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A sgari Ücret Tespit Komisyonu, çal›flanlar›n tü-

münü do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgilendiren

asgari ücreti belirlemek için toplant›lar›na bafllad›. 

‹flveren taraf›ndan daha az›n›n ödenmesi olanakl› ol-

mayan, bu anlamda uygulanmas› zorunlu olan ve ya-

sal olarak ba¤lay›c›l›¤› bulunan asgari ücretin tespiti

gelir da¤›l›m› ile ilgili ifllevi aç›s›ndan da önemli. Asga-

ri ücret yayg›n bir ücret olarak, çal›flanlar ve aileleri

için, temel ücret niteli¤inde. Bu yan›yla, ülkede gelir

da¤›l›m›n› belirlemek ve kaynaklar›n hangi toplum-

sal kesimden yana da¤›t›laca¤›n› belirleyen önemli

süreçlerden biri. Dolay›s›yla, asgari ücretin tespiti,

s›n›fsal tercihlerin ve egemen güçlerin belirleyici ol-

du¤u bir düzlemde gerçeklefliyor. 

Gerçekte bir sosyal politika arac› olan ve çal›flanlara,

aileleri ile birlikte yeterli bir geçim sa¤layacak ve in-

san onuruna yarafl›r bir yaflam sürdürmeleri için

ödenmesi gereken asgari ücret, ülke flartlar›, reka-

bet koflullar›, enflasyonla mücadele gibi konular

gündeme getirilerek ekonomi politikalar›n›n bir ara-

c› olarak de¤erlendiriliyor.

Asgari ücretin tarihsel süreçte geliflimini ve geçin-

meye yeterli bir ücret olarak belirlenmesi gere¤inin

uluslararas› sözleflmelerden kaynaklanan dayanak-

lar›n› bilmek, insan onuruna yarafl›r bir ücret için

mücadele perspektifini de belirleyecektir. 

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAfiLADI? 

Dünyada ilk kez 1890 y›l›nda, sosyal politikalarda ön-

cülükleriyle tan›nan Avustralya ve Yeni Zelanda’da

bafllayan asgari ücret uygulamas›, 1900’lü y›llar›n

bafl›nda Avrupa’ya, daha sonra ise tüm dünyaya ya-

y›lm›flt›r. 1928 y›l›nda, Uluslararas› Çal›flma Örgütü

(ILO) kabul etti¤i 26 Say›l› “Asgari Ücret Belirleme

Yöntemleri ile ‹lgili Sözleflme” ile en az ücrete ulus-

lararas› bir ölçüt getirmifltir. Türkiye bu sözleflmeyi

1973 y›l›nda imzalam›fl ve 1974 y›l›nda da onayla-

m›flt›r. 

Türkiye’de, asgari ücret belirlenmesi ile ilgili ilk uy-

gulama, 1969 y›l›nda 6 farkl› bölgeye ayr›lan 26 ilde

olmufltur. Daha sonraki dönemde bu illerin say›s› ar-

t›r›lm›fl, 1973 y›l›nda da baz› illerde tar›m iflçileri için

asgari ücret uygulamas›na gidilmifltir. 1989 y›l›na

dek, ülke geneline yayg›nlaflt›r›lan bu uygulama sür-

dürülmüfl, asgari ücret, 16 yafl›n› doldurmufl ve 16

yafl›n› doldurmam›fl iflçiler için ayr› ayr› olmak üzere,

ARALIK 20064 ARALIK 20065
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tar›m ve orman kesimi ile, sanayi ve ticaret kesimi

iflçileri için sektörel düzeyde, belirlenmifltir. Bu tarih-

ten sonra, her iki kesim için de tek bir asgari ücret

belirlenmesine gidilmifltir. 

ASGAR‹ ÜCRET‹N N‹TEL‹⁄‹

Asgari ücret, uygulanmas› zorunlu olan bir ücret dü-

zenlemesidir. Yasal olarak belirlenen bu ücretin ta-

raflar› ba¤lay›c› bir yan› vard›r. ‹flverenlerce, bu üc-

retin alt›nda bir ücret ödenmesi mümkün de¤ildir.

Hukuki ve cezai sorumluluk gerektiren, yasal yapt›-

r›mlar söz konusudur. Bu ücretin alt›nda bir ücret

ödenmesi, taraflar›n anlaflmalar› ile dahi söz konusu

olamaz. Asgari ücretten daha az›n›n ödenmesi için

pazarl›k edilemez.

Asgari ücret, kifliden ve iflin özelliklerinden ba¤›ms›z-

d›r. Herkes için ve her ifl için ödenmesi gereken üc-

retin en alt s›n›r›d›r. 

NASIL BEL‹RLEN‹YOR?

Asgari ücretin, devlet, iflçi ve iflveren kesimlerinin

birlikte temsil edildi¤i ba¤›ms›z bir komisyon tara-

f›ndan belirlenmesi, bir yöntem olarak seçilmifltir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu devlet, iflveren ve ifl-

çi (Türk-‹fl) kesim-
lerinin temsilcile-
rinden oluflmak-
tad›r. En geç iki
y›lda bir toplan-
mas› öngörülmüfl-
tür, buna karfl›n
son üç y›ll›k uygu-
lamaya göre ko-
misyon y›lda bir
kere yeni asgari
ücreti belirlemek
üzere toplanmak-
tad›r.

Komisyonda dev-
let, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdürü ya da yard›mc›s›, ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürü ya da yard›mc›s›,
Devlet ‹statistik Enstitüsü Ekonomik ‹statistikler Da-
iresi Baflkan› ya da yard›mc›s›, Hazine Müsteflarl›¤›
temsilcisi, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›’n-
dan konu ile ilgili dairenin baflkan› ya da yetki vere-
ce¤i bir görevli ile temsil edilmektedir. ‹flverenler ise
bünyesinde en çok iflvereni bulunduran iflveren ku-
ruluflundan gelen 5 temsilciyle komisyona kat›l›r-

ARALIK 20066 ARALIK 20067

ILO’nun asgari ücretle 
ilgili 131 Say›l› Sözleflmesi:
(…) Asgari ücret düzeyinin belir-
lenmesinde göz önünde tutulacak
unsurlar (…) afla¤›daki koflullar›
içermelidir. 

a. Ülkedeki genel ücret seviyesi-
ni, yaflam masraflar›n›, sosyal
güvenlik yard›mlar›n›, di¤er sos-
yal gruplar›n yaflamlar›n› göz
önünde tutacak, iflçilerin ve aile-
lerinin gereksinimleri. 

b. Ekonomik kalk›nma ihtiyaçla-
r›, üretim düzeyi, yüksek istihda-
m›n sa¤lanmas›n› içeren ekono-
mik faktörler. 

((**)) TTüürrkkiiyyee bbuu ssöözzlleeflflmmeeyyii oonnaayyllaammaamm››flfltt››rr.. 
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ken, iflçiler de bünyesinde en çok iflçiyi bulunduran
iflçi kuruluflunun belirledi¤i 5 temsilcisiyle kat›lmak-
tad›r. Kurul, üye oylar›n›n ço¤unlu¤u ile karar ver-
mekte ve oylar›n eflitli¤i halinde, Baflkan›n bulundu-
¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›fl say›lmaktad›r. Komis-
yonun çal›flmalar› son olarak 4857 Say›l› ‹fl Yasas›
uyar›nca ç›kar›lan Asgari Ücret Yönetmeli¤i ile dü-
zenlenmifltir.

Bu yönetmeli¤e göre komisyon, ücretin belirlenme-
sinde; ülkenin içinde bulundu¤u sosyal ve ekonomik
durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeks-
ler yoksa fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel du-
rumunu ve geçim flartlar›n› göz önünde bulundurur.

Ancak uygulamada Türkiye ‹statistik Kurumu tara-
f›ndan tek kifli için belirlenen asgari geçim flartlar›
hiçbir biçimde göz önüne al›nmamaktad›r. Kararlar
genellikle iflveren ve devlet temsilcilerinin ortak tu-
tumu ile al›nmaktad›r. 

Hükümetin s›n›fsal tercihleri asgari ücretin tespitin-
de kritik bir rol oynamaktad›r. Komisyonda iflçilerin
1/3 oran›nda temsil edilmesi ve kat›l›m›n sadece tek
bir iflçi konfederasyonu ile s›n›rland›r›lmas› da ayr›ca
komisyonun anti demokratik bir yap›ya sahip oldu-
¤unu göstermektedir. 

AKP hükümeti döneminde iflveren taraf›n›n itiraz›na

ra¤men uygulamaya sokulan tek art›fl 2004 y›l› için
gerçeklefltirilen art›flt›r. ‹flveren taraf› yüzde 38 olarak
belirlenen bu art›fla karfl› flu görüfllere yer vermifltir.

““AAssggaarrii üüccrreettttee mmaakkuull hhaaddlleerriinn üüzzeerriinnee çç››kk››llaarraakk yyaapp››llaann
aarrtt››flfl;; 
-- ‹‹flflssiizzllii¤¤iinn aarrttmmaass››nnaa;; 
-- YYaatt››rr››mmllaarr››nn aazzaallmmaass››nnaa;; 
-- ‹‹flfllleettmmeelleerriinn,, öözzeelllliikkllee KKOOBB‹‹ lleerriinn zzaayy››ffllaammaass››nnaa;; 
-- KKaayy››ttdd››flfl›› eekkoonnoommiinniinn vvee kkaayy››ttdd››flfl›› iissttiihhddaamm››nn bbüüyyüü--
mmeessiinnee;; 
-- EEkkoonnoommiinniinn rreekkaabbeett ggüüccüünnüünn aazzaallmmaass››nnaa vvee iihhrraaccaatt kkaa--
yy››ttllaarr››nnaa;; 
-- EEnnffllaassyyoonniisstt bbaasskk›› ddoo¤¤mmaass››nnaa;; 
-- VVeerrggii vvee pprriimm ööddeemmeelleerriinnddee ssoorruunnllaarraa;; 
-- ‹‹flfl ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii iillee yyaapp››llaann üüccrreett sskkaallaallaarr››nn››nn bboozzuull--
mmaass››nnaa,, öözzeell kkeessiimm vvee kkaammuu kkeessiimmii ttoopplluu iiflfl ssöözzlleeflflmmeelleerrii--
nniinn oolluummssuuzz eettkkiilleennmmeessiinnee;; 
-- AAssggaarrii üüccrreettee bbaa¤¤ll›› ppaarraa cceezzaallaarr››nn››nn ööddeenneemmeezz ddüüzzeeyyee
çç››kkmmaass››nnaa;; 
-- KK‹‹TT''lleerriinn vvee YYeerreell YYöönneettiimmlleerriinn SSSSKK''yyaa oollaann bboorrççllaarr››nn››nn
aarrttmmaass›› iillee bbüüttççee ddeennggeessiizzllii¤¤iinnee;; 
-- SSoonnuuççttaa ttüümm eekkoonnoommiikk ddeennggeelleerriinn bboozzuullmmaass››nnaa yyooll
aaççaaccaakktt››rr..””
Ancak 2004 y›l› bu iddialar› do¤rulamad›¤› gibi üre-
timde ciddi art›fllar›n yafland›¤› bir y›l olarak gerçek-
leflmifltir.

ARALIK 20068 ARALIK 20069
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Komisyonun çal›flmalar› kapal› kap›lar ard›nda,

emekçilerden gizlenerek yürütülmektedir. Asgari

Ücret Tespit Komisyonu Yönetmeli¤i’nin “Komisyo-

nun Görev, Yetki ve Sorumlulu¤u” ile ilgili 9. mad-

desinde ““Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla il-

gili bütün kamu kurum ve kurulufllar› ve üniversiteler ile

iflbirli¤i yapabilir, iflçi ve iflveren kurulufllar›n›n bu konu-

daki öneri ve görüfllerini alabilir. Ayr›ca Komisyon, gerek-

ti¤inde uzman kiflilerin bilgisine baflvurabilir. Komisyon-

daki görüflmeler ve komisyonun çal›flmalar› gizlidir. 

Baflkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsam›-

na giren kifli ve kurulufllar bu görevleri dolay›s›yla ö¤ren-

dikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür”

denilmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar› kesindir. Belir-

lenen ve ilan edilen asgari ücrete, itiraz edilemez.

NASIL HESAPLANIYOR? 

Asgari ücret, ülke genelinde tüm iflkollar›n› kapsaya-

cak biçimde uygulanmak üzere, günlük olarak belir-

lenmektedir. Saat ücreti ve ayl›k ücret bu tutar üze-

rinden hesaplanmaktad›r.

Hesaplamalarda, tek kifli için gerekli olan, besin har-

camalar› ve bar›nma, ulafl›m, yakacak, dinlenme, e¤-

lence, kültür,
sa¤l›k, giyim gibi
di¤er harcama-
lar esas al›nmak-
tad›r. 

Bu kapsamda,
kamu kurulufllar›
ve üniversite ta-
raf›ndan sunu-
lan verilere da-
yal› olarak net
hesaplanan as-
gari ücret, brüt
olarak ilan edil-
mektedir.

Asgari ücretin
belirlenen ve
ilan edilen brüt
tutar›ndan, SSK
primi iflçi pay›, ‹fl-
sizlik Sigortas›
Fonu primi iflçi pay›, damga vergisi ve gelir vergisi
kesilmektedir. 

1981 y›l›na dek gelir vergisi al›nmayan asgari ücret-
ten, 2006 y›l› için yüzde 15 gelir vergisi, yüzde 0,6

ARALIK 200610 ARALIK 200611

ILO’nun 1970’te asgari ücretin
yeterli olabilmesi için göz
önünde bulundurulmas›
gereken flartlara iliflkin olarak
kabul etti¤i 135 nolu tavsiye
karar›:

… Asgari ücretin belirlenmesinde
dikkat edilmesi gereken kriterler:

1. ‹flçilerin ve ailelerin gereksi-
nimleri 

2. Ülkedeki genel ücret durumu

3. Geçinme koflullar› ve fiyat art›fl
h›z›

4. Sosyal güvenlik haklar› 

5. Di¤er sosyal kesimlerin yaflam
standartlar› 

6. Ekonomik geliflmenin, istihdam
hedeflerinin ve üretim düzeylerinin
yer ald›¤› ekonomik faktörler. 
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damga vergisi, yüzde 1 iflsizlik sigorta primi, yüzde

14 sigorta primi al›nmaktad›r. Türkiye, asgari ücret-

ten en yüksek vergi alan ülkelerin bafl›nda gelmek-

tedir.

Hesaplamada asgari ücret, tek kifli için belirlenmek-

te, iflçinin ailesinin gereksinimleri göz ard› edilmek-

tedir.

ASGAR‹ ÜCRET M‹, ASGAR‹ YAfiAM MI?

Asgari Ücret, Asgari Ücret Yönetmeli¤i’nde “‹flçilere

normal bir çal›flma günü karfl›l›¤› olarak ödenen ve iflçinin

g›da, konut, giyim, sa¤l›k, ulafl›m ve kültür gibi zorunlu

ihtiyaçlar›n› günün fiyatlar› üzerinden asgari düzeyde

karfl›lamaya yetecek ücret” olarak tan›mlanmaktad›r. 

Konfederasyonumuzun Hacettepe Üniversitesi Bes-

lenme Kal›b›, TÜ‹K Hanehalk› Tüketim Anketi Sonuç-

lar› ve TÜ‹K ayl›k madde fiyatlar› üzerinden yapt›¤›

hesaplamaya göre, Ekim 2006’da 4 kiflilik bir aile için

bu tutar 1.985 YTL’dir. 

Sa¤l›kl› bir biçimde beslenmek için söz konusu ailenin

yapmas› gereken g›da harcamas› ise 533 YTL düze-

yindedir. Bugün asgari ücret iflçinin ailesi ile sa¤l›kl›

olarak beslenebilece¤i ücretin yüzde 71’i, insan onu-

runa yak›flan bir ücretin ise sadece yüzde 19’udur.

Bu haliyle asgari ücret, asgari geçim de¤il, asgari ya-

flam düzeyinde belirlenmektedir.

EKONOM‹ BÜYÜRKEN ASGAR‹ ÜCRET
YER‹NDE SAYDI

Asgari ücret 1999 y›l›ndan bu yana reel olarak sade-

ce yüzde 6 oran›nda bir art›fl gerçeklefltirirken, Tür-

kiye ekonomisi ayn› dönemde yüzde 38’lik bir büyü-

me oran›na ulaflt›. Yani üretimde yaflanan art›fl›n

gerçek sahipleri büyümeden pay alamad›. 2000 y›-

l›nda gerçekleflen büyümeye ra¤men asgari ücret

ciddi bir de¤er kayb›na u¤rarken, 2001 y›l›nda düflüfl

e¤ilimi devam etti. 2004 y›l› için gerçeklefltirilen dü-

zeltme asgari ücretlinin s›k›nt›s›n› gidermezken,

enflasyonla, asgari ücretlinin geçim düzeyi aras›n-

daki fark bu art›fl› da götürdü. 

ARALIK 200612 ARALIK 200613
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Ocak 2003 tarihinde uygulamaya bafllanan asgari

ücret, bugünkü ad› TÜ‹K olan D‹E’nin tek iflçi için be-

lirledi¤i geçim haddinin yüzde 69’unu karfl›layabilir-

ken, bu oran 2004 y›l›n›n Ocak ay›nda uygulamaya

konan ve iflveren taraf›ndan itiraz edilen art›fl›n da

etkisi ile yüzde 83 düzeyine ç›km›flt›r. Ancak 2005

y›l› için belirlenen asgari ücret, enflasyonun de¤il

ama geçim düzeyinin alt›na düflmüfltür. Ocak 2006

için uygulamaya konulan asgari ücret tek iflçi için as-

gari geçim düzeyinin yüzde 75’i düzeyine düflmüfl-

tür. Asgari geçim düzeyi 2005 y›l› için yüzde 20 dü-

zeyinde artarken, enflasyonun yüzde 7,72 düzeyin-

de kalmas› enflasyon hesaplamalar›n›n inand›r›c›l›¤›

konusunda da soru iflaretleri yaratmaktad›r. 

2006 y›l› için ise asgari ücrete yap›lan art›fl›n enflas-

yonun alt›nda kalaca¤› öngörülmektedir. Beklenen

kay›p reel olarak yüzde 2 civar›ndad›r. Ancak temel

harcama kalemlerini dikkate ald›¤›m›zda, asgari üc-

retin pek çok temel harcama kalemi karfl›s›nda eri-

di¤ini tespit etmek mümkündür. Bu da, bu y›l için as-

gari ücretlinin son iki y›ldaki kazanc›n›n kayba döne-

ce¤inin iflaretidir. 

Konfederasyonumuz üyesi Birleflik Metal-‹fl Sendika-

s› Araflt›rma Dairesi’nin TÜ‹K madde fiyatlar› üzerin-

den indeksleme yöntemi ile yapt›¤› araflt›rma da bu

beklentiyi do¤rulamaktad›r. Araflt›rmaya göre ge-

çen sene yap›lan ücret art›fl› ile asgari ücretli, g›da,

bar›nma, ulafl›m ve ›s›nma gibi temel ihtiyaçlar›n› de-

¤il bir ölçüde karfl›lamak, elindeki 3-5 kurufltan da ol-

mufltur. Günlük 13 YTL ile yaflam savafl› veren asga-

ri ücretlinin al›m gücü ekmek karfl›s›nda yüzde 3

azal›rken, bugünkü geliri ile Aral›k 2005’teki gelirin-

den yaklafl›k 50 ekmek daha az alabilmektedir. An-

cak as›l büyük sorun ev kiralar›nda yaflanmaktad›r.

Asgari ücrete yap›lan zam 30 YTL iken, ev kiralar›n-

daki art›fl y›l›n ilk 10 ay› için 50 YTL’ye ulaflm›flt›r. As-

gari ücrete yap›lan zam, kira karfl›s›nda ancak Hazi-

ran ay›na kadar yetebilmifltir. 

Asgari ücretliye bir darbe de ›s›nma masraflar›ndan

gelmifltir. Kömür ücreti geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›na

göre yüzde 22,9 artarken, do¤algazdaki art›fl ise

yüzde 23,4 olmufltur. Ulafl›m da asgari ücretlinin çi-

lesini art›rm›flt›r. Belediye otobüs fiyatlar›ndaki art›fl

y›lbafl›ndan bu yana 91 kurufltan 1 lira 2 kurufla ç›k-
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m›fl, art›fl yüzde 12 ile gerçekleflirken, ücret art›fl›

A¤ustos ay›na kadar dayanabilmifltir.

Sonuç olarak, asgari ücret çal›flanlar›n en temel ge-

reksinimlerini bile karfl›lamaktan uzakt›r. Asgari üc-

ret belirlenirken gözetildi¤i ileri sürülen g›da, konut,

sa¤l›k, giyim, ulafl›m ve kültür giderleri ile ilgili hesap-

lar milyonlarca iflçinin yaflad›¤› gerçek ile ba¤daflma-

maktad›r. Çal›flan iflçinin gereksinimleri gözetilerek

tek kifli için belirlenen asgari ücret, bir kiflinin geçimi-

ne yeterli olmad›¤› gibi, geçindirmekle yükümlü ol-

du¤u aile bireyleri de söz konusu oldu¤unda, TÜ‹K’in

belirledi¤i rakamlar›n bile çok alt›nda kalmaktad›r.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belir-

lerken iflçi çocuklar›n› ve iflçinin çal›flmayan eflini

görmezden gelmektedir. 

TÜRK‹YE’DE ASGAR‹ ÜCRET YÜKSEK M‹? 

Bu konuda, s›kça Do¤u Avrupa ülkelerindeki ücret-

ler örnek gösterilerek, Türkiye’de asgari ücretin

yüksek oldu¤u kan›tlanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Gerçekten de baz› Do¤u Avrupa ülkelerinde asgari

ücret Türkiye’ye göre düflüktür. Fakat Do¤u Avrupa

ülkelerinde hâlâ sosyal ücret uygulamalar› geçerlidir.

Sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, konut, enerji vb. gibi konular-

da sürmekte olan
sosyal destekler,
asgari ücretin d›-
fl›ndad›r. Kald› ki
asgari ücretin ne
kadar yayg›n ol-
du¤u da önemli
bir ölçüttür. 

Asgari ücretin av-
ro baz›nda Türki-
ye’ye göre düflük
oldu¤u Do¤u Av-
rupa ülkelerinde,
iflçilerin ortalama
yüzde 7’si asgari
ücret ile çal›fl›r-
ken, Türkiye’de
bu oran yüzde 44
dolay›ndad›r. 

Bir baflka deyiflle, Do¤u Avrupa ülkelerinde her 14 ifl-
çiden biri asgari ücret ile çal›fl›rken, Türkiye’de nere-
deyse her 2 iflçiden biri asgari ücretle çal›flmaktad›r.

Asgari ücretin bu denli yayg›n uygulanmakta oluflu,
ülkede hâkim ücretin asgari ücret oldu¤unu göster-
mektedir. Asgari ücret bu haliyle, bireysel ve toplu
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ifl sözleflmeleriyle belirlenen ücretleri de etkilemek-

te, ülke genelinde ücretleri geriye çeken bir etki ya-

ratmaktad›r.

Oysa, Bat› Avrupa ülkeleri ile yap›lan karfl›laflt›rma-

larda Türkiye’deki asgari ücretin çok düflük oldu¤u

görülmektedir. 25 AB üyesi ülkenin 18’inde uygula-

nan asgari ücretin en yüksek oldu¤u ülkeler Lük-

semburg, ‹rlanda ve Hollanda’d›r. Türkiye’de çal›flan

bir asgari ücretli vergi yükü ve sigorta primleri de

düflünüldü¤ünde Fransa’da çal›flan bir iflçinin beflte

biri kadar ücret almaktad›r. Asgari ücretin uygulan-

mad›¤› Almanya ve ‹sveç gibi ülkelerde toplu ifl söz-

leflmeleri ile belirlenen en düflük ücretler, yine Tür-

kiye’deki asgari ücretin çok üzerindedir.

ASGAR‹ ÜCRET VE GEL‹R DA⁄ILIMI

Asgari ücret, bir sosyal politika arac›d›r. Asgari üc-

ret, çal›flanlar›n toplumda yarat›lan zenginlikten da-

ha adil bir pay almalar›na yard›mc› olur. Refah›n ülke

genelinde yayg›nlaflmas›nda ve gelir da¤›l›m› üzerin-

de düzenleyici bir etki yapar. Ancak, son y›llarda uy-

gulanan ekonomi politikalar› sonucu, asgari ücret

bu sosyal niteli¤ini yitirmifltir. Asgari ücret, bir eko-

nomi politika arac› olarak, belirlenmekte ve uygu-

lanmaktad›r. 

Bu durumun en somut yans›mas›, Türkiye’deki bo-

zuk gelir da¤›l›m›nda görülmektedir.

‹flgücü ödemelerinin GSMH’dan ald›¤› paya bak›ld›-

¤›nda; Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en geride yer

almaktad›r. Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriye-

ti gibi asgari ücretin Türkiye’den daha düflük oldu¤u

ülkelerde bile iflgücünün GSMH’dan ald›¤› ortalama

pay yüzde 44 iken, Türkiye’de bu oran sadece yüz-

de 26’d›r. 

Baflka deyiflle, Avrupal› iflçiler, y›ll›k mal ve hizmet
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üretiminin yaklafl›k yar›s›na sahip olurken, Türki-

ye’de iflçiler için bu oran sadece dörtte birdir.

ASGAR‹ ÜCRETLE NE, NE KADAR ALINAB‹L‹R?

Asgari ücretlinin bugün ald›¤› net 381 YTL ücret ile

geçinebilmesi mümkün de¤ildir. TÜ‹K madde fiyatla-

r›na göre Ekim ay›nda ortalama kira 335 YTL’dir. Ya-

ni asgari ücretli gelirinin yüzde 88’ini kira olarak ev

sahibine vermek durumundad›r. Bu ödemeden son-

ra kalan gelir ise sadece 45 YTL’dir. Asgari ücretli

günlük 1,5 YTL ile hem ›s›nmak, hem giyinmek, hem

bar›nmak, hem ifle gidip gelmek, k›saca yaflamak zo-

rundad›r. Evine beyaz eflya almak için ise 2 ay yeme-

den içmeden, bar›nmadan, ›s›nmadan çal›flmak du-

rumundad›r. Asgari ücret, mevcut uygulamayla aç-

l›k ve sefalet ücreti olarak de¤erlendirilebilir. Asga-

ri ücretli normal flartlarda haftal›k 45 saatini, ayl›k

225 saatini çal›flarak geçirmektedir. Bunun karfl›l›-

¤›nda elde etti¤i gelirle baflkalar›na muhtaç kalmak-

tad›r. Bu ücretin tespitinde yer alan komisyon üye-

leri bu sorumlulu¤un vebali alt›ndad›r. 

ASGAR‹ ÜCRET NE OLMALIDIR, NASIL
BEL‹RLENMEL‹D‹R?

l Asgari ücret Anayasa’n›n 2. Maddesi’nde düzenle-

nen sosyal devlet; 55. Maddesi’nde düzenlenen “as-

gari ücretin tesbitinde çal›flanlar›n geçim flartlar›n›n

nazara al›nmas›” ilkelerine göre belirlenmelidir. 

l Asgari ücret, iflçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu

ihtiyaçlar›n› karfl›layacak biçimde, insan onuruna ya-
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k›flan bir düzeyde tespit edilmelidir. Asgari ücret ge-
çinmeye yeterli ücret olmal›d›r.

l Asgari Ücret Tespit Komisyonu iflçilerin a¤›rl›¤› ar-
t›r›larak demokratiklefltirilmeli, emek örgütlerinin
kat›l›m› konusundaki s›n›rland›r›lmalar kald›r›lmal›-
d›r. Görüflmeler kamuoyuna aç›k hale getirilmelidir. 

l Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari ücret
üzerinden al›nan vergiler kald›r›lmal›d›r.

l Asgari ücretin yafl ayr›m› yap›lmaks›z›n herkes
için ayn› oranda belirlenmesi esas al›nmal›d›r.

l Asgari ücret gelir da¤›l›m›n› düzenleyici yönde be-
lirlenmeli ve ekonomik büyüme ile sa¤lanan zengin-
li¤in da¤›t›m›n› da gözetmelidir.

l Evlerde yap›lan ifller için de asgari ücret uygula-
mas›na gidilmelidir.
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