
ÜCRET YÜK DEĞİLDİR! 
GEÇİM ÜCRETİ İSTİYORUZ!

KÂRLAR 
AZAMİ, 
ÜCRET 
NEDEN 
ASGARİ?

İŞÇİLER mücadeleyle ve örgütlenerek ka-
zanıyor. DİSK’in yıllardır sürdürdüğü asgari 

ücret mücadelesi kazanımlarla devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl asgari ücret için net 1800 lira 

isteyen ve bu konuda etkili bir kampanya 

yürüten DİSK konuyu tüm partilerin günde-

mine taşıdı. 

Öte yandan kamuoyunda dile getirilen 1300 

liralık asgari ücret, işçilerin insanca yaşayabi-

leceği, açlığı/yoksulluğu yenebileceği düzey-

den uzaktır. Türkiye’de açlık sınırı 1393 TL, 

yoksulluk sınırı 4403 TL’dir. Açlık sınırının bile 

altında bir asgari ücret işçiye zulümdür.  

Bir hanede 3 kişi çalışması durumunda dahi 

yoksulluk sınırı aşılamamaktadır. Türkiye’de 

bu kadar işsizlik varken, bir haneden 3 kişi-

nin çalışması zaten çok düşük bir ihtimaldir. 

2015 yılı kişi başına düşen milli gelir tahmi-

ni 2 bin lira civarındadır. Dört kişilik asgari 

ücretlinin evine, kişi başına milli gelirin birinin 

bile düşmemesi çarpıcıdır. 

Ülkeyi yönetenler milli gelir büyüyor diye 

övünmekte ama büyümeden işçiler pay 

almamaktadır. Nitekim milli gelir 1978’den 

bu yana 4 kat, kişi başına milli gelir 2,3 kat 

artarken brüt asgari ücret reel olarak sade-

ce yüzde 17 artmıştır. O tarihten beri asgari 

ücret kişi başına milli gelir oranında artsaydı 



Devlet zaten işverenin işçiye 

karşı yükümlülüklerini fazlasıy-

la paylaşmaktadır. İşverenler 

asgari ücret maliyetini 16 milyar 

TL olarak açıklamışlardır ancak 

2008’den beri süren SGK prim 

indirimi ile işverenin devletten 

aldığı miktar 42 milyar TL’dir.

 

DİYET ÖDEMEYECEĞİZ!

Asgari ücret adil ve demokra-

tik bir toplu pazarlık süreciyle 

belirlenmesi gerektiği halde, 

bu sene de artık bir ortaoyu-

nuna dönen asgari ücret tespit 

komisyonu yoluyla belirlene-

cektir. Sermaye cephesi asgari 

ücret karşılığında işçi sınıfından 

diyet talep etmektedir! 

Bu diyetlerden biri işsizlik 

fonunun yağmalanmasıdır. 

Resmi işsiz sayısının 3 milyon 

olduğu ülkemizde fondan aylık 

faydalanan kişi sayısı yalnızca 

200 bindir. Fon işsizlere verdiği 

paranın neredeyse üç katı bir 

asgari ücret 2015 yılı için 
ortalamada brüt 2142 TL 
olacaktı. Evet, Türkiye’de 
büyüyen bir şey varsa o 
da adaletsizliktir.

Öte yandan sermaye 
temsilcileri asgari üc-
ret artışı ile ilgili kara 
propaganda yapmak-
tadır. Türkiye çalışma 
saatlerinin en uzun olduğu, 
sendikalaşmanın en düşük 
olduğu, her yıl yaklaşık 2000 
işçinin öldüğü ve ucuz emek 
politikalarının geçerli olduğu 
bir ülkedir. Ülkeyi yönetenlerin 
Avrupa’da en yüksek asgari 
ücretin Türkiye’de olduğu iddiası 
da tamamen hayal mahsulüdür. 
Asgari ücret açısından yeri Ro-
manya, Bulgaristan gibi ülkelerle 
beraber üçüncü ligdir. Oysa aynı 
Türkiye işçilerin emeği ve alınteri 
üzerinden elde edilen kâr oran-
larında zirveye oynamaktadır. 
Yani Türkiye’de ücretler asgari, 
kârlar azamidir!

ÜCRET BİR YÜK DEĞİLDİR!

Bu manzara ortada iken serma-
ye temsilcileri asgari ücretten 
“yük” olarak bahsetmekte, yü-
kün paylaşılmasını istemektedir. 
Ücret, paylaşılması gereken bir 
yük değildir. İşçinin ürettiği de-
ğerin çok küçük bir bölümü olan 
ücret, işverenin sorumluluğunda-
dır. Hükümetin bu yükü pay-
laşmaya, yani bizlerden kesilen 
kaynaklarla ödemeye yönelik 
açıklamaları kabul edilemez. 

tutarı patronlara aktar-
mıştır. Patronlar bu fonu 
daha da fazla yağmalamak 

istemektedir. 

İşçi sınıfından istenen 
bir diğer diyet de kıdem 
tazminatıdır. Kıdem 
tazminatını da fona dev-
rederek yağmalanacak 

yeni bir kaynak yaratıl-
mak istenmektedir. Bunun 

da ötesinde kıdem tazmina-
tının kaldırılması, iş güven-
cesinin son kırıntılarının da 

kazınması demektir. Ayrıca 657 
sayılı yasada yapılması planla-
nan değişiklikle kamu çalışan-
larının iş güvencesinin ortadan 
kaldırılması da masadaki diğer 
bir konudur. Öte yandan Özel 
İstihdam Büroları’na işçi simsar-
lığı yetkisi verilmesi de günde-
me getirilmektedir. Sermayenin 
asgari ücret karşılığı istediği bu 
diyetler, Orta Vadeli Plan’da ve 
benzeri hükümet belgelerinde 
de yer almaktadır. 

Ancak işçi sınıfı bu diyetleri 
ödemeyecek mutlaka ve mut-
laka direnecektir!

Ülkede estirilen baskıcı, tek sesli 
ortamda işçilerin de sesini kısa-
caklarını düşünenler yanılmasın. 
DİSK ve DİSK’li işçiler hakları için 
mücadeleden asla vazgeçme-
yecektir! Açlık sınırının altında, 
yoksulluğa mahkûm eden 
ücretlere, kölece çalıştırılmaya 
karşı insanca çalışma koşulları 
ve insanca yaşam için MÜCA-
DELEYE DEVAM! 
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