve tutukluların yaşam ve sağlık haklarının güvence 

altına alınması için dokuz maddelik taleplerini kamuoyuyla paylaştı.   

http://m.bianet.org/bianet/kadin/223979-393-kadindan-mahpuslarin-yasam-ve-saglik-hakki-

icin-9-talep 

 AYM’nin iptaline dair görüşeceği infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan HDK, 

‘‘Anayasa Mahkemesi kanun önünde eşitlik ve yaşam hakkını da dikkate alarak karar 

vermeli” açıklamasını yaptı. 

 Erdoğan'ın talimatıyla hükümet kanadında başlayan meslek odalarının seçim usullerini 

değiştirme planına karşı TMMOB'a bağlı 24 meslek odası ortak bir açıklama yayınladı. 

 Sars-Cov-2 pandemisi nedeniyle yaşanan restoran ve kafe kapatmaları nedeniyle 

hükümetten destek isteyen binlerce kafe ve restoran çalışanı üniformalarını belediye 

binasının bulunduğu Grand Place Meydanı’na bıraktı. 

 DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın salgının etkilerini araştırmak için yaptığı anketlerin 

ikincisinin sonuçları da işyerlerinde alınan önlemlerin hâlâ çok yetersiz olduğunu ortaya 

koydu. 
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YENİ YAŞAM  

 Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında “ağlayan gelin” adı verilen ters lalelerin 

soğanıyla topraktan koparılmasının bu türe zarar verdiği bildirildi. Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Şevket Alp, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de doğada soğanlı olarak 

yetişen çiçekler koruma altındadırlar. Bilim adamları bile izinsiz olarak bunları doğadan 

alsa cezai işlemle karşılaşır. Bu çiçek saksılarda yetişmez, yazık olur ve ölür. Bu çiçeği 

doğal alanından kopararak bitkinin neslini tehlikeye atıyorlar aslolan bu çiçeği doğada 

korumak” dedi. 

 

GÖRÜŞLER  

 Toplumsal sağlık inşasında Covid-19 pandemisinin zorunlu kıldığı görevlerimiz ve 

bunun bize katkıları 

      

      Pandeminin gidişatı Türkiye için oldukça belirsiz. Söylenen ve halk sağlıkçılarının da destek 

verdiği görüş toplumun %2’si enfekte olduğu, bunun biraz daha yüksek olabileceği. 

Abartarak %4 diyelim. Bu rakam salgının frenlemesi çok yetersiz. Önlemlerin gevşetilmesi 

ile bu biraz daha yükselebilir. 

  

      Bilim insanları ve DSÖ sıklıkla pandemi ile uzun süre yaşayacağımızı söylüyor. En az iki yıl 

deniyor. Beş yıla kadar uzayabilir deniyor. Dahası bu salgın yeni salgınlar ile devam edebilir 

deniyor. 

  

      Sağlık Bakanlığı’nın önlem alma konusunda ciddi yetersizlikleri ve isteksizliği önemli bir 

durum olarak karşımızda duruyor. İşçi sınıfı salgının pik yaptığı dönemde çalıştırıldı. Toplu 

ulaşım, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işyerleri, marketler ve sokaklarda 

bulunma zorunluluğu ile fiziksel mesafeye uyumun güçlüğü, uygun maske kullanımı ve el 

dezenfektanı olanaklarının olmaması enfekte olma olasılığını ve salgını büyütüp yayma 

potansiyeli de taşıyor. Hasta olduğunu bile bilmeyen yüzbinler, riskli gruplara da hastalığı 

yayma potansiyelinin yüksek olduğu bilinmektedir. Kronik hastalar, yaşlılara ve bağışıklığı 

zayıflamış insanlara hastalığı bulaştırma oldukça ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Önlenebilir 

ölümler. 

  

 Hal böyle ise toplumsal sağlık için bizlere düşen sorumluluklar nelerdir. Alınmayan 

önlemler için yaşam alanlarında ve çalışma yaşamında bireyin ve toplumun öz savunmasını 

güçlendirmek için neler yapabiliriz. Bu bizim en önemli gündemimiz olmalı. 

  

      Yukarıda sorulara ve yeni sorulara bulacağımız yanıtlara göre ortaklaşacağımız perspektif ile 

atacağımız adımlar, toplum buluşmalar için bizlere çok önemli hareket alanı sağlayacaktır. 

  

      Bu bağlamda yapacağımız buluşmalarda Covid-19 pandemisini ortaya çıkaran dinamikleri ve 

salgın kontrolünün neden yapılamadığının deşifrasyonu bizler için olmazsa olmazdır. Bu 

buluşmalar SPO-HDK/DTK Sağlık Meclisleri ve HDK/DTK’nin örgütlenmesine aracılık 

etmesi de en öncelikli hedefimiz olmalıdır. 

  

Özetle toplum buluşmaları, bireyin ve toplumun öz savunmasını güçlendirme temelinde 

olmalıdır. Öz savunma sadece sağlık ile sınırlı değildir. Öz savunmanın önemli bir bileşeni 

olan politik bakışın da güçlenmesi gerekmektedir. 

 

  



SİYASAL SAĞLIK  

 Gerçeksilik: Burjuvazinin vebayla imtihanı – Sinan Birdal 

    “Kamu yardımı olmasa halleri çok daha beter olacak yoksullar anlatının en acınası korkulası 

“nesneleri”, “yaratıklarıdır”. İngilizce ’de hem zavallı ve hem de yoksul anlamına gelen 

“poor” kelimesi bu satırlarda eş sesliliğin ötesinde bir anlam birliği yaratır. Zaten 

düşüncelerinde cahil ve aptal olan yoksul halk, veba öncesinde acımasızca kötücül ve 

düşüncesiz olduğu gibi, veba sırasında korkudan aşırı aptallıklara yönelmiş, çareyi 

astrologlarda, falcılarda, büyücülerde arar hale gelmiştir. Sağlıklıyken inatçı ve aptal olan 

yoksullar veba zamanında iş bulabilmek için en tehlikeli işlere bile gönüllü olmuşlardır. 

Zaten salgın en fazla yoksullardan can alır.” 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/07/gerceksilik-burjuvazinin-vebayla-

imtihani/ 

 İspanyol Gribi: 50 milyon insanı öldüren salgın bittiğinde dünya ne haldeydi? – 

Gazete Fersude 

     ‘İspanyol gribi ardından belki 14. yüzyılda yaşanan Kara Veba salgını sonrasında 

feodalizmin düşüşü gibi büyük bir toplumsal dönüşüm yaşanmamış olabilir ama kesin olan 

bir şey birçok ülkede toplumsal cinsiyet rollerini kökünden sarsmış olması’ 

       https://www.gazetefersude.net/ispanyol-gribi-50-milyon-insani-olduren-salgin-bittiginde-

dunya-ne-haldeydi 

 
 Covid-19: Modern Devletin Dirilişi mi Yoksa Krizi mi? - Erhan Acar 

     "Eğer devletin, Foucaultcu kavramla söylemek gerekirse, “yönetimsellik” mantığının 

ekonomi-politik-istatistik-güvenlik ekseninde işlediğini kabul etmek gerekirse, gözden 

kaçırılan nokta şudur ki küresel ve ülke ekonomilerinin virüsten dolayı aldığı hasarın 

büyüklüğü, örneğin İtalya özelinde konuşmak gerekirse huzurevinde ölen yaşlıların (200 

sene yaşayacakları varsayılsa bile) ülke ekonomisine olan “maliyetleriyle” kıyas bile 

edilemez. Piyasa konuşuyorsa eğer ve liberal sistemde piyasa bir “doğrulama sahasıysa”[9], 

mevcut kriz aynı zamanda bir devlet krizidir. Bu bağlamda konuşmak gerekirse virüsün yol 

açtığı pandeminin ortaya koyduğu ikinci sorun devletin lehine değil, aleyhinedir. 

Foucault’nun “devlet fobisi”[10] adını verdiği tutum, devletin yaşadığı krizi görülmesini 

engelliyor gibime geliyor. Hobbesçu açıdan yeryüzünde bir tür domestik barış vaadi olan 

Devlet (Leviathan) toplum (çokluk ya da ulus) selametini iddia ettiği düzeyde koruyamıyor 

ve herkesin herkesle savaşta olduğu doğa durumuna benzer bir atmosferi engelleyemiyor’ 

https://www.birikimdergisi.com/guncel/10081/covid-19-modern-devletin-dirilisi-mi-yoksa-

krizi-mi 

 

 

 'Önlemler devam etmeli, 'normalleşme' kararı kesinlikle yanlış'- İlker Bellek / 

Röportaj- Özlem Akarsu Çelik 

‘İşçi sınıfı hiçbir zaman evde kalamadı, sosyal mesafe kuralına uyamadı. Bu önlemler 

burjuvalar içindi, işçiler ise burun buruna toplu taşıma araçlarında ve üretimdeydi. 

Türkiye’de üretim hep devam etti. Büyük şirketlere kimse dokunamadı. Kuaförlerle, küçük 

esnafla uğraştılar. Kısaca Türkiye’de hayat neredeyse olağan durumda devam etti, yani hep 

“normal”di. Kapanan işyerleri talep yetersizliği nedeniyle kapanma kararı almışlardı. Yoksa 

Hükümetin işyerlerinin kapatılması yönünde hiçbir kararı olmadı. Kuaförlerle, dükkanlarla 

uğraştılar.’ https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/08/onlemler-devam-etmeli-

normallesme-karari-kesinlikle-yanlis/ 
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