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{A\ sgari ücret Tespit Komisyonu, çalışanların tü
~ rnünü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren
asgari ücreti belirlemek için toplantılarına başladı.

İşveren tarafından daha azının ödenmesi olanaklı ol
mayan, bu anlamda uygulanması zorunlu olan ve ya
sal olarak bağlayıcılığı bulunan asgari ücretin tespiti
gelir dağılımı ile ilgili işlevi açısından da önemli. Asga
ri ücret yaygın bir ücret olarak, çalışanlar ve aileleri
için, temel ücret niteliğinde. Bu yanıyla, ülkede gelir
dağılımını belirlemek ve kaynakların hangi toplum
sal kesimden yana dağıtılacağını belirleyen önemli
süreçlerden biri. Dolayısıyla, asgari ücretin tespiti,
sınıfsal tercihlerin ve egemen güçlerin belirleyici ol
duğu bir düzlemde gerçekleşiyor.

Gerçekte bir sosyal politika aracı olan ve çalışanlara,
aileleri ile birlikte yeterli bir geçim sağlayacak ve in
san onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmeleri için
ödenmesi gereken asgari ücret, ülke şartları, reka
bet koşulları, enflasyonla mücadele gibi konular
gündeme getirilerek ekonomi politikalarının bir ara
cı olarak değerlendiriliyor.
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Asgari ücretin tarihsel süreçte gelişimini ve geçin
meye yeterli bir ücret olarak belirlenmesi gereğinin
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan dayanak
larını bilmek, insan onuruna yaraşır bir ücret için
mücadele perspektifini de belirleyecektir.

NIE Zlö\M~N UVGULANMAVA BASI.ADI?
Dünyada ilk kez 1890 yılında, sosyal politikalarda ön
cülükleriyle tanınan Avustralya ve Yeni Zelanda'da
başlayan asgari ücret uygulaması, 1900'lü yılların
başında Avrupa'va, daha sonra ise tüm dünyaya ya
yılmıştır. 1928 yılında, Uluslararası Çalışma örgütü
(ILO) kabul ettiği 26 Sayılı "Asgari ücret Belirleme
Yöntemleri ile İlgili Sözleşme" ile en az ücrete ulus
lararası bir ölçüt getirmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi
1973 yılında imzalamış ve 1974 yılında da onayla
mıştır.

Türkive'de. asgari ücret belirlenmesi ile ilgili ilk uy
gulama, 1969 yılında 6 farklı bölgeye ayrılan 26 ilde
olmuştur. Daha sonraki dönemde bu illerin sayısı ar
tırılmış, 1973 yılında da bazı illerde tarım işçileri için
asgari ücret uygulamasına gidilmiştir. 1989 yılına
dek, ülke geneline yaygınlaştırılan bu uygulama sür
dürülmüş, asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş ve 16
yaşını doldurmamış işçiler için ayrı ayrı olmak üzere,
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tarım ve orman kesimi ile, sanayi ve ticaret kesimi
işçileri için sektöre! düzeyde, belirlenmiştir. Bu tarih
ten sonra, her iki kesim için de tek bir asgari ücret
belirlenmesine gidilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN NİTELİĞİ
Asgari ücret, uygulanması zorunlu olan bir ücret dü
zenlemesidir. Yasal olarak belirlenen bu ücretin ta
rafları ba(ılayıcı bir yanı vardır. İşverenlerce, bu üc
retin altında bir ücret ödenmesi mümkün değildir.
Hukuki ve cezai sorumluluk gerektiren, yasal yaptı
rımlar söz konusudur. Bu ücretin altında bir ücret
ödenmesi, tarafların anlaşmaları ile dahi söz konusu
olamaz. Asgari ücretten daha azının ödenmesi için
pazarlık edilemez.

Asgari ücret, kişiden ve işin özelliklerinden bağımsız
dır. Herkes için ve her iş için ödenmesi gereken üc
retin en alt sınırıdır.

NASIL BELİRLENİYOR!
Asgari ücretin, devlet, işçi ve işveren kesimlerinin
birlikte temsil edildiği bağımsız bir komisyon tara
fından belirlenmesi, bir yöntem olarak seçilmiştir.

Asgari ücret Tespit Komisyonu devlet, işveren ve iş-
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çi (Türk-İş) kesim
lerinin temsilcile
rinden oluşmak
tadır. En geç iki
yılda bir toplan
ması öngörülmüş
tür, buna karşın
son üç yıllık uygu
lamaya göre ko
misyon yılda bir
kere yeni asgari
ücreti belirlemek '
üzere toplanmak
tadır.

ll.0'n
ilg
( ...
len
unsur ar, . . . aşağ
içermelidir.

ni, yaşam masrıafılar,
güvenlik yardrrnlart
Y,al grupların Y,aşa.ı:n
önünde tutacak, işçilerin ve aile
lerinin gereksinimleri.

b. Ekonomik kalkınma ihtiY,açla
rı, üretim düzeyi, yüRsel< isfil'icla
mın sağlanmasını i§eren ekono
mik faktörler.Komisyonda dev

let, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü ya da yardımcısı, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ya da yardımcısı,
Devlet istatistik Enstitüsü Ekonomik istatistikler Da-
iresi Başkanı ya da yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı
temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'n
dan konu ile ilgili dairenin başkanı ya da yetki vere
ceği bir görevli ile temsil edilmektedir. işverenler ise
bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren ku
ruluşundan gelen 5 temsilciyle komisyona katılır-
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ken, işçiler de bünyesinde en çok işçiyi bulunduran
işçi kuruluşunun belirlediği 5 temsilcisiyle katılmak
tadır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar ver
mekte ve oyların eşitliği halinde, Başkanın bulundu
ğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılmaktadır. Komis
yonun çalışmaları son olarak 4857 Sayılı İş Yasası
uyarınca çıkarılan Asgari ücret Yönetmeliği ile dü
zenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre komisyon, ücretin belirlenme
sinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik
durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeks
ler yoksa fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel du
rumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

Ancak uygulamada Türkiye istatistil< Kurumu tara
fından tek kişi için belirlenen asgari geçim şartları
hiçbir biçimde göz önüne alınmamaktadır. Kararlar
genellikle işveren ve devlet temsilcilerinin ortak tu
tumu ile alınmaktadır.

Hükümetin sınıfsal tercihleri asgari ücretin tespitin
de kritik bir rol oynamaktadır. Komisyonda işçilerin
1/3 oranında temsil edilmesi ve katılımın sadece tek
bir işçi konfederasyonu ile sınırlandırılması da ayrıca
komisyonun anti demokratik bir yapıya sahip oldu
ğunu göstermektedir.

AKP hükümeti döneminde işveren tarafının itirazına
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rağmen uygulamaya sokulan tek artış 2004 yılı için
gerçekleştirilen artıştır. İşveren tarafı yüzde 38 olarak
belirlenen bu artışa karşı şu görüşlere yer vermiştir.

'Asgari ücrette makul hadlerin üzerine çıkılarak yapılan
artıs;
- lssizli{Jin artmasına;
- Yatırımların azalmasına;
- isletmelerin, özellikle KGB! ferin zayıflamasına;
- Kayıtdısı ekonominin ve keyıtdısı istihdamın büyü-
mesine;
- Ekonominin rekabetgücünün azalmasına ve ihracatka
yıtlarına;
- Enflasyonist baskı doqmssme;
- Vergi ve prim ödemelerinde sorunlara;
- Is de{Jerlendirmesi ile yapılan ücret skalalarının bozul-
masına, özelkesim ve kamu kesimi toplu is söz/esme/eri
nin olumsuz etkilenmesine;
- Asgari ücrete ba{Jlı para cezalarının ödenemez düzeye
çıkmasına;
- KIT'lerin ve Yerel Yönetimlerin SSK'ya olan borçlarının
artması ile bütçe dengesizli{Jine;
- Sonuçta tüm ekonomik dengelerin bozulmasına yol
açacaktır.·
Ancak 2004 yılı bu iddiaları doğrulamadığı gibi üre
timde ciddi artışların yaşandığı bir yıl olarak gerçek
leşmiştir.
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Komisyonun çalışmaları kapalı kapılar ardında,
emekçilerden gizlenerek yürütülmektedir. Asgari
ücret Tespit Komisyonu Yönetmeliği'nin "Komisyo
nun Görev, Yetki ve Sorumluluğu" ile ilgili 9. mad
desinde ·Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla il
gili bütün kamu kurum ve kuru/usları ve üniversiteler ile
isbir/iği yapabilir, isçi ve isveren kuru/us/arının bu konu
daki öneri ve görüslerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerek
tiğinde uzman kisi/erin bilgisine basvurabilir. Komisyon
daki görüsmeler ve komisyonun çalısmaları gizlidir.

Baskan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamı
na giren kisi ve kuru/uslar bu görevleri do/ayısıvıa öğren
dikleri her türlü bilgi vebelgeleri gizlemekle yükümlüdür"
denilmektedir.

Asgari ücret Tespit Komisyonu kararı kesindir. Belir
lenen ve ilan edilen asgari ücrete, itiraz edilemez.

NASIL HESAPLANIVOR?
Asgari ücret, ülke genelinde tüm lskollarıru kapsaya
cak biçimde uygulanmak üzere, günlük olarak belir
lenmektedir. Saat ücreti ve aylık ücret bu tutar üze
rinden hesaplanmaktadır.

Hesaplamalarda, tek kişi için gerekli olan, besin har
camaları ve barınma, ulaşım, yakacak, dinlenme, eğ-
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lence, kültür, f
sağlık, giyim gibi t
diğer harcama- [
lar esas alınmak
tadır.

l!.0'nun 1970'~:asgari ücreti:ı
yeterli olabilmesi icin göz l
önünde bulundurulması
gereken $artlara ilişkin olarak
kabul ettiği 135 nolu tavsiye

Bu kapsamda, kararı:
kamu kuruluşları
ve üniversite ta
rafından sunu
lan verilere da- j
yalı olarak net ,
hesaplanan as- ;

1gari ücret, brüt
olarak ilan edil
mektedir.

Asgari ücretin
belirlenen ve
ilan edilen brüt
tutarından, SSK
primi işçi payı, iş-

... Asgari ücretin belirleı:ımesinde
dikkat edilmesi ger.eken kriterler;

1. İşçilerin ve ailelerin ger.eksi
nimleri

2. Ülkedeki genel ücret durumu

3. Geçinme koşulları ve fiyat artış
hızı

4. Sosyal güvenlik hakları

5. Diğer sosyal kesimlerin yaşam
standartları

6. Ekonomik gelişmenin, istihdam
hedeflerinin ve üretim düzeylerrinin ı
~:~a~dığ~ ekon~~~ktör:_J

sizlik Sigortası Fonu primi işçi payı, damga vergisi ve
gelir vergisi kesilmektedir.

1981 yılına dek gelir vergisi alınmayan asgari ücret
ten, 2006 yılı için yüzde 15 gelir vergisi, yüzde 0,6
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damga vergisi, yüzde 1 işsizlik sigorta primi, yüzde
14 sigorta primi alınmaktadır. Türkiye, asgari ücret
ten en yüksek vergi alan ülkelerin başında gelmek
tedir.

Hesaplamada asgari ücret, tek kişi için belirlenmek
te, işçinin ailesinin gereksinimleri göz ardı edilmek
tedir.

ASGARİ ÜCRET Mİ, ASGARİ VASAM Mil
Asgari ücret, Asgari ücret Yönetmeliği'nde "İsçilere
normal bir çalısma günü karsılJğı olarak ödenen ve isçinin
gıda, konut, giyim, sağlık, ulasım ve kültür gibi zorunlu
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde
karsı/amaya yetecek ücret" olarak tanımlanmaktadır.

Konfederasyonumuzun Hacettepe üniversitesi Bes
lenme Kalıbı, TÜİK Hanehalkı Tüketim Anketi Sonuç
ları ve TÜİK aylık madde fiyatları üzerinden yaptığı
hesaplamaya göre, Ekim 2006'da 4 kişilik bir aile için
bu tutar 1.985 YTL'dir.

Sağlıklı bir biçimde beslenmek için söz konusu ailenin
yapması gereken gıda harcaması ise 533 YTL düze
yindedir. Bugün asgari ücret işçinin ailesi ile sağlıklı
olarak beslenebileceği ücretin yüzde 71 'i, insan onu
runa yakışan bir ücretin ise sadece yüzde 19'udur.
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Bu haliyle asgari ücret, asgari geçim değil, asgari ya
şam düzeyinde belirlenmektedir.

IE!<ONOMi 18lÜVIÜJIU{IEN ASGARİ ÜCRET
Vle~İND~ S~VDI
Asgari ücret 1999 yılından bu yana reel olarak sade
ce yüzde 6 oranında bir artış gerçekleştirirken, Tür
kiye ekonomisi aynı dönemde yüzde 38'1ik bir büyü
me oranına ulaştı. Yani üretimde yaşanan artışın
gerçek sahipleri büyümeden pay alamadı. 2000 yı
lında gerçekleşen büyümeye rağmen asgari ücret
ciddi bir değer kaybına uğrarken, 2001 yılında düşüş
eğilimi devam etti. 2004 yılı için gerçekleştirilen dü
zeltme asgari ücretlinin sıkıntısını gidermezken,
enflasyonla, asgari ücretlinin geçim düzeyi arasın
daki fark bu artışı da götürdü.

Yıllara Göre Reel Asgari Ücret ve GSMM Büyüme
Oranları

160,

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Ocak 2003 tarihinde uygulamaya başlanan asgari
ücret, bugünkü adı TÜİK olan DİE'nin tek işçi için be
lirlediği geçim haddinin yüzde 69'unu karşılayabilir
ken, bu oran 2004 yılının Ocak ayında uygulamaya
konan ve işveren tarafından itiraz edilen artışın da
etkisi ile yüzde 83 düzeyine çıkmıştır. Ancak 2005
yılı için belirlenen asgari ücret, enflasyonun değil
ama geçim düzeyinin altına düşmüştür. Ocak 2006
lcln uygulamaya konulan asgari ücret tek işçi için as
gari geçim düzeyinin yüzde 75'i düzeyine düşmüş
tür. Asgari geçim düzeyi 2005 yılı için yüzde 20 dü
zeyinde artarken, enflasyonun yüzde 7, 72 düzeyin
de kalması enflasyon hesaplamalarının inandırıcılığı
konusunda da soru işaretleri yaratmaktadır.

2006 yılı için ise asgari ücrete yapılan artışın enflas
yonun altında kalacağı öngörülmektedir. Beklenen
kayıp reel olarak yüzde 2 civarındadır. Ancak temel
harcama kalemlerini dikkate aldığımızda, asgari üc
retin pek çok temel harcama kalemi karşısında eri
diğini tespit etmek mümkündür. Bu da, bu yıl için as
gari ücretlinin son iki yıldaki kazancının kayba döne
ceğinin işaretidir.

Konfederasyonumuz üyesi Birleşik Metal-iş Sendika
sı Araştırma Dairesi'nin TÜİK madde fiyatları üzerin
den indeksleme yöntemi ile yaptığı araştırma da bu
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TOIKAsgari Karşılama
Artış tarihi Asgari ücret Geçim düzeyi Oranı(%)

Ocak 2003 226 326 69,33%

Ocak 2005 350 422 82,94%

Ocak 2006 380 508 74,80%

Kaynak: Asgari ücret Tespit Komisyonu Kararları

beklentiyi doğrulamaktadır. Araştırmaya göre ge
çen sene yapılan ücret artışı ile asgari ücretli, gıda,
barınma, ulaşım ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını de
ğil bir ölçüde karşılamak, elindeki 3-5 kuruştan da ol
muştur. Günlük 13 YTL ile yaşam savaşı veren asga
ri ücretlinin alım gücü ekmek karşısında yüzde 3
azalırken, bugünkü geliri ile Aralık 2005'teki gelirin
den yaklaşık 50 ekmek daha az alabilmektedir. An
cak asıl büyük sorun ev kiralarında yaşanmaktadır.
Asgari ücrete yapılan zam 30 YTL iken, ev kiraların
daki artış yılın ilk 10 ayı için 50 YTL'ye ulaşmıştır. As
gari ücrete yapılan zam, kira karşısında ancak Hazi
ran ayına kadar yetebilmiştir.

Asgari ücretliye bir darbe de ısınma masraflarından
gelmiştir. Kömür ücreti geçtiğimiz yılın Ekim ayına
göre yüzde 22,9 artarken, doğalgazdaki artış ise
yüzde 23,4 olmuştur. Ulaşım da asgari ücretlinin çi
lesini artırmıştır. Belediye otobüs fiyatlarındaki artış
yılbaşından bu yana 91 kuruştan 1 lira 2 kuruşa çık-
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rrus, artış yüzde 12 ile gerçekleşirken, ücret artışı
Mustos ayına kadar dayanabilmiştir.

Sonuç olarak, asgari ücret çalışanların en temel ge
reksinimlerini bile karşılamaktan uzaktır. Asgari üc
ret belirlenirken gözetildiği ileri sürülen gıda, konut,
sağlık, giyim, ulaşım ve kültür giderleri ile ilgili hesap
lar milyonlarca işçinin yaşadığı gerçek ile bağdaşma
maktadır. Çalışan işçinin gereksinimleri gözetilerek
tek kişi için belirlenen asgari ücret, bir kişinin geçimi
ne yeterli olmadığı gibi, geçindirmekle yükümlü ol
duğu aile bireyleri de söz konusu olduğunda, TÜİK'in
belirlediği rakamların bile çok altında kalmaktadır.

Asgari ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belir
lerken işçi çocuklarını ve işçinin çalışmayan esini
görmezden gelmektedir.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCIRIET vüı<sıım: Mi?
Bu konuda, sıkça Doğu Avrupa ülkelerindeki ücret
ler örnek gösterilerek, Türkiye'de asgari ücretin
yüksek olduğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır.

Gerçekten de bazı Doğu Avrupa ülkelerinde asgari
ücret rürklve've göre düşüktür. Fakat Doğu Avrupa
ülkelerinde hala sosyal ücret uygulamaları geçerlidir.
Sağlık, eğitim, ulaşım, konut, enerji vb. gibi konular-
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da sürmekte olan
sosyal destekler,
asgari ücretin dı
şındadır. Kaldı ki
asgari ücretin ne
kadar yaygın ol
duğu da önemli
bir ölçüttür.

Asgari ücretin av
ro bazında Türki
ye'ye göre düşük
olduğu Doğu Av
rupa ülkelerinde,
işçilerin ortalama
yüzde 7'si asgari
ücret ile çalışır
ken, Türkiye'de
bu oran yüzde 44
dolayındadır.

Bir başka deyişle, Doğu Avrupa ülkelerinde her 14 iş
çiden biri asgari ücret ile çalışırken, türklve'de nere

deyse her 2 işçiden biri asgari ücretle çalışmaktadır.

Asgari ücretin bu denli yaygın uygulanmakta oluşu,
ülkede hakim ücretin asgari ücret olduğunu göster
mektedir. Asgari ücret bu haliyle, bireysel ve toplu
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Asgari
Asgari

Avro* Ücretlilerin
ücret Payı(%)

Ülkeler

Belçika 1234 :
ÇekCumhuriyeti 261 2.0

Estonya 192 5.7
Yunanistan 668
ispanya 631 0.8
Fransa 1218 15.6
lrtanda 1293 3.1
LitVanya 129
Letonya 159 12.1
Lüksemburg 1 1503 1 18.0
Macaristan 247 8.0
Malta 580 1.5
Hollanda 1 273 2.1

Polonya 1 234 4.5
Pertekiz 437 5.5
Sloıenya 512 2.0
Slovakya 183 1.9
lngiltere 1 269 1.4
Bulgaristan 82
Romaıya 90 12.0
Türkiye 1 275 44.0

KaynakEurosıat.Nol: Türkiye için döviz kuru
olarak 1.12.2006 verileri alınmışıır. Veriler brüttür.



iş sözleşmeleriyle belirlenen ücretleri de etkilemek
te, ülke genelinde ücretleri geriye çeken bir etki ya
ratmaktadır.

Oysa, Batı Avrupa ülkeleri ile yapılan karşılaştırma
larda Türkiye'deki asgari ücretin çok düşük olduğu
görülmektedir. 25 AB üyesi ülkenin 18'inde uygula
nan asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler Lük
semburç, İrlanda ve Hollanda'dır. Türkiye'de çalışan
bir asgari ücretli vergi yükü ve sigorta primleri de
düşünüldüğünde Fransa'da çalışan bir işçinin beşte
biri kadar ücret almaktadır. Asgari ücretin uygulan
madığı Almanya ve İsveç gibi ülkelerde toplu iş söz
leşmeleri ile belirlenen en düşük ücretler, yine Tür
kiye'deki asgari ücretin çok üzerindedir.

ASGARİ ÜCRET VE GELİR DAĞIUMI
Asgari ücret, bir sosyal politika aracıdır. Asgari üc
ret, çalışanların toplumda yaratılan zenginlikten da
ha adil bir pay almalarına yardımcı olur. Refahın ülke
genelinde yaygınlaşmasında ve gelir dağılımı üzerin
de düzenleyici bir etki yapar. Ancak, son yıllarda uy
gulanan ekonomi politikaları sonucu, asgari ücret
bu sosyal niteliğini yitirmiştir. Asgari ücret, bir eko
nomi politika aracı olarak, belirlenmekte ve uygu
lanmaktadır.
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Ülkelere Göre İşgücü Ödemelerinin
GSMH'dan Aldığı Pa:t {%}
Ülkeler 2002 Ülkeler 2002
İsveç 57,4 Finlandiya 49,0
İngiltere 56,3 Norveç 46,9
Danimarka 54,0 Çek Cum. 46,4
Almanya 53,6 Macaristan 46,1
Belçika 53,6 Polonya 42,1
Fransa 52,5 İtalya 41,4
Hollanda 52, 1 Slovakya 41, 1
Avusturya 51,2 İrlanda 38,9
İspanya 49,8 Yunanistan 33,3
Portekiz 49,5 Türkiye 26,3
Kaynak: OECD

Bu durumun en somut yansıması, Türkiye'deki bo
zuk gelir daqılırmnda görülmektedir.

lsqücü ödemelerinin GSMH'dan aldığı paya bakıldı
ğında; Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en geride yer
almaktadır. Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriye
ti gibi asgari ücretin Türklve'den daha düşük olduğu
ülkelerde bile işgücünün GSMH'dan aldığı ortalama
pay yüzde 44 iken, Türkiye'de bu oran sadece yüz
de 26'dır.

Başka deyişle, Avrupalı işçiler, yıllık mal ve hizmet
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üretiminin yaklaşık yarısına sahip olurken, Türkl
ye'de işçiler için bu oran sadece dörtte birdir.

ASGARİ ÜCRIETLIE NE, NIE Kl!DA~ AUNtıııEıiliii'U
Asgari ücretlinin bugün aldığı net 381 YTL ücret ile
geçinebilmesi mümkün değildir. TÜİK madde fiyatla
rına göre Ekim ayında ortalama kira 335 YTL'dir. Ya
ni asgari ücretli gelirinin yüzde 88'ini kira olarak ev
sahibine vermek durumundadır. Bu ödemeden son
ra kalan gelir ise sadece 45 YTL'dir. Asgari ücretli
günlük 1,5 YTL ile hem ısınmak, hem giyinmek, hem
barınmak, hem işe gidip gelmek, kısaca yaşamak zo
rundadır. Evine beyaz eşya almak için ise 2 ay yeme
den içmeden, barınmadan, ısınmadan çalışmak du
rumundadır. Asgari ücret, mevcut uygulamayla aç
lık ve sefalet ücreti olarak değerlendirilebilir. Asga
ri ücretli normal şartlarda haftalık 45 saatini, aylık
225 saatini çalışarak geçirmektedir. Bunun karşılı
ğında elde ettiği gelirle başkalarına muhtaç kalmak
tadır. Bu ücretin tespitinde yer alan komisyon üye
leri bu sorumluluğun vebali altındadır.

ASGARİ ÜCRET NE OLMOıi.lDH?, NASll
BELİRLIENMELİDİR?
• Asgari ücret Anavasa'run 2. Maddesi'nde düzenle-
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TÜIK Ekim Aylık Asgari Ücret
Maddeler 2006 ile Alınabilecek

Fiyatları Miktar
Ekmek 1,37 277 Kg
Çay 8,8 43 Kg
Peynir 4,99 76 Kg
Şeker 2,08 182 Kg
Süt 1,51 252 Kg
Bebek Maması 44,3 9 Kg
Dana Eti 11,73 28 Kg
Palto 191,26 2 Adet
Takım Elbise 214,53 1 Takım
Ayakkabı 36,8 1 O Çift
Kira 335,10 1 Aylık
Tüp 34,31 11 Adet
Kömür 279,94 1 Ton
Odun Ücreti 228,05 1 Ton
Doktor Muayenesi 35,81 11 Defa
Kreş 328,12 1 Aylık
Üniversite Harcı 315,67 1 Kere
Çamaşır Makinesi 798,94 ½Adet

Kaynak: TÜİK Madde Fiyatları

nen sosyal devlet; 55. Maddesi'nde düzenlenen "as
gari ücretin tesbitinde çalışanların geçim şartlarının
nazara alınması" ilkelerine göre belirlenmelidir.

Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna ya-
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kısan bir düzeyde tespit edilmelidir. Asgari ücret ge
çinmeye yeterli ücret olmalıdır.

• Asgari ücret Tespit Komisyonu işçilerin ağırlığı ar
tırılarak demokratikleştirilmeli, emek örgütlerinin
katılımı konusundaki sınırlandırılmalar kaldırılmalı
dır. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmelidir.

• Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari ücret
üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

• Asgari ücretin yaş ayrımı yapılmaksızın herkes
için aynı oranda belirlenmesi esas alınmalıdır.

• Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde be
lirlenmeli ve ekonomik büyüme ile sağlanan zengin
liğin dağıtımını da gözetmelidir.

O Evlerde yapılan işler için de asgari ücret uygula
masına gidilmelidir.
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