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sgari ücret ülkemizdeki çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur.

Asgari ücret seviyesindeki artış, genel ücret
artışlarını da etkilemektedir. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok
ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir.
Ülkenin dörtte üçü ücret geliriyle yaşarken,
yaşanabilir bir memleket ancak yaşanabilir
bir ücret ile mümkündür.
Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke
için yararlıdır. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren ve hükümet temsilcileri
ittifak yaparak asgari ücreti belirlemektedir.
Son iki yılda işveren ve hükümet ittifakıyla,
işçileri yok sayarak belirlenen asgari ücret
bugün enflasyon karşısında erimiştir; alım
gücü azalmıştır. Krizle birlikte sıçrayan enflasyon ücretlerimizi eritirken özellikle gıda
ürünlerine gelen yüksek zamlar işçileri açlığa mahkûm etmektedir.
Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmış, işçiler milli gelirden
pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde işçiler aleyhine eşitsizlik büyümüştür.
2008 yılı başında aylık 414 dolar olan asgari ücret 2018 Aralık ayı itibariyle 302 dolara

gerilemiştir. Türkiye dolar açısından ucuz işgücü cennetine dönüşmekte, düşük ücretlerde Çin ile yarışmaktadır.
Türkiye’de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası
standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
Asgari ücretin tespitinde geçim koşulları ve
milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
Asgari ücretin belirlenme süreci demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde tüm işçi
konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda
grev dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır.
ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON KARŞISINDA
KORUNMASI ve YAŞANAN KAYIPLARIN
GİDERİLMESİ İÇİN,
ASGARİ ÜCRETİN MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN
YARARLANMASI ve GEÇİM ÜCRETİ
OLABİLMESİ İÇİN,
İŞÇİLERİN KRİZE KARŞI KORUNMASI İÇİN,
ASGARİ ÜCRET NET 2800 TL OLMALIDIR!
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