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TÜRK-İŞ KOMİSYON ÜYELERİNE VE TİSK BAŞKANINA 
BİREYSEL VE ORTAK MEKTUPLAR  

Bu mektupları, neden yazdığım, açıklamalarımın yanı sıra, yanıtlanmasını rica ettiğim sorulardan da 
anlaşılmaktadır. Özellikle, Haziran 2022 asgari ücret süreci konusunda web sayfalarında yapılan resmî 
açıklamalar ile basındaki haberlerde yer alan bilgilerin yetersiz yönlerine ilişkin birinci elden bilgiler 
edinmek, makalelerde belirttiğim görüş ve eleştirilere tepki ve yanıtlar alabilmekti amacım... 
Makaleleri, “Zamanında söylenmeyen düşüncenin, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın olmadığı” 
inancı taşıdığım için yazdım. İlk makalenin ilk satırları, bunun tanığıdır 
Sonuç, suskunluk oldu: Ne yazılı, ne de sözlü bir tepki ve/yada açıklama geldi! 
Ama, yanıtlayamadığım ve sorular yöneltmeyi sürdürdüğüm, kimi zaman da görüş ve yorumlarımı 
sorular yoluyla belirtmeyi yeğlediğim birçok noktanın, eninde sonunda açıklığa kavuşacağından kuşku 
duymuyorum. 
Mektup düşüncesinin ilk kaynağı, Nazmi Irgat’ın, canlı olarak da izlediğim video kayıtlı konuşmasını 
çözmekte zorlandığım için yardımcı olmasını rica etmekti... Kendisine, güç de olsa ulaşarak, bir telefon 
görüşmesi de yaptım...  
İzleyen günler, Komisyon’un Türk-İş kanadı üyelerine, önce “bireysel”, sonra da iki “ortak” mektup 
gönderdim. Yayınlanan makaleler konusunda da bilgilendirdim...  
29 ve 30 Haziran AÜT Komisyonu toplantıları süreciyle ilgili olan, ama çok kapsamlı olduğundan üç 
bölüm halinde yayınlamaya karar verdiğim Makale 4’ün ilk bölümüne yazdığım 16 Ağustos 2022 günlü 
“önaçıklama”da, ikinci ve üçüncü bölümlerden sonra, tümü yanıtsız kalan mektupları da yayınlayacağımı 
ekledim. 
Suskunluklarına son vererek görüş ve eleştirilerime yanıt verecek olanların bu sorulara da yanıt 
vermelerini beklerim. 
“Kolaylık sağlar” düşüncesiyle, ekteki mektupları bir Çizelge ile gösterdim. 

Mesut Gülmez, 5 Aralık 2022  

 
Komisyon Üyeleri Görevleri Tarihler 

Nazmi Irgat Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve TEKSİF Genel Başkanı      21 Temmuz 2022 

Özgür Burak Akkol TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 22 Temmuz 2022 

Veli Solak Türkiye Haber-İş Genel Başkanı    28 Temmuz 2022 

İlhami Polat Tarım-İş Genel Başkanı    28 Temmuz 2022 

Zekeriya Nazlım Türkiye Çimse-İş Genel Başkanı   28 Temmuz 2022 

Ergün Atalay, Nazmi Irgat, 
Zekeriya Nazlım, Veli Solak, 
İlhami Polat 

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri  24 Ağustos 2022 

Ergün Atalay, Nazmi Irgat, 
Zekeriya Nazlım, Veli Solak, 
İlhami Polat 

 Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri 16 Eylül 2022 
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Sayın Nazmi Irgat, 

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve TEKSİF Genel Başkanı, 

21 Temmuz 2022 

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin toplantı ve karar 
süreçlerinin yürürlükteki hukuka uygun olmadığını düşündüğüm bazı boyutları, beni bu sorunu 
incelemeye yöneltti. 
Bu sorunun; gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gerekse daha genel bir anlatımla, İş 
Hukukumuzda bir başka benzeri olmadığını düşündüğüm üçlü yapılı “asgari ücret kurumunun hukuksal 
varlığı” yönünden son derece önem taşıdığını düşünüyorum.  
Dolayısıyla, görmezlikten gelemediğim bu sorunu, önce 26 Aralık 2021’de Birgün’de yayınlanan 
yazımda kamuoyuyla paylaşmıştım (“Ücret Asgari, Hukuksuzluk Azami”, Birgün Pazar, Sayı: 772, 26 
Aralık 2021, s. 9 (https://www.birgun.net/haber/ucret-asgari-hukuksuzluk-azami-370755). 
Sorunu, daha ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürdüm. “Asgari Ücretin ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna 
Uyarlanması” başlıklı, eleştirel değerlendirmeler içeren makalem, 22 Ocak 2022’de DİSK’in web 
sayfasında yayınlandı (“Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması, 
(http://arastirma.disk.org.tr/?p=8165, Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022; 
https://twitter.com/disk_arastirma/status/1484823118447362051?s=20).  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’nin ikinci yarısı için yapılan toplantı ve alınan karar süreçlerini 
de, öncesindeki basın açıklamalarından başlayarak, Türk-İş ve TİSK ile ÇSG Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı web sayfalarında yer alan resmi haber ve açıklamalar çerçevesinde inceledim. 
Yakında, bu makaleyi de, yine DİSK’in web sayfasında yayınlamayı düşünüyorum.  
Belirttiğim basın açıklamaları ile gazetelerdeki haberler ve resmi web sayfalarındaki açıklama ve bilgiler 
arasında, beni bu incelemeye yönelten en önemli sorun, sizin Komisyon’un 30 Haziran’daki ikinci 
toplantısının çıkışında yaptığınız açıklamalardı... “Tarihsel önem” taşıdığını düşündüğüm bu açıklamanızı 
canlı olarak da izlemiştim. Video kaydını ise, yazılı metne dökebilmek için tekrar tekrar dinledim... 
Özellikle, 30 Haziran toplantısında karar alınmadığını, bir toplantı daha yapılması gerektiğini, ama nerede 
ve ne zaman yapılacağını “bilemediğinizi” söylemeniz, toplantı ve karar süreçleri açısından son derece 
önemlidir.  
Tüm akademik yaşamımca benimsediğim ve uygulamaya özen gösterdiğim ilkelerin başında, nesnel ve 
bilimsel değerlendirme yapabilmek için, orijinal ve birinci el kaynaklara öncelik vermek vardır. 
Bu nedenle, sizden iki ricada bulunuyorum: 

1) Video kaydı olan internet ortamındaki basın açıklamanızın yazılı metninin dökümünü 
yaptırabilir misiniz?  
Ben, kendi olanaklarımla bunu başaramadım. Özellikle, açıklamalarınızın ikinci toplantıda karar 
alınmadığı ve yeni bir toplantı yapılması konularıyla ilgili bölümünü tam olarak saptayamadım.  
Yapabildiğim, bazı notlar çıkarmak oldu.  
Sanıyorum bunun nedeni, gazetecilerin, bir önceki soruya yanıtınızın tamamlanmasını 
beklemeksizin, soru üstüne soru yöneltmiş olmalarıdır!  

2) 2022’nin ikinci yarısına ilişkin toplantı ve karar süreçleriyle ilgili olarak, belirttiğim kaynaklar 
çerçevesinde yanıtını vermekte zorlandığım ekteki sorulara yanıt vermeniz. 
Soruların sayısının çok olmasının nedeni, önemsediğim noktaların her birini ayrı soru olarak 
düzenlemiş olmamdır. Dolayısıyla, dilerseniz, vereceğiniz yanıtlar da kısa olabilecektir. 

Eki: Sorular 
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Yorum	ve	değerlendirmelerime	ışık	tutacağını	düşündüğüm	sorular	şunlardır:	
	

1) Cumhurbaşkanı ile Türk-İş Genel Başkanı’nın 16 Haziran’da yaptığı görüşme, Türk-İş’in isteği 
üzerine mi gerçekleşti? 
 

2) ÇSG Bakanlığı, Komisyon toplantısı için hangi tarihte çağrı (davet) yazısı gönderdi? 
 

3) Bakanlığın toplantı çağrısı yazısını paylaşabilir misiniz? 
 

4) Türk-İş, Bakanlığın toplantı çağrısı öncesinde, 2022’nin ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret 
tutarının saptanması için “Komisyon’un toplanması gerektiği” konusunda, kamuoyuna yönelik 
herhangi bir görüş açıkladı mı? İstekte bulundu mu? 
 

5) Cumhurbaşkanı, Komisyon toplantısı için Bakanlığa “talimat” verdi mi? 
 

6) Türk-İş, Bakanlığın toplantı çağrısına hangi tarihte yanıt verdi ve 5 asıl üye ile 5 yedek üyeden 
oluşan temsilciler listesini gönderdi? Asıl ve yedek üyeler, hangi sendikalardan belirlendi? 
 

7) Türk-İş Genel Başkanı, bu toplantının delegasyon listesinde yer aldı mı? 
 

8) ÇSG Bakanı Vedat Bilgin, 29 ve 30 Haziran günlerinde yapılan Komisyon toplantılarına 
Başkanlık yaptı mı? 
 

9) Komisyon toplantılarında uzun süreden beri Türk-İş delegasyonuna Başkanlık yapan deneyimli 
bir sendikacısınız. Geçmiş yıllarda, Komisyon toplantılarına Başkanlık yapan Bakan oldu mu? 
 

10) Komisyon toplantılarında alınan kararlar, Karar Defteri’ne yazıldı mı? 
 

11) Video kayıtlı basın toplantısında belirttiğiniz gibi, Komisyon 30 Haziran toplantısında asgari ücret 
için son ve kesin kararı almadı mı? 
 

12) Bu konuyu ve sorunu, toplantıda da söylediniz mi? Sorun, Komisyon’un diğer iki kanadının 
üyeleri tarafından da, toplantı sırasında dile getirildi mi? Karar alınması gerektiği belirtildi mi?  
 

13) 29 ve 30 Haziran toplantılarında, saptanacak asgari ücretin alt sınırı olarak bir öneride 
bulundunuz mu? Örneğin, asgari ücretin, açlık sınırı olarak açıklanan 6.391 liranın altında 
olmaması gerektiğini belirttiniz mi? 
 

14) Komisyon’un tüm üyeleri, 1 Temmuz’da İstanbul’a gitti mi? Ne zaman?  
 

15) Türk-İş’in asıl ve/yada yedek üyelerinden kaçı İstanbul’a gitti? 
 

16) Komisyon İstanbul’da toplantı yaptı mı? Yani, üçüncü toplantı oldu mu? Olduysa, kim Başkanlık 
yaptı? Toplantı, ne zaman oldu? Kaç üye katıldı? Hangi karar alındı? 
 

17) Asgari ücret kararının Komisyon Başkanı tarafından açıklanması gerekmiyor mu?  
 

18) Size göre, Cumhurbaşkanı’nın, gerek 16 Aralık 2021’de ve gerekse 1 Temmuz 2022’de, 
Komisyon kararını açıklamış olması, yürürlükteki hukuka uygun mu? 

Yanıtlarınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Umarım, sizi yormamışımdır. 
Not: Kuşkusuz, başka noktalara ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. 
        Telf.: 0 505 718 68 25 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 
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Sayın Özgür Burak Akkol 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı,  

22 Temmuz 2022 

 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin toplantı ve karar 
süreçlerinin yürürlükteki hukuka uygun olmadığını düşündüğüm bazı boyutları, beni bu sorunu 
incelemeye yöneltti. 
Kanımca sorun; gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gerekse daha genel bir anlatımla, İş 
Hukukumuzda bir başka benzeri olmadığını düşündüğüm üçlü yapılı “asgari ücret kurumunun hukuksal 
varlığı” yönünden son derece önem taşımaktadır.  
Dolayısıyla, görmezlikten gelemediğim bu sorunu, önce 26 Aralık 2021’de Birgün gazetesinde 
yayınlanan yazımda kamuoyuyla paylaşmıştım (“Ücret Asgari, Hukuksuzluk Azami”, Birgün Pazar, 
Sayı: 772, 26 Aralık 2021, s. 9 (https://www.birgun.net/haber/ucret-asgari-hukuksuzluk-azami-370755). 
Sorunu, daha ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürdüm. “Asgari Ücretin ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna 
Uyarlanması” başlıklı, eleştirel değerlendirmeler içeren makalem, 22 Ocak 2022’de DİSK’in web 
sayfasında yayınlandı (“Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması, 
(http://arastirma.disk.org.tr/?p=8165, Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022; 
https://twitter.com/disk_arastirma/status/1484823118447362051?s=20).  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’nin ikinci yarısı için yapılan toplantı ve alınan karar süreçlerini 
de, öncesindeki basın açıklamalarından başlayarak, öncelikle Türk-İş ve TİSK ile ÇSG Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı web sayfalarında yer alan resmi haber ve açıklamalar çerçevesinde inceledim. 
Yakında, bu makaleyi de, yine DİSK’in web sayfasında yayınlamayı düşünüyorum.  
Belirttiğim basın açıklamaları ile gazetelerdeki haberler ve resmi web sayfalarındaki açıklama ve bilgiler 
arasında, beni bu incelemeye yönelten en önemli sorun, Sayın Nazmi Irgat’ın Komisyon’un 30 
Haziran’daki ikinci toplantısının çıkışında yaptığı açıklamalardı... Bildiğiniz gibi, 30 Haziran 
toplantısında karar alınmadığının ve bir toplantı daha yapılması gerektiğinin belirtildiği bu açıklamanın, 
Video kaydı da bulunmaktadır... 
Tüm akademik yaşamımda benimsediğim ve uygulamaya özen gösterdiğim ilkelerin başında, nesnel ve 
bilimsel değerlendirme yapabilmek için, orijinal ve birinci el kaynaklara öncelik vermek vardır. 
Bu nedenle, sizden, yorum ve değerlendirmelerime ışık tutacağını düşündüğüm Ek’teki soruları 
yanıtlamanızı rica ediyor, içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 
 
 
Ek: Sorular 

 
Not:  

Kuşkusuz, uygun göreceğiniz başka noktalara ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. 
Telf.: 0 505 718 68 25 
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EK: SORULAR 
 

1) ÇSG Bakanlığı, Komisyon toplantısı için TİSK’e hangi tarihte çağrı (davet) yazısı gönderdi? 
 

2) Bakanlığın TİSK’e gönderdiği toplantı çağrısı yazısını paylaşabilir misiniz? 
 

3) Cumhurbaşkanı, Komisyon toplantısı için Bakanlığa “talimat” verdi mi? 
 

4) TİSK, Bakanlığın toplantı çağrısına hangi tarihte yanıt verdi ve 5 asıl üye ile 5 yedek üyeden 
oluşan temsilciler listesini gönderdi? Asıl ve yedek üyeler, hangi sendikalardan belirlendi? 
 

5) ÇSG Bakanı Vedat Bilgin, 29 ve 30 Haziran günlerinde yapılan Komisyon toplantılarına 
Başkanlık yaptı mı? 
 

6) Geçmiş yıllarda, Komisyon toplantılarına Başkanlık yapan Bakanlar oldu mu? 
 

7) Komisyon toplantılarında alınan kararlar, Karar Defteri’ne yazıldı mı? 
 

8) Nazmi Irgat’ın belirttiği gibi, Komisyon 30 Haziran toplantısında asgari ücret için son ve kesin 
kararı almadı mı? 
 

9) Bu sorun, Komisyon toplantısı sırasında dile getirildi mi? Karar alınması gerektiği belirtildi mi?  
 

10) 29 ve 30 Haziran toplantılarında, saptanacak asgari ücretin alt sınırı olarak bir öneride bulunuldu 
mu?  
 

11) Komisyon’un tüm üyeleri, 1 Temmuz’da İstanbul’a gitti mi? Ne zaman?  
 

12) TİSK’in asıl ve/yada yedek üyelerinden kaçı İstanbul’a gitti? 
 

13) Komisyon İstanbul’da toplantı yaptı mı? Yani, üçüncü toplantı oldu mu? Olduysa, kim Başkanlık 
yaptı? Toplantı, ne zaman oldu? Kaç üye katıldı?  
 

14) Asgari ücret kararının Komisyon Başkanı tarafından açıklanması gerekmiyor mu?  
 

15) Size göre Cumhurbaşkanı’nın, gerek 16 Aralık 2021’de ve gerekse 1 Temmuz 2022’de, Komisyon 
kararlarını açıklamış olması, yürürlükteki asgari ücret hukukuna uygun mudur? 

 

 
Zaman ayırarak verdiğiniz yanıtlar için teşekkürlerimi yineliyorum.  
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Sayın Veli Solak, 

Türkiye Haber-İş Genel Başkanı, 

28 Temmuz 2022 

 

Web sayfanızdaki haberden, Asgari Ücret Komisyonu üyesi olduğunuzu ve toplantılara katıldığınızı 
öğrendim. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin toplantı ve karar 
süreçlerinin yürürlükteki hukuka uygun olmadığını düşündüğüm bazı boyutları, beni bu sorunu 
incelemeye yöneltmişti. 
Bu sorunun; gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gerekse daha genel bir anlatımla, İş 
Hukukumuzda bir başka benzeri olmadığını düşündüğüm üçlü yapılı “asgari ücret kurumunun hukuksal 
varlığı” yönünden son derece önem taşıdığını düşünüyorum.  
Dolayısıyla, görmezlikten gelemediğim bu sorunu, önce 26 Aralık 2021’de Birgün’de yayınlanan 
yazımda kamuoyuyla paylaşmıştım (“Ücret Asgari, Hukuksuzluk Azami”, Birgün Pazar, Sayı: 772, 26 
Aralık 2021, s. 9 (https://www.birgun.net/haber/ucret-asgari-hukuksuzluk-azami-370755). 
Sorunu, daha ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürdüm. “Asgari Ücretin ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna 
Uyarlanması” başlıklı, eleştirel değerlendirmeler içeren makalem, 22 Ocak 2022’de DİSK’in web 
sayfasında yayınlandı (“Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması, 
(http://arastirma.disk.org.tr/?p=8165, Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022; 
https://twitter.com/disk_arastirma/status/1484823118447362051?s=20).  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’nin ikinci yarısı için yapılan toplantı ve alınan karar süreçlerini 
de, öncesindeki basın açıklamalarından başlayarak, Türk-İş ve TİSK ile ÇSG Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı web sayfalarında yer alan resmi haber ve açıklamalar çerçevesinde inceledim. 
Yakında, bu makaleyi de, yine DİSK’in web sayfasında yayınlamayı düşünüyorum.  
Belirttiğim basın açıklamaları ile gazetelerdeki haberler ve resmi web sayfalarındaki açıklama ve bilgiler 
arasında, beni bu incelemeye yönelten en önemli sorun, Nazmi Irgat’ın Komisyon’un 30 Haziran’daki 
ikinci toplantısının çıkışında yaptığı açıklamalardı. 
Tüm akademik yaşamımca benimsediğim ve uygulamaya özen gösterdiğim ilkelerin başında, nesnel ve 
bilimsel değerlendirme yapabilmek için, orijinal ve birinci el kaynaklara öncelik vermek vardır. 

Bu nedenle, sizden Ekteki soruları yanıtlamanızı rica ediyor, içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 

Eki: Sorular 
 

1) Cumhurbaşkanı ile Türk-İş Genel Başkanı’nın 16 Haziran’da yaptığı görüşme, Türk-İş’in isteği 
üzerine mi gerçekleşti? 
 

2) Türk-İş, Bakanlığın toplantı çağrısı öncesinde, 2022’nin ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret 
tutarının saptanması için “Komisyon’un toplanması gerektiği” konusunda, kamuoyuna yönelik 
herhangi bir görüş açıkladı mı? İstekte bulundu mu? 
 

3) Cumhurbaşkanı, Komisyon toplantısı için Bakanlığa “talimat” verdi mi? 
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4) ÇSG Bakanı Vedat Bilgin, 29 ve 30 Haziran günlerinde yapılan Komisyon toplantılarına 
Başkanlık yaptı mı? 
 

5) Komisyon, 30 Haziran toplantısında asgari ücretin tutarı için karar aldı mı? 
 

6) 30 Haziran toplantısında karar alınması için, 1 Temmuz’da toplantı yapılması gerektiği belirtildi 
mi?  
 

7) Komisyon, 1 Temmuz’da Ankara’da toplantı yaptı mı? 
 

8) Komisyon’un tüm üyeleri, 1 Temmuz’da İstanbul’a gitti mi? Ne zaman?  
 

9) Türk-İş’in asıl ve/yada yedek üyelerinden kaçı İstanbul’a gitti? 
 

10) Komisyon, 1 Temmuz’da İstanbul’da toplantı yaptı mı? Yaptıysa, ne zaman, kaç üyenin 
katılımıyla ve kimin Başkanlığı altında yaptı?  
 

11) Asgari ücret kararının Komisyon Başkanı tarafından açıklanması gerekmiyor mu?  
 

12) Size göre, Cumhurbaşkanı’nın, gerek 16 Aralık 2021’de ve gerekse 1 Temmuz 2022’de, 
Komisyon kararını açıklamış olması, yürürlükteki hukuka uygun mu? 

 
 

Not: Kuşkusuz, başka noktalara ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. 
         
Telf.: 0 505 718 68 25 
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Sayın İlhami Polat, 

Tarım-İş Genel Başkanı, 

28 Temmuz 2022 

 

Web sayfanızdaki haberden, Asgari Ücret Komisyonu üyesi olduğunuzu ve toplantılara katıldığınızı 
öğrendim. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin toplantı ve karar 
süreçlerinin yürürlükteki hukuka uygun olmadığını düşündüğüm bazı boyutları, beni bu sorunu 
incelemeye yöneltmişti. 
Bu sorunun; gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gerekse daha genel bir anlatımla, İş 
Hukukumuzda bir başka benzeri olmadığını düşündüğüm üçlü yapılı “asgari ücret kurumunun hukuksal 
varlığı” yönünden son derece önem taşıdığını düşünüyorum.  
Dolayısıyla, görmezlikten gelemediğim bu sorunu, önce 26 Aralık 2021’de Birgün’de yayınlanan 
yazımda kamuoyuyla paylaşmıştım (“Ücret Asgari, Hukuksuzluk Azami”, Birgün Pazar, Sayı: 772, 26 
Aralık 2021, s. 9 (https://www.birgun.net/haber/ucret-asgari-hukuksuzluk-azami-370755). 
Sorunu, daha ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürdüm. “Asgari Ücretin ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna 
Uyarlanması” başlıklı, eleştirel değerlendirmeler içeren makalem, 22 Ocak 2022’de DİSK’in web 
sayfasında yayınlandı (“Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması, 
(http://arastirma.disk.org.tr/?p=8165, Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022; 
https://twitter.com/disk_arastirma/status/1484823118447362051?s=20).  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’nin ikinci yarısı için yapılan toplantı ve alınan karar süreçlerini 
de, öncesindeki basın açıklamalarından başlayarak, Türk-İş ve TİSK ile ÇSG Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı web sayfalarında yer alan resmi haber ve açıklamalar çerçevesinde inceledim. 
Yakında, bu makaleyi de, yine DİSK’in web sayfasında yayınlamayı düşünüyorum.  
Belirttiğim basın açıklamaları ile gazetelerdeki haberler ve resmi web sayfalarındaki açıklama ve bilgiler 
arasında, beni bu incelemeye yönelten en önemli sorun, Nazmi Irgat’ın Komisyon’un 30 Haziran’daki 
ikinci toplantısının çıkışında yaptığı açıklamalardı. 
Tüm akademik yaşamımca benimsediğim ve uygulamaya özen gösterdiğim ilkelerin başında, nesnel ve 
bilimsel değerlendirme yapabilmek için, orijinal ve birinci el kaynaklara öncelik vermek vardır. 

Bu nedenle, sizden Ekteki soruları yanıtlamanızı rica ediyor, içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 

Eki: Sorular 
 

1) Cumhurbaşkanı ile Türk-İş Genel Başkanı’nın 16 Haziran’da yaptığı görüşme, Türk-İş’in isteği 
üzerine mi gerçekleşti? 
 

2) Türk-İş, Bakanlığın toplantı çağrısı öncesinde, 2022’nin ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret 
tutarının saptanması için “Komisyon’un toplanması gerektiği” konusunda, kamuoyuna yönelik 
herhangi bir görüş açıkladı mı? İstekte bulundu mu? 
 

3) Cumhurbaşkanı, Komisyon toplantısı için Bakanlığa “talimat” verdi mi? 
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4) ÇSG Bakanı Vedat Bilgin, 29 ve 30 Haziran günlerinde yapılan Komisyon toplantılarına 
Başkanlık yaptı mı? 
 

5) Komisyon, 30 Haziran toplantısında asgari ücretin tutarı için karar aldı mı? 
 

6) 30 Haziran toplantısında karar alınması için, 1 Temmuz’da toplantı yapılması gerektiği belirtildi 
mi?  
 

7) Komisyon, 1 Temmuz’da Ankara’da toplantı yaptı mı? 
 

8) Komisyon’un tüm üyeleri, 1 Temmuz’da İstanbul’a gitti mi? Ne zaman?  
 

9) Türk-İş’in asıl ve/yada yedek üyelerinden kaçı İstanbul’a gitti? 
 

10) Komisyon, 1 Temmuz’da İstanbul’da toplantı yaptı mı? Yaptıysa, ne zaman, kaç üyenin 
katılımıyla ve kimin Başkanlığı altında yaptı?  
 

11) Asgari ücret kararının Komisyon Başkanı tarafından açıklanması gerekmiyor mu?  
 

12) Size göre, Cumhurbaşkanı’nın, gerek 16 Aralık 2021’de ve gerekse 1 Temmuz 2022’de, 
Komisyon kararını açıklamış olması, yürürlükteki hukuka uygun mu? 

 
 

Not: Kuşkusuz, başka noktalara ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. 
         
Telf.: 0 505 718 68 25 
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Sayın Zekeriya Nazlım, 

Türkiye Çimse-İş Genel Başkanı, 

28 Temmuz 2022 

 

Web sayfanızdaki haberden, Asgari Ücret Komisyonu üyesi olduğunuzu ve toplantılara katıldığınızı 
öğrendim. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin toplantı ve karar 
süreçlerinin yürürlükteki hukuka uygun olmadığını düşündüğüm bazı boyutları, beni bu sorunu 
incelemeye yöneltmişti. 
Bu sorunun; gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gerekse daha genel bir anlatımla, İş 
Hukukumuzda bir başka benzeri olmadığını düşündüğüm üçlü yapılı “asgari ücret kurumunun hukuksal 
varlığı” yönünden son derece önem taşıdığını düşünüyorum.  
Dolayısıyla, görmezlikten gelemediğim bu sorunu, önce 26 Aralık 2021’de Birgün’de yayınlanan 
yazımda kamuoyuyla paylaşmıştım (“Ücret Asgari, Hukuksuzluk Azami”, Birgün Pazar, Sayı: 772, 26 
Aralık 2021, s. 9 (https://www.birgun.net/haber/ucret-asgari-hukuksuzluk-azami-370755). 
Sorunu, daha ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürdüm. “Asgari Ücretin ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna 
Uyarlanması” başlıklı, eleştirel değerlendirmeler içeren makalem, 22 Ocak 2022’de DİSK’in web 
sayfasında yayınlandı (“Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması, 
(http://arastirma.disk.org.tr/?p=8165, Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022; 
https://twitter.com/disk_arastirma/status/1484823118447362051?s=20).  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’nin ikinci yarısı için yapılan toplantı ve alınan karar süreçlerini 
de, öncesindeki basın açıklamalarından başlayarak, Türk-İş ve TİSK ile ÇSG Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı web sayfalarında yer alan resmi haber ve açıklamalar çerçevesinde inceledim. 
Yakında, bu makaleyi de, yine DİSK’in web sayfasında yayınlamayı düşünüyorum.  
Belirttiğim basın açıklamaları ile gazetelerdeki haberler ve resmi web sayfalarındaki açıklama ve bilgiler 
arasında, beni bu incelemeye yönelten en önemli sorun, Nazmi Irgat’ın Komisyon’un 30 Haziran’daki 
ikinci toplantısının çıkışında yaptığı açıklamalardı. 
Tüm akademik yaşamımca benimsediğim ve uygulamaya özen gösterdiğim ilkelerin başında, nesnel ve 
bilimsel değerlendirme yapabilmek için, orijinal ve birinci el kaynaklara öncelik vermek vardır. 

Bu nedenle, sizden Ekteki soruları yanıtlamanızı rica ediyor, içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 

Eki: Sorular 
 

1) Cumhurbaşkanı ile Türk-İş Genel Başkanı’nın 16 Haziran’da yaptığı görüşme, Türk-İş’in isteği 
üzerine mi gerçekleşti? 
 

2) Türk-İş, Bakanlığın toplantı çağrısı öncesinde, 2022’nin ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret 
tutarının saptanması için “Komisyon’un toplanması gerektiği” konusunda, kamuoyuna yönelik 
herhangi bir görüş açıkladı mı? İstekte bulundu mu? 
 

3) Cumhurbaşkanı, Komisyon toplantısı için Bakanlığa “talimat” verdi mi? 
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4) ÇSG Bakanı Vedat Bilgin, 29 ve 30 Haziran günlerinde yapılan Komisyon toplantılarına 
Başkanlık yaptı mı? 
 

5) Komisyon, 30 Haziran toplantısında asgari ücretin tutarı için karar aldı mı? 
 

6) 30 Haziran toplantısında karar alınması için, 1 Temmuz’da toplantı yapılması gerektiği belirtildi 
mi?  
 

7) Komisyon, 1 Temmuz’da Ankara’da toplantı yaptı mı? 
 

8) Komisyon’un tüm üyeleri, 1 Temmuz’da İstanbul’a gitti mi? Ne zaman?  
 

9) Türk-İş’in asıl ve/yada yedek üyelerinden kaçı İstanbul’a gitti? 
 

10) Komisyon, 1 Temmuz’da İstanbul’da toplantı yaptı mı? Yaptıysa, ne zaman, kaç üyenin 
katılımıyla ve kimin Başkanlığı altında yaptı?  
 

11) Asgari ücret kararının Komisyon Başkanı tarafından açıklanması gerekmiyor mu?  
 

12) Size göre, Cumhurbaşkanı’nın, gerek 16 Aralık 2021’de ve gerekse 1 Temmuz 2022’de, 
Komisyon kararını açıklamış olması, yürürlükteki hukuka uygun mu? 

 
 

Not: Kuşkusuz, başka noktalara ilişkin görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. 
         
Telf.: 0 505 718 68 25 
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Sayın Genel Başkanlar,  

(Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri: 
Ergün Atalay, Nazmi Irgat, Zekeriya Nazlım, 
Veli Solak, İlhami Polat) 

24 Ağustos 2022 

 
Son derece önemli bir “İş Hukuku ve Sosyal Politika Kurumu” olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 
2022 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarına ilişkin yaptığı toplantı ve aldığı karar süreçlerinin yürürlükteki 
hukuka aykırı boyutlarını konu alan yazı ve makalem konusunda sizleri bilgilendiren mektuplar yazdım.  
Önce, Sayın Nazmi Irgat’a 21 Temmuz’da, sonra da izleyen günlerde web sayfalarındaki haberlerden 
Komisyon üyesi olduklarını öğrendiğim Sayın Zekeriya Nazlım’a, Sayın Veli Solak’a ve Sayın İlhami 
Polat’a 28 Temmuz’da, sendikalarınızın web sayfalarında belirtilen iletişim adreslerine mektuplarımı 
gönderdim.  
Sekreterliklerden, mektupların ulaştığı bilgisini edinerek, yorum ve değerlendirmelerime ışık tutacağını 
düşündüğüm sorulara yanıtlarınızı beklemeye başladım. 
Bu dönemde, Komisyon’un özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkisi bağlamında 
hukuksal varlığı ve niteliği sorunu ile kararlarına karşı yargıya başvuru sorunu konularındaki araştırma ve 
çalışmalarımı da sürdürdüm ve sürdürüyorum... 
Bu çalışmalarımı, beş makaleden oluşan “Asgari Ücret Makaleler Dizisi” olarak yayınlamaya başladım.  
Bu konudaki açıklamayı, daha önce yayınlandığını bildirdiğim ve çok sınırlı eklemeler yaptığım ilk 
makaledeki “Güncelleme Önaçıklaması”nda yaptım. Dizinin 2. Makalesini de yayınladım.  

İlk iki makaleye erişilebilecek adresler şunlardır: 

http://arastirma.disk.org.tr/?p=9067 
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/08/1-ASGARI-UCRETIN-FIILEN-CUMHUR-
HUKUKUNA-UYARLANMASI-GUNCELLEME-17.08.2022-.pdf 
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/08/2-YETKILI-OZNE-KIMDIR-ARACI-
KIMDIR_-17.08.2022-.pdf 

Önceki mektuplarımın son satırlarında belirttiğim akademik yaklaşım ve ilkeler nedeniyle, yoğun 
işlerinizden zaman ayırarak sorulara vereceğiniz yanıtları bekliyor, içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgiler, Saygılar. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 

 
İleti: mstgulmez@yahoo.com 

Telf.: 0 505 718 68 25 
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Sayın Genel Başkanlar, 

(Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri: 
Ergün Atalay, Nazmi Irgat, Zekeriya Nazlım, 
Veli Solak, İlhami Polat) 

16 Eylül 2022 

 
24 Ağustos 2022 tarihli ilk “ortak mektup”ta, “İş Hukuku ve Sosyal Politika Kurumu” olan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2022 yılına ilişkin toplantı ve karar süreçleriyle ilgili 
makalelerim ve daha önce yazdığım mektuplar konularında sizleri bilgilendirmiştim.  
Beş makaleden oluşan “Asgari Ücret Makaleler Dizisi” olarak yayınlamaya başladığım 
makalelerin “Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu” başlıklı üçüncüsü, 13 Eylül 
2022 günü “http://arastirma.disk.org.tr?p=9067”de yayınlandı.  
Bu makaleye erişilebilecek adres şöyledir: 

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/09/MAKALE-3-ASGARI-UCRET-
KARARI-VE-YARGISAL-DENETIM-SORUNU-12.09.2022-.pdf 

2022’nin ikinci yarısındaki asgari ücret toplantı ve karar süreçlerini incelediğim ve üç bölüm 
olarak kaleme aldığım 4. Makaleyi de, izleyen hafta ve/yada aylarda, sırasıyla her birini aralıklı 
olarak yayınlamayı planlıyorum.  

Önceki mektuplarımın son satırlarında belirttiğim akademik yaklaşım ve ilkeler nedeniyle, yoğun 
işlerinizden zaman ayırarak 4. Makaleye ilişkin olan sorulara vereceğiniz yanıtları beklediğimi 
bir kez daha yineleyerek ve yanıtlarınızı 4. Makalede değerlendirmek istediğimi belirterek, 
içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sevgiler, Saygılar. 

Prof. Dr. Mesut Gülmez 
 
İleti: mstgulmez@yahoo.com 
Telf.: 0 505 718 68 25 
 
 


