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COVID-19 EKONOMİK VE 
SOSYAL DÜZENİ SARSIYOR...A
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Koronavirüs salgını Aralık 2019- Ocak 2020’den itibaren Çin’den başlayarak 
tüm dünyayı etkisi altına aldı; resmi kayıtlara göre 1 Haziran itibariyle yaklaşık 
376 bin insanın ölümüne neden oldu. Salgın, tarihin en büyük ekonomik krizle-
rinden birini de beraberinde getirdi. Toplumsal sorunlar daha da derinleşmeye 
başladı. Ülke yönetimlerinde otoriterleşme eğilimleri arttı.

Çeşitli öngörülere göre, dünya ekonomisi %3 civarında daralacak, dünya 
ticaretinde ve uluslararası iş bölümünde bölgeselleşme eğilimi artacak, salgın 
sürecinde kaybedilen 305 milyon tam zamanlı iş geri gelmeyecek, küçük esna-
fın iş hacmi daralacak, işsizlik ve artan gıda fiyatları nedeniyle yoksullaşma hız-
lanacak.  Salgın öncesinde sarı yeleklilerin Fransa’daki eylemleri, Ürdün, Irak, 
Hong Kong, Latin Amerika ülkeleri ve diğer pek çok ülkedeki sokak gösterileri 
ve protestolar yaygınlaşacak,  göçmen dalgası büyüyecek. Geçtiğimiz günlerde 
ABD’de George Floyd’un öldürülmesi nedeniyle 30’dan fazla şehre yayılan pro-
testo ve eylemler önümüzdeki dönemin de işareti olacak.

Bu atmosferde, daha iyi bir ülke ve dünya için sosyal refah hedefiyle, birliği, 
dayanışmayı ve mücadeleyi, vicdanın, aklın ve bilimin ışığında emekçi kesimler 
arasında geliştirmek için sendikalara büyük sorumluluklar düşüyor. Yukarıdaki 
eğilimlerin, kaos ve otoriterleşmeye dönüşme olasılığı da var, sosyal devlet, 
sosyal koruma temelinde vergide, gelirde, işte, hayatta eşitlik ve adalet üzerine 
kurulu insana odaklı bir düzen kurma olasılığı da.

Toplam Ölüm:
375.683

NEFES ALAMIYORUZ! Koronavirüs salgını, etkisi dalga 
dalga büyüyen bir ekonomik krizi beraberinde getirdi.
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COVİD-19 İŞSİZLİK DALGASI 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun son 

açıklamasına göre Covid-19 nedeniyle çalışan her 
6 gençten 1’i işsiz kaldı. Çalışanların ise çalışma 
süreleri %23 azaldı. ILO, kayıtdışında çalışan 24 
yaş üzeri 605 milyon, 24 yaş altı 131 milyon işçi-
nin  çok riskli düzeyde salgından etkileneceği ve 
geçim kaynaklarını yitireceği tahmininde bulun-
du. ILO’nun Nisan’da açıkladığı bir tahmine göre 

ise COV-19 kaynaklı nedenlerle, küresel düzeyde 305 milyon tam zamanlı kayıtlı işçi işini kaybedecek.
TÜİK’in 11 Mayıs’ta açıkladığı Şubat 2020 dönemini (COV-19 öncesini) kapsayan verilere göre dar an-

lamda işsiz sayısı 4,228 milyona ulaştı (% 13,6). Ancak iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik istihdam-
dakiler ve mevsimlik çalışanlar eklendiğinde işsiz sayısı 8.5 milyona, oranı ise %24,5’e yaklaşıyor.  Kısa 
çalışma, ücretsiz izin, işsizlik ödeneği başvuruları gibi Bakanlık, İşkur ve SGK verileri üzerinden yapılan 
çalışmalara göre, COV-19 nedeniyle geniş anlamda işsiz sayısı 16 milyonu aşabilir.

COV-19 KAYNAKLI İŞ CİNAYETLERİ 
CAN YAKIYOR...

İSİG Meclisi, COVID-19 salgın sürecinde de 
gerçekleşen “iş cinayetleri”ni tespit edip ya-
yınlamaya devam etti.   İSİG Meclisi verilerine 
göre, Türkiye’de ilk COVİD-19 vakasının resmi 
olarak açıklandığı 11 Mart‘tan itibaren 2 aylık 
sürede fiilen çalışırken enfekte olan ‘en az’ 128 
işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sendikaların ve odaların rapor ve tespitle-
rine, basına yansıyan ve işyerlerinden ulaşan 
bilgilere göre, salgının sadece ikinci ayında (11 
Nisan-10 Mayıs) en az 204 işyerinden 13 bin 43 
işçide Covid-19 hastalığı tespit edildi. Bilgi alı-
namayan, sendikasız, güvencesiz ya da kayıt dışı 
çalışan işçiler göz önüne alındığında; salgının iş-
yerlerindeki gerçek boyutları ortaya çıkıyor. 

Açıklanan verilere göre, salgın nedeniyle 
ölümlerin en fazla yaşandığı sektörler ticaret/
büro ve sağlık sektörü.  

Sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz işyerlerin-
de işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının olma-
ması, alınacak önlemlere, çalışma sürelerine 
müdahale edilememesi tabloyu ağırlaştırıyor.

BASIN-İŞ ve COVID-19 
Sendikamız, sürecin başından itibaren sağ-

lık, güvenlik ve hijyen tedbirleri ile önlemlerin 
en üst düzeyde alınması için temsilcilerimizle 
sürekli paylaşımlarda bulundu. Sonuç olarak 
işyerlerimizde yaptığımız araştırmaya göre, 
üyelerimizden ve aile fertlerinden bugüne ka-
dar koronavirüs nedeniyle bir ölüm yaşanmadı. 
Tüm üye işyerlerimizi dikkate alırsak 24 üyemiz 
COV-19 pozitif olup karantinaya alındı ve büyük 
kısmının tedavisi bitti, normal hayatına döndü.
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ASAŞ AMBALAJ’DA 3. DÖNEM TİS           
İMZALANDI...

ASAŞ AMBALAJ işyerinde 3. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi 2 yıl süreli ve 1 Ocak 2020 tari-
hinden geçerli olmak üzere 28 Nisan tarihinde 
imzalandı.  Yeni Dönem toplu iş sözleşmesi ile 
ücretlerde, 1.Yıl ücret zammı + skala zammı 
olarak ortalamada %21 artış sağlandı. Sosyal 
yardımlar ve vergi katkısı artışları ile birlikte 

giydirilmiş ücret toplamında sağlanan yıllık artış ortalamada %23 oldu. Ayrıca, genel tatil, dini bay-
ram mesaileri ile gece zammı oranları artırıldı. 

MMG’DE 3. DÖNEM TİS ANLAŞMA İLE 
SONUÇLANDI...

MAYR-MELNHOF GRAPHIA işyerinde 3. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 3 yıl 
süreli ve 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli ol-
mak üzere 1 Nisan tarihinde atılan imzalarla 
anlaşma ile sonuçlandı. Yeni Dönem toplu iş 
sözleşmesi ile 1. Yıl 1. Altı Ay ücret zammı %14 
olarak belirlendi. 2.Altı Ay ücretlerde, ücret 

zammı + skala zammı olarak ortalamada %14 artış sağlandı. Sosyal yardım, vergi katkısı ve gece 
zammı gibi yan haklarda sağlanan artışlarla birlikte giydirilmiş brüt ücret toplamında sağlanan yıl-
lık artış ortalamada %24,5 oldu. 

AMCOR SPECIALTY’DE 3. DÖNEM TİS AN-
LAŞMA İLE SONUÇLANDI...

AMCOR SPECIALTY CARTONS işyerinde 3. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 2 yıl 
süreli ve 1 Ekim 2020 tarihinden geçerli ol-
mak üzere 11 Mart tarihinde atılan imzalarla 
anlaşma ile sonuçlandı. Yeni Dönem toplu iş 
sözleşmesi ile 1. Yıl ücret zammı + skala zammı 
olarak ortalamada %21 artış sağlandı. İkrami-

ye, sosyal yardım, vergi katkısı, gece zammı gibi yan haklarda sağlanan artışlarla birlikte giydirilmiş 
brüt ücret toplamında sağlanan yıllık artış ortalamada %24 oldu.  

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! 
2020 8 Mart’ı Koronavirüs salgın haberlerinin gündemi meşgul etmeye 
başladığı günlerde işyerlerimizde kutlandı. Karanfiller elden ele gezdi. 
8 Mart Bildirisi, haber ve fotoğrafları için facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...
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BASIN-İŞ İLETİŞİM
Genel Merkez (ANKARA)

Tel: (312) 2302908
Fax: (312) 2294315
info@basin-is.org.tr

Ankara Şubesi (SIHHIYE)
Tel: (312) 2302908
Fax: (312) 2294315

ankara@basin-is.org.tr

İstanbul Şubesi (KARTAL)
Tel:  (216) 4737328 
Fax: (216) 5179756

istanbul@basin-is.org.tr

İzmir Şubesi (ÇİĞLİ)
Tel:  (530) 3225392
Fax: (232) 3863635

izmir@basin-is.org.tr

Türkiye 
Basın, Yayın, 
Gazetecilik, 

Grafik-Tasarım, 
Baskı ve Ambalaj 

Sanayi İşçileri 
Sendikası

Haber Bülteni

www.uniglobalunion.org

www.turkis.org.tr

Bu bülten Basın-İş 
Gündem ekidir. 

1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ, 
SALGINA RAĞMEN DİJİTAL PLATFORMLARDA, SOKAKLARDA, 
İŞYERLERİNDE, EVLERDE KUTLANDI!

2020’de 1 Mayıs kutlamalarına Koronavirüs salgını damgasını vurdu. Bu yıl 
Sendikaların ve emek örgütlerinin 1 Mayıs Çağrısına “Evde Kal” çağrısı eşlik etti 
ve yeryüzünün tüm emekçileri 1 Mayıs’ı bildirilerle, bayraklarla, marşlarla işyerle-
rinde, evlerde, dijital platformlarda (#VirtualMayDay) kutladı. 

2020 1 Mayıs’ına “Sosyal Devlet, Sosyal Koruma” talebi damgasını vurdu. 
Kamusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, şartsız koşulsuz tüm 
yurttaşlara temel gelir talepleri bu yıl olduğu kadar önümüzdeki yıllar için de mü-
cadelenin değişmeyecek gündemi olarak dünya genelinde yaygınlaştı. Bu talep, 
Sendikamızın 2020 1 Mayıs bildirisine şu şekilde yansıdı:

“Bu 1 Mayıs’ta; kaynağını ürettiklerimizden, primlerimizden, vergilerimizden 
alan; ama bize yar edilmeyen müjdeleri… HATIRLATMAK İSTİYORUZ! 

“Dünyanın tüm ülke ve şehirlerinde, kaynaklarımızı, insanlığın birikimini, eme-
ğimizi, zenginliklerimizi sömüren YÜZDE-1’in talan ekonomisine KARŞI,

“İmalat işçisinden, hizmetler sektörü işçisine, tarım işçisine, fikir ve sanat işçisi-
ne, simitçiye, sokak satıcısına, emekliye, işsize, küçük esnafa, kısacası tüm emekçi 
kesimlere şartsız koşulsuz, insanca yaşanabilir bir TEMEL GELİR, KAMUSAL SAĞ-
LIK, EĞİTİM, SOSYAL GÜVENLİK TALEBİMİZİ HAYKIRIYORUZ!  

Konfederasyonumuz Türk-İş yayınladığı bildiride, “Dünyanın ne derece adalet-
siz bir şekilde yönetildiğini, işçi hak ve özgürlüklerinin, öncelik sıralamasında ne 
kadar gerilerde olduğunu herkesin yüzüne vurdu. Bu süreç, başta sağlık hizmet-
leri olmak üzere, tüm alanlarda şimdiye kadar yapılmış tüm özelleştirmelerin ne 
kadar hatalı olduğunu, yani liberalizmin sınırlı sayıda zenginin çıkarı için milyon-
larca insanı nasıl yoksullaştırarak tahakküm altına aldığını kanıtladı.” diyerek 
ortak mücadele vurgusu yaptı.

Küresel Sendika Federasyonumuz UNI Global Union da yayınladığı 1 Mayıs 
bildirisinde daha adil bir gelecek ve daha iyi bir dünya için; Tüm emekçiler için 
asgari standartların yükseltilmesi, Toplu Pazarlık düzeninin teşvik edilmesi ve 
tepedeki açgözlülüğün, tekelleşmenin, çevreyi tahrip eden yapının durdurulması 
için çağrı yaptı.


