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 “...asgari ücret konusunu da bakanımla  
bugün görüşmeleri yapmak suretiyle  

inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.” 
“Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla  

otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız.  
İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız.” 

“Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok.” 
21 Aralık, Cumhurbaşkanı 

 
 

Aralık 2022 asgari ücret sürecinin, üst üste iki gün, ilki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’inde 
ve “politik”, ikincisi de ÇSG Bakanlığı’nda işçi ve işveren kanatları temsilcilerinin 
katılımıyla yapılan resmî olmayan toplantılarla belirlenen çalışma gündemi ile ilk iki 
resmî toplantı tarihlerini kapsayan kesitini önceki ilk makalede (5a) inceleyip 
değerlendirmiştim. 
Sürecin, olası asgari ücret tutarıyla ilgili hiçbir önerinin sunulmadığı, bu kesitini izleyen 
ikinci bölümünde yapılan üçüncü toplantıda da, üç kanattan devlet ve işveren 
temsilcilerinin yine bir öneride bulunmaması, bir anlamda Aralık 2022 sürecinin “kırılma 
noktası” oldu. Hatta, Türk-İş’in ertesi gün belirttiğine göre, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) Anayasa gereği olarak “çalışanların geçim şartları”nın göz önünde 
bulundurulmasını zorunlu tutan kuralına (m. 55) karşın “TÜİK bu konuda bir çalışma 
yapmaktan kaçın(dı).” 1  

	
1 22 Aralık 2022, Arşiv, Manşet, https://www.turkis.org.tr/asgari-ucret-iscilerin-ve-kamuoyunun-

beklentisini-karsilamadi/ 
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Böylece, Komisyon’un yasal Başkanının başkanlığında başlayıp süren iki toplantının 
ardından 20 Aralık’ta yapılan üçüncü toplantıda, ne asgari ücret kararı alındı, ne de 
Komisyon’un kesin karar alması beklenen ve gereken bir toplantı tarihi belirlendi. Ama 
toplantının sonlarında, özellikle Türk-İş Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamalar, 
“olağandışı” gelişmeler yaşandığını gösteriyor. İşçi kanadı, ÇSG Bakanlığı’na davet 
edilen ve “sırtında küfe olmadığı” ve bu nedenle “attığı” ileri sürülen Genel Başkanı’nın 
ağzından, önerisini hem içeride ve hem de dışarıda açıkladı. 
2023 yılında uygulanacak asgari ücret de, üçüncü toplantıdan yalnızca iki gün sonra, 
makalenin girişinde aktardığım tarihsel sözlerle, toplantısız ve Komisyon kararsız olarak 
belirlendi! 

I. ÜÇÜNCÜ TOPLANTI: 20 ARALIK, SALI, 14:00 

ÇSG Bakanı Bilgin’in Ankara dışında yaptığı açıklamalarda uzlaşmaya varılacağı 
yolunda dile getirdiği beklenti ve umutların tersine, Komisyon’un 20 Aralık toplantısı, 
kesin asgari ücret kararı alınmaksızın sonuçlandı. Böylece 2022 Aralık sürecinde, 
yürürlükteki hukuka uygun olarak, ne asgari ücret tutarı için karar alında, ne de 
belirlenmesi amacıyla yasal olarak zorunlu olan yeni bir toplantı yapılması için!  
30 Haziran’da da böyle olmuştu! İşçi kanadının temsilcisi Nazmi Irgat, toplantı çıkışında 
gazetecilerin canlı TV yayınında kendisine üst üste yönelttiği soruları, yinelemekten 
usanmadığı “Bilemiyorum” sözcükleriyle yanıtsız bırakmıştı... 
20 Aralık toplantısının da Komisyon kararsız sonlanmasının nedeni, devlet ve işveren 
kanatlarının tersine, işçi kanadının asgari ücret tutarının “kırmızı çizgi” anlamında alt 
sınırını, Genel Başkanı’nın ağzından çağrıldığı Bakanlığa giderek ÇSG Bakanı’na ve 
Komisyon’a kesin bir dille açıklamış olmasıydı. Atalay, Türk-İş’in, 9.000 TL altında bir 
tutar için masada olmayacağını bildirmişti. Bu da Komisyon’un, 20 Aralık’taki üçüncü 
toplantısının uzlaşma sağlanmaksızın sonuçlanan son buluşması olmuştu.  
Bu öneri ise, belirlenen asgari ücretten yalnızca 494 TL fazlaydı!  

Foto 1: Komisyon’un, yasal Başkanı başkanlığında yaptığı üçüncü toplantı 

 
(Kaynak: 20.12.2022; https://www.turkis.org.tr/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ucuncu-toplantisini-

gerceklestirdi-2/)  
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1. Türk-İş’in Açıklamaları 
20 Aralık günü Türk-İş web sayfasında, 2023’te uygulanacak asgari ücretin alt sınırı 
olmak üzere 9.000 TL açıklamasında bulunduğu “basına kapalı olarak 3 saate yakın 
süren toplantı” konusunda, önce Pevrul Kavlak’ın Komisyon toplantısı öncesinde 
(girişinde) gazetecilerin –asgari ücretin alt sınırıyla ilgili olduğu anlaşılan– sorularına 
verdiği yanıtta söyledikleri şöyle özetlendi: 

“Toplantıya girmeden bir değerlendirmek (değerlendirme) yapmak doğru değil. 
Hem işverenin hem bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de kendimiz, 
dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz. Bir an önce bitsin, biz de işimize gücümüze 
bakalım. İnsanlar umutla bekliyorlar, inşallah onların umutlarını boşa 
çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız; 
amacımız, arzumuz, umudumuz bu yönde.” 2 

Türk-İş’in açıklamasına göre, başlangıcında bulunmadığı üçüncü toplantının son 
bölümüne, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Atalay, “toplantının ardından 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada”, “asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 
gündür sürdüğünü belirterek”, alt sınırın 9. 000 TL olduğunu kararlı bir dille şöyle 
açıkladı: 

“Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve 
yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ’in açlık sınırı 7 bin 785 lira, 
yoksulluk sınırı ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ’in talebinin 7 bin 785 lira 
olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı.  
Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ’in 2023 yılı Asgari 
Ücret teklifi net 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o 
meselenin içerisinde olmayız.” 3 

Kesin anlatımlı bu açıklamadan, Atalay’ın önerdiği 9.000 TL’nin alt değil üst sınır, daha 
doğrusu aynı zamanda alt ve üst sınır olduğu anlaşılıyor. Yani, , ne daha düşük, ne de 
daha yüksek bir asgari ücret istiyor! “Meselenin içinde olmamak” ise, masadan kalkmak, 
toplantıdan çekilmek anlamına geliyordu kuşkusuz! Anadolu Ajansı’nın “son dakika 
haberi” olarak verdiği bu açıklama, saat 23:12’de yer almıştı web sayfasında.  
Ergün Atalay’ın bu açıklamasındaki ilk cümle üzerine, yanıtsız kalacağını bilsem de, şu 
soruyu yöneltmeden geçemiyorum: 

9.000 TL “teklifi”ni “Bakan Beye ve Komisyona söyledi(ğine)” göre, Bakan Bey 
de Komisyon’da mı idi? Yani “teklifi” aynı anda ve birlikte mi yaptı, yoksa ayrı 
ayrı m?  

Pevrul Kavlak da, Habertürk TV’de Bedrican Özbey’in sorularına verdiği yanıtlarda, 20 
Aralık Salı günü Türk-İş cephesinde yaşanan gelişmeleri, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun 
Komisyon toplantısı öncesinde yaptığı toplantıdan başlayarak şöyle açıkladı:  

“Komisyonun çalışmaları son derece olumlu geçti. Sayın Bakanın verdikleri ılımlı 
hava ile birlikte Türk İş Başkanlar kurulu toplandı. Türk İş Yönetim Kurulu 

	
2 “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi”, 20 Aralık 2022 Arşiv, Manşet, 

https://www.turkis.org.tr/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ucuncu-toplantisini-gerceklestirdi-2/ 
3  a.k.; ayrıca bkz. “Son dakika haberi: Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı”, 

Giriş: 20.12.2022 - 23:12, Güncelleme: 20.12.2022 - 23:12, https://www.haberturk.com/asgari-ucrette-
3-toplanti-basladi-3548993-ekonomi 
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olarak bir araya geldik 9 bin lira rakamını ortaya koyduk. 
Sayın Başkanla telefon görüşmesi yaptık, TİSK’in Başkanı sayın Bakan’ın 
yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne 
işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı.  
Oradan ayrıldık ve Bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira teklifini sayın Başkan 
basına açıkladı. Önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu 
çerçevede sayın Bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin 
karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son 
noktaydı bizim için.  
Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. 
Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse 
her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız, 9 binin altına maalesef düşme 
şansımız yok.”4 

Bu açıklamalardan anlayabildiğim kadarıyla özet olarak Pevrul Kavlak, Yönetim 
Kurulu’nun belirlediği ve nedense “maalesef” diyerek, altına “düşme şansı” olmayan ve 
“son nokta” olarak tanımlanan 9. 000 TL’yi alt sınır olarak Komisyon’da söylemiştir. 
Genel Başkan Atalay ile telefon görüşmesi yapılmıştır. Bakan, TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı ile birliktedir. Bakan, Kavlak’ı da davet etmiştir. Ancak, “ısrarlara” karşın 
işveren ve devlet kanadı önerilerini açıklamamış, toplantı da uzamıştır. Devlet ve işveren 
kanatları temsilcilerinin önerilerini açıklamaması nedeniyle Türk-İş temsilcileri 
toplantıdan ayrılmıştır. Ve Genel Başkan da, Komisyon’da söylenen 9.000 TL önerisini, 
basına açıklamıştır. 

2. Komisyon’un Dağılması Sonrası:  
21 Aralık “En Uzun Gün” mü? 
Kanımca, bir tür “çifte sınır” olarak açıklandığı anlaşılan ve pazarlığa kapalı 9.000 TL, 
30 Kasım’da yayınlanan açlık sınırının yalnızca 1.215 TL üstünde olan bir sayıdır. Devlet 
ve işveren kanatları, söz birliği yapmışçasına hiçbir öneride bulunmadığı gibi, 9.000 TL 
önerisini Komisyon’da tartışmaya, bir uzlaşma arayışı çabası göstermeye bile 
yanaşmamıştır. Oysa, yürürlükteki kurallar gereği olması gereken, kabul edilmeyecek 
olsa bile bu önerinin bir yandan gerekçelerinin açıklanması ve savunulmasına, öte yandan 
karşı gerekçelerin sunulması ve savunulmasına olanak veren bir görüşme ve tartışmanın 
yapılmasıdır.  
Kaldı ki Komisyon toplantısının, Türk-İş’in ayrılmasından sonra da sür(dürül)mesine 
hiçbir engel yoktur. Çünkü, devlet ve işveren temsilcileri, “toplantı ve karar sayıları”nın 
alt sınırı için yeterlidir. 9.000 TL’nin altında belirlenecek ve Komisyon Başkanınca da 
açıklanacak bir asgari ücret tutarı, kuşkusuz yasal olarak geçerli olacak ve süreci 
sonlandırabilecektir. Üstelik bu tutarın, Cumhurbaşkanı’nın görüşüyle örtüşmesine de bir 
engel yoktur. Sürecin asgari ücret kararının alınmadığı bir aşamasında bunun yapılmayıp 
toplantı sürecinin “kategorik” biçimde sonlandırılması, 30 Haziran sonrasında 
sergilendiğine benzer biçimde, “fahiş” hukuksuzlukların göze alınmış, “kesin karar”ın 
Komisyon dışında verilmiş olmasından başka bir anlam taşımaz. 

	
4  “Son dakika haberi: Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı”, Giriş: 

20.12.2022 - 23:12, Güncelleme: 20.12.2022 - 23:12, https://www.haberturk.com/asgari-ucrette-3-
toplanti-basladi-3548993-ekonomi  

 Açıklama: Bu haberden yaptığım alıntıyı paragraflara ben böldüm. 
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Böylece, Türk-İş’in “çifte kırmızı çizgi” anlamındaki önerisi, Komisyon ile iplerin 
kopması sonucu doğurmuştur. 21 Aralık’taki haberlerden de, işveren kanadının bu 
öneriyi kabul etmediği ve Türk-İş’in masayı terk edeceğini belirttiği anlaşılıyor. Atalay 
gazetecilere, “... Şimdi teklifi bakan beye ve komisyona söyledim. Türk-İş’in teklifi 9 
bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde 
olmayız” diyerek açıkladığı önerisini yineleyip ÇSG Bakanlığı’ndan ayrılırken, asgari 
ücret pazarlığının Bakanlık ile TİSK arasında sürdüğü belirtiliyor. 
Örneğin bir habere göre TİSK’in, Türk-İş’in önerisine Komisyon toplantısı yerine, Türk-
İş’in masadan (Komisyon’dan) ayrılmasından sonra Bakan ile yaptığı görüşmede itiraz 
ettiği anlaşılıyor: 

“... işveren tarafını temsil eden TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin ile görüşmeye devam etti. Türk-İş’in talebine itirazlarını dile getiren TİSK 
heyeti asgari ücret desteğinin mutlaka artırılmasını talep etti. (...) Perde gerisinde 
görüşmeler dün gece geç saatlere kadar devam etti. Sendika kulislerinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da süreç hakkında bilgilendirildiği, görüşmeler 
yapıldığı iddiaları dile getirildi. Kulislerde bu sabah komisyonun yeniden bir 
araya gelip, anlaşmaya varabileceği, yeni asgari ücretin de AKP grup 
toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği yorumları 
yapıldı.” 5 

20 Aralık toplantısının son anlarındaki gelişme ve haberler, Aralık 2022 asgari ücret 
sürecinin izleyen aşamalarının “fiilen” sürdürüleceğinin belirtileri değil midir? 

3. Cumhurbaşkanı’nın Açıklamaları:  
Sürece Elkoyması ve Komisyonu Devre Dışı Bırakması  
Cumhurbaşkanı, asgari ücretin, Komisyon’un anlaşmayla sonuçlanabilecek üçüncü 
toplantısında kararlaştırılacağı beklentisinin (?) gerçekleşmemesi üzerine, 21 Aralık’ta 
yapılan AKP Grup toplantısındaki konuşmasında, asgari ücret konusuna tek ama önemli 
bir cümle ayırdı:  

“Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemdeki diğer başlıkları da 
kısa sürede hâl yoluna koyacaklarını vurgula(dı).”  

Aynı gün ÇSG Bakanı ile görüşeceğini ve asgari ücreti de “yarın” diyerek gün verip 22 
Aralık’ta açıklayacağını, aynı zamanda kamuoyuna da şöyle duyurdu: 

“... Büyük ihtimalle yarın; asgari ücret konusunu da bakanımla bugün 
görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş 
olacağız.” 6 

İktidar yanlısı bir gazetede yer bu haber, önemli bir ayrıntı içeriyordu. Cumhurbaşkanı, 
çıkışta yöneltilen “İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, yalnızca Bakanla değil, aynı zamanda 

	
5  “Türk-İş, işveren ve bakanlığa rest çekti: Asgari ücrette kırmızı çizgi 9 bin TL”, Mustafa Çakır, 21 

Aralık 2022 Çarşamba, 04:00, https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turk-is-isveren-ve-bakanliga-
rest-cekti-asgari-ucrette-kirmizi-cizgi-9-bin-tl- 

6 “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çok daha büyük başarıları 
milletimizin emrine sunmakta kararlıyız”, 21.12.2022, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142202/-
turkiye-yuzyili-vizyonuyla-cumhuriyetimizin-yeni-yuzyilinda-cok-daha-buyuk-basarilari-
milletimizin-emrine-sunmakta-kararliyiz- 
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ile de görüşeceğini belirtiyordu: 
“Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, 
değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız.” 7 

Bu cümle, yasal asgari ücret için “kesin karar” yetkisi bulunan ama adı bile anılmayan 
Komisyon’u devre dışı bırakma ve yok sayma anlamına gelmez mi? Bu konuyu da, 
yürürlükteki kurallara uygun olarak değil fiilen “yoluna koymak” için ÇSG Bakanı ve 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ile konuşmayı” yeterli görmenin, kısacası üç üyeli bir 
“fiili Komisyon” oluşturmanın başka bir anlamı var mıdır? Komisyon’un almadığı karar 
yerine alınacak “fiili karar”ın açıklanacağını belirtmek, Komisyon’u devre dışı bırakmak 
değil midir? 
Cumhurbaşkanı, bir gazetecinin yönelttiği anlaşılan “Bugün (yani 21 Aralık’ta) açıklama 
olur mu? Bekleyelim mi?” sorusuna, “Beklemeye devam” yanıtını verdi. Bu “bekleme” 
ise, henüz ÇSG Bakanı ve işveren kanadı Başkanı ile görüşmediği için olsa gerek, 
“yarın” diyerek belirttiği ertesi güne değin sürdü.  
ÇSG Bakanı Bilgin’e gelince, O da “dün” diyerek 20 Aralık toplantısı için “uzlaşı 
sağlanamadığını belirt(ti)” ve ekledi: “Süreç devam ediyor.” 8 Bu yanıtın nedeni de, 
Bakanın henüz Cumhurbaşkanı ile görüşmemiş olmasıydı.  
Evet, süreç devam ediyordu, ama hukuksuzluklarla! Kararsız sonuçlanan yasal sürecin 
yerini, “fiili bir süreç” almıştı.  
Oysa Bakan Bilgin’in, sürecin sürdürüleceği, Türk-İş temsilcileri katılmasa da kesin 
kararın alınacağı yerin Komisyon olduğunu Cumhurbaşkanı’na açıklaması ve Türk-İş’in 
de, bu fiili süreci suskunlukla izlememesi gerekirdi 
Ne var ki Cumhurbaşkanı’nın, AKP Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin yönelttiği 
asgari ücret tutarıyla ilgili sorulara verdiği, özellikle Türk-İş’e yönelik olduğunu 
düşündüğüm tepkisel yanıttaki sözleri, böyle bir açıklamaya olumlu bakmayacağını 
ortaya koyuyordu: 

“Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe 
	

7 “Asgari ücrette önemli gelişme! Erdoğan’dan kritik yanıt”, Güncelleme Tarihi: Aralık 21, 2022 17:17 
Hurriyet.com.tr, Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 12:05, 3 dk. okuma, 
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/asgari-ucrette-dorduncu-toplanti-ne-zaman-bakan-bilgin-
acikladi-42191115 

8  “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ihtimalle yarın asgari ücreti açıklayacağız”, 
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-konusunu-yarin-cozume-
kavusturacagiz/2769046;  
“Son dakika: Erdoğan’dan asgari ücret sorusuna yanıt”, 21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:22, 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-erdogandan-asgari-ucret-sorusuna-yanit-2014035; 
Son dakika haberi “Asgari ücreti yarın açıklayacağız”, 21.12. 2022, 17:32, 
https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-asgari-ucreti-yarin-yoluna-koyacagiz-3549265-
ekonomi; 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ihtimalle yarın asgari ücreti açıklayacağız”, 
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-konusunu-yarin-cozume-
kavusturacagiz/2769046; 
“Asgari ücrette önemli gelişme! Erdoğan’dan kritik yanıt”, Güncelleme Tarihi: Aralık 21, 2022 17:17 
Hurriyet.com.tr, Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 12:05, 3 dk okuma, 
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/asgari-ucrette-dorduncu-toplanti-ne-zaman-bakan-bilgin-
acikladi-42191115 
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var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor.” 9  
Cumhurbaşkanı’nın “herkes” dediği, Komisyon’un üçte birini oluşturan yasal temsilcisi 
idi. Söylediği ise, ilk kez açıkladığı bir öneriden ibaretti yalnızca. Ama bu kez, 
Komisyon’a Cumhurbaşkanı’nın üstüne çıkabileceği bir tutarı “görüş” olarak bildirmek, 
“yetki devri”nde bulunmak yerine, kararlı bir dille “kırmızı çizgi” ortaya koymuştu. 
Cumhurbaşkanı’nın tepkisini yansıtan yukarıdaki sözleri, Türk-İş’in önerisinin yalnızca 
yüksek ve dolayısıyla “kabul edilemez” değil, aynı zamanda “üzerinde görüşme bile 
yapılamaz” olduğunun belirtileridir aslında. Bu olağan karşılanabilir ama, hukuksal 
yönden çok daha önemli olan, Komisyon’un bir kanadının önerisinin görüşülmemiş 
olmasının bile göz ardı edilmiş, tartışmaya bile değer bulunmamış, ortada bırakılmış, 
sonuç olarak sürecin bir kez daha hukuk dışına taşınmış olmasıdır.  
Belirteceğim gibi, bu sonuçta birinci sorumluluk, Türk-İş’indir. 
Oysa 9.000 TL, Türk-İş pazarlığa kapalı bir sayı olarak açıklamış olsa da, niteliği gereği 
yalnızca bir “öneri”dir. Komisyon kabul etmek zorunda değildir. Ama, bu yada başka bir 
öneriyi tartışmak zorundadır. Ayrılarak yada dağılarak Komisyon’u işlevsiz bırakmak 
yerine, Komisyon’un masada kalan 10 üyesiyle, “atılmak istenen adıma ve düşünülen 
tutara uygun” yasal bir karar almasına hiçbir engel yoktu(r).  
Komisyon üyesi olmanın gerektirdiği Türk-İş’i de kapsayan görev ve sorumluluk, 
görüşmeleri sürdürmek ve kesin kararla sonuçlandırmaktır. Karar, yeterli çoğunlukla 
alındığı zaman da “yasal”dır, geçerlidir, bağlayıcıdır. Komisyon Başkanının uyarısı 
(girişimi/anımsatması) üzerine üçüncü toplantıda dağılmadan alınacak bir kararla, Türk-
İş karşı çıksa da, 21 yada 22 Aralık’ta yapılacak dördüncü toplantıda asgari ücretin 
belirlenmesi olanaklıydı. 
Ama ne yazık ki, 1 Temmuz’daki hukuksuz yaklaşımın yeniden uygulanmak istendiği 
anlaşılıyordu. 

4. Cumhurbaşkanı’nın Bakanla Görüşmesi 
21 Aralık’taki en sonuncu “son dakika” gelişmesi, Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği 
görüşmeyi ÇSG Bakanı’nı kabul ederek aynı gün (21 Aralık’ta) yapmış olmasıydı.  
Bu habere göre: 

“Saray’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti 
görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40’ta başladı.” 10 

Böylece, asgari ücret tutarının açıklanacağı 22 Aralık gününe bırakılmayan bu 
görüşmenin ertesi gün, üçüncü toplantı sonunda başlayan fiili sürecin son aşamasına 
gelinmiş oldu.  

	
9  “Erdoğan, Türk-İş’in talebine kapıyı kapattı: Asgari ücreti patronlarla konuşacak!”, 21.12.2022 13:18, 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-turk-is-in-talebine-kapiyi-kapatti-asgari-ucreti-patronlarla-
konusacak-414517; 
“Son dakika haberi “Asgari ücreti yarın açıklayacağız”, 21.12. 2022, 17:32, 
https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-asgari-ucreti-yarin-yoluna-koyacagiz-3549265-
ekonomi 

10 “Son Dakika: Erdoğan ile Bakan Bilgin arasında asgari ücret görüşmesi”, 21 Aralık 2022 Çarşamba, 
21:59, https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-erdogan-bakan-bilgin-ile-gorusuyor-
2014177 
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Oysa, asgari ücretin “yoluna konularak” açıklanması aşamasına gelindiğinde, üçüncü 
toplantının gerek “kesin karar”, gerekse yeni bir toplantı kararı alınmaksızın sona ermiş 
olmasına karşın, 30 Kasım’da Saray’da ve 1 Aralık’ta Bakanlık’ta yapılan toplantılarla 
belirlenen çalışma takvimi, “Komisyon kararsız” son toplantıyla noktalanmıştı ve bir kez 
daha, yürürlükteki kuralların neredeyse tümü çiğnenmişti. 

5. Türk-İş’in Açıklaması  

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, “Komisyonda işçi kesimini temsil eden üyelerle 
birlikte yapılan toplantıdan sonra” 22 Aralıkta yaptığı açıklamanın ilk paragrafı şöyledir: 

 “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti oy 
çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından net 8.506 TL olarak 
belirlenmiştir (“belirlemiştir” olması gerekir). Komisyonda görev yapan işçi 
kesimi karar toplantısına katılmamıştır.” 11 

22 Aralık tarihli bu açıklamanın ikinci cümlesinden ne anlamak gerekir?  
Asgari ücret kararının Komisyon’da alındığını ve işçi kesiminin de “karar toplantısı” 
olarak tanımlanan –ama kaçıncısı olduğu belirtilmeyen– bu toplantıya katılmadığı değil 
mi?  
Türk-İş, şu sorulara yanıt vermelidir:  

- “... net 8.500 TL olarak belirlenmiş” olan asgari ücret kararını Komisyon mu 
almıştır? 

-  Sözü edilen bu “karar toplantısı” yapılmış mıdır? Yapıldıysa, tarihi nedir? Nerede 
yapılmıştır?  

- Türk-İş açıklaması 22 Aralık tarihini taşıdığına göre, sözü edilen toplantının, 
Atalay’ın “o meselenin içinde olmayız” dediği 20 Aralık’taki üçüncü toplantı 
olması gerekmez mi? Türk-İş’in masadan ayrılmasından sonra devlet ve işveren 
temsilcilerinin katıldığı bir toplantı mı yapılmıştır ki “karar toplantısı”ndan söz 
ediyor?!  

Bu soruların yanıtını, yine sorulara dönüştürdüğüm şu açıklamalarda aramak gerekir: 
- Cumhurbaşkanı, 20 Aralık toplantısının ertesi gün 21 Aralık’ta, asgari ücreti 

“yarın” diyerek açıklayacağını duyurmadı mı?  
- Ve ertesi gün 22 Aralık’ta, kendisi ile Bakan Bilgin’i ve TİSK Yönetim Kurulu 

Başkanı’nı kast ederek, “aramızda mutabık kaldık” sözleriyle açıklama yapmadı 
mı? 

- Süreç böyle geliştiğine göre, deneyimli bir Konfederasyon Genel Başkanı, nasıl 
olur da sanki AÜT Komisyonu toplanmış ve bir karar almış anlamına gelen böyle 
bir açıklama yapabilir?  

Çünkü bu açıklamaya bakılırsa, 8.506,80 TL asgari ücret kararı Komisyon toplantısında 
ve oy çokluğuyla alınmıştır! Dolayısıyla da, yasaldır! Oysa, Cumhurbaşkanı’nın video 
kaydı da bulunan yukarıdaki açıklamaları, kararın Komisyon’da alınmadığını apaçık 
ortaya koymaktadır. 

	
11  “Asgari Ücret İşçilerin ve Kamuoyunun Beklentisini Karşılamadı”, 22 Aralık 2022 Arşiv, Manşet, 

https://www.turkis.org.tr/asgari-ucret-iscilerin-ve-kamuoyunun-beklentisini-karsilamadi/. 
 Önemli not: Bu açıklamanın altında, “video kaydı” olabileceğini sandığım karartılmış bir “Engellenen 

yazılım eki” vardır.  
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Türk-İş açıklamasının izleyen paragraflarında, masayı terk etmesinin haklı nedenlerine 
yer verildi. Bunlar; “bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlar”, “belirlenen asgari 
ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılama(ması)”, “Asgari ücretin 
yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde 
kalması”, “Ücretli çalışanların satın alma gücü(nün) bu nedenle azalma(sı)” ve 
“Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanma(sı)” olarak sıralandı. 
“Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi(nin) öncelikle ‘çalışanların kendileri ve aileleri 
için insana yakışır bir gelir’ elde etmeleri için çaba göster(diğinin)”, ancak bu istemin 
“dikkate alınma(dığının)” vurgulandığı açıklamada, masadan kalkmanın gerekçelerinden 
olduğu anlaşılan “çalışanların geçim şartları”nı da göz önünde bulundurmayı zorunlu 
tutan, ama TÜİK’in “bu konuda çalışma yapmaktan kaçın(dığı)” –değindiğim– Anayasa 
kuralı da anımsatıldı. 
Açıklamanın son paragrafında da, yukarıdaki ilk paragrafta olduğu gibi, “Komisyon”dan 
söz edilmemekle birlikte, açıklanan kararın oy çokluğuyla alınmış bir Komisyon kararı 
olduğu yanlışı şöyle yinelenmiştir:  

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve 
düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi 
için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret –bir kez daha– pazarlık 
konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri 
tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır.” 12 

Oysa, aşağıda görüleceği gibi, asgari ücret kararı, Komisyon’dan ve kararın 
Komisyon’da alındığından söz etmeyen Cumhurbaşkanı ile ÇSG Bakanı ve TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın aralarında “mutabık” kalmalarıyla belirlenmiştir. 

II. KARARIN AÇIKLANMASI: “ARAMIZDA MUTABIK KALDIK” 

Aralık 2022 sürecinin son aşamasına, bir kez daha yinelediğim bu cümle damga 
vurmuştur. Ama öncesi de vardır. Cumhurbaşkanı bir gün önce, üçüncü toplantının 
hemen ertesi gün, Komisyon’un devre dışı bırakılması anlamına gelen şu açıklamayı 
yapmıştı:  

“Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, 
değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız.” 

Alıntıdaki bu cümle, açıklanan asgari ücret kararının Komisyon toplantısız alınacağının 
belirtisidir. İki bölüm olarak yayınlanan makalenin başlığındaki “aramızda mutabık 
kaldık” cümlesi de, Komisyon’suz alındığının tarihsel itirafıdır (Foto 2 ve 3). 

1. Komisyon Toplantısız “Fiili Karar”ın Açıklanması  

Cumhurbaşkanı, “büyük ihtimalle yarın” dediği açıklamayı, 22 Aralık’ta 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptı. Sağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, solunda da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol vardı. Cumhurbaşkanı ve Bilgin, Komisyon üyesi değildi. 
Akkol ise, TİSK’in temsilciler listesinde olsa bile (?), yayınlanan görsellerden anlaşıldığı 

	
12  a.k.  
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kadarıyla, Komisyon toplantılarına katılmamıştı. TİSK temsilcilerine, Akansel Koç 
başkanlık yapmıştı. 
Kararın açıklandığı masada çok önemli bir eksiklik vardı: Komisyon’un yasal Başkanı 
olan ve üç toplantıya Başkanlık yapan Sadettin Akyıl. Türk-İş temsilcisinin masada 
olmamasının nedeni anlaşılabilirdi, çünkü “o masada olmayacağız” demişti. 
Cumhurbaşkanı, yazılı metinden okuduğu aşağıdaki sözleriyle, yalnızca 2023 yılında 
uygulanacak “mutabık kaldık(ları)” yeni asgari ücret tutarını “Bakanına” ve “TİSK 
Başkanı(na)” teşekkür ederek kamuoyuna duyurmakla kalmadı. Komisyon’dan söz 
etmeksizin, olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında “ara düzenleme” yapılacağını da 
şöyle bildirdi:  

“... asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek, hem de gelecek 
yıla dair enflasyon öngörüsünü destekleyecek bir yaklaşım benimse(dik)... 
Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara 
düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, 
emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim 
olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. 
Bu süreçte gerek değerli bakanıma, TİSK Başkanımıza bu süreci hassasiyetle 
sürdürdükleri için teşekkür ediyorum. 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 
için 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık.” 13  

 Cumhurbaşkanlığı web sayfasında yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanı’nın AKP Grup 
toplantısı çıkışında sorulara verdiği yanıtlardakinden farklı bir dille kaleme alınmıştır.  

Foto 2: Cumhurbaşkanı’nın asgari ücret tutarını basın mensuplarına açıklaması (22.12.2022) 

 
(Kaynak: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142227/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-8-bin-

500-tl-olarak-acikladi) 
	

13  “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı”, 22.12.2022, 
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142227/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-8-bin-500-tl-
olarak-acikladi;  
“2023 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücret 8 Bin 506 TL Olarak Belirlendi”, 22 Aralık 2022, 
Perşembe, Ankara, Türkiye, https://www.csgb.gov.tr/haberler/2023-yilinda-uygulanacak-yeni-asgari-
ucret-8-bin-506-tl-olarak-belirlendi-1/ 
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan(’ın), gelecek yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve 
işveren temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin nezaretinde bir araya 
geldiklerini kayde(ttiği)” belirtilmiş, Komisyon toplantılarının anlaşmazlıkla sonuçlanmış 
olmasının olağan karşılandığı açıklanarak şöyle sürdürülmüştür: 14 

“Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir 
rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların 
tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi 
öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. 
Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en 
sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin 
haklarının yenmesine, ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları 
bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu 
açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi 
için samimi gayret sarf ettik.”  

Önce, Cumhurbaşkanı’nın, Komisyon’un işçi ve işveren kanatları temsilcilerinin ÇSG 
Bakanı Bilgin “nezaretinde bir araya geldikleri(ni)” belirtmiş olmasının, kendisinin 
asgari ücret kurumu ve Komisyonu konusundaki yaklaşımını yansıttığını vurgulamak 
gerekir. Gerek önceki iki süreçte, gerekse bu kez de yinelenen yaklaşım ve yapılan 
açıklamalar, bunu ortaya koymaktadır. “Nezaret”, “Talimat Hukuku” yaklaşım ve 
uygulamasının yeni bir kavramıdır. Ama izleyebildiğimce, ÇSG Bakanı’nın önceki iki 
süreçten farklı olarak Aralık 2022 sürecinde Başkanlık yapmaktan da “feragat” ettiği (!) 
Komisyon’un 7, 14 ve 20 Aralık günlerindeki üç toplantısına “nezaret” ettiği konusunda 
herhangi bir söylem ve eylemi kamuoyuna yansımış değildir.  
Kuşkusuz, kapalı kapılar ardında olmadığı düşünülemeyecek “nezareti” bilme 
olanağım(ız) yoktur! 
Ama, sürecin Türk-İş’in 9.000 TL açıklamasını izleyen son kesitinde, 
Cumhurbaşkanı’nın kendisiyle görüşmesinden sonra, içyüzünün er geç, bir gün mutlaka 
ve belki de doğrudan tanıklık yapanlarca açıklanacağı “nezaret” başlamıştır. 
Cumhurbaşkanı, işçi ve işveren “taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma 
sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerini” vurguladıktan sonra sürdürdüğü 
yazılı metne dayalı açıklamalarında, asgari ücret kararının geçmişte oyçokluğuyla 
alındığı örneklerinin bulunduğunu anımsattı. İşveren ve devlet kanadının uzlaşması 
sonucu kararlaştırılan asgari ücret tutarının gerekçesini şöyle açıkladı:  

“Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak 
taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş 
düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada 
bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı hâlde, 
hükûmetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa 
da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin genel ekonomik 
ve sosyal görünümü ile de uyumludur.” 

İlk olarak, Komisyon’un üç tarafı arasında “makul” bir uzlaşma sağlanması için “samimi 
gayret” gösterildiği görüşüne katılmak olanaksızdır. Taraflardan işçi kanadının açıkladığı 
önerinin Komisyon’da görüşülmemesi, diğer ikisinin öneri bile açıklamaktan kaçındığı 

	
14  a.k. 
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bir süreç için “samimi gayret” gösterildiği ileri sürülemez. Gösterilmesi gereken, asgari 
ücret kararının Komisyon’da ve Komisyon’ca alınması amacıyla “yürürlükteki hukuka 
uygunluk çabası” idi. 
Cumhurbaşkanı’nın, Atalay’ın açıkladığı 9.000 TL için aşağıda aktardığım 21 Aralık’taki 
konuşmasında, kendi diliyle “Ama tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. ... At, 
nereye giderse gitsin” demişken, 22 Aralıkta’ki bu yazılı açıklamada belirtilen 
görüşlerle, yani “Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini 
saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları 
doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır”; “Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de 
bugün aramızda olmasını isterdi” sözleriyle çelişmekte değil midir? 
İkinci olarak, asgari ücret tutarının Komisyon toplantısız ve kararsız belirlenerek 
açıklanmasının gerekçelerinden biri olmak üzere ileri sürülen “asgari ücreti ortada 
bırakmama” görüşü de inandırıcı olmaktan uzaktır. Çünkü Komisyon’u, gerek Türk-İş 
önerisini, gerekse işveren ve devlet önerilerini görüşmek üzere toplantıya çağırma 
olanağı vardı. Komisyon’un önünde de, on gün gibi uzun bir süre vardı. 15  
Üstelik, yürürlükteki hukukun bir gereği idi. Öneri ve karşı öneriler görüşülür, tartışılır. 
İçlerinden, devlet ve işveren kanatlarının uzlaştığı biri üzerinde oyçokluğuyla uzlaşmaya 
varılarak kesin karar alınabilirdi. Ve belirlenen tutar, devlet ve işveren kanatlarının 
üzerinde anlaşamaya vardıkları anlaşılan 8.500 TL olabilirdi. Açıklamayı da, Komisyon 
Başkanı yapabilirdi. Böylece, asgari ücret kurumu biçimsel hukuka uygun olarak 
çalışmalarını sürdürmüş, Komisyon’un da işlerliği sağlanmış olurdu.   
Çok mu zordu bunları yapmak? Engel mi vardı?  
Kanımca, Türk-İş’in tutumu da onaylanamaz. Olması ve yapılması gereken, masada 
kalmak, yasal sürecin işlerliğini korumak ve Komisyon’u çalıştırmaktır. İşveren ve devlet 
kanatlarının önerilerini açıklamalarını isteyerek, ne altına inmek ve ne de üstüne çıkmak 
istediği önerisi dışındaki bir tutara neden katılmadığını gerekçeleriyle temellendirerek 
karşı oy kullanmaktır. Masayı terk etmek, sonuç olarak, asgari ücret kararı için tek yetkili 
özne olan Komisyon’un yürürlükteki kurallar uyarınca alacağı kesin kararla çalışmalarını 
sonlandırmasının engellenmiş, sözün özü tanık olunan hukuksuzluklara olanak ve ortam 
sağlanmış olması demektir. 
Üçüncü olarak da, yazılı metinde gerekçe olmak üzere ileri sürülen, geçmiş 
uygulamalarda “hükûmetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi” 

	
15  Komisyon’un önünde on günlük bir tartışma süresi olsa da hükümetin, asgari ücret kararının Aralık 

ayı açlık ve yoksulluk sınırlarının açıklanacağı son haftaya kalmasını istemediğini de unutmamak 
gerekir.  

 Nitekim, Komisyon’un toplantılarını yaptığı sırada, tartışmalarda Kasım ayı açlık sınırı olarak 
açıklanan 7.785 TL temel alınıyordu. Açlık sınırı ise, Aralık 2022’de 8.130,56 TL’ye, Ocak 2023’te 
de 8.864 TL’ye yükselmişti (30 ocak 2023 açlık & yoksulluk, arşiv; https://www.turkis.org.tr/ocak-
2023-aclik-ve-yoksulluk-siniri/).  
Bunun anlamı, asgari ücretin saptandığı ayın açlık sınırından ancak 376 TL fazla olmasıydı. Ama 
asgari ücret, 1 Ocak 2023’ten başlayarak yürürlüğe girecekti ve asgari ücretliler, saptanmasından 
ancak bir ay sonra Ocak 2023’te ilk aylıklarını alacaklardı.  
Dolayısıyla, aldıkları ilk aylık, yeni asgari ücretin 358 TL altında kalacaktı. Kaldı da! 

 Türk-İş’in 9.000 TL önerisinin kabul edilmiş olması varsayımında, asgari ücret Ocak 2023 açlık 
sınırının yalnızca 136 TL üstünde olabilecekti! Şubat 2023’te ise, 9.000 TL’nin açlık sınırının altında 
kalmaya başlayacağına kuşku yoktu.  
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yapıldığı savı, asgari ücret hukukuna uygun bir anlatım değildir, yanlış bir 
değerlendirmeye dayanmaktadır ve bu süreçle de uzaktan yakından benzerliği yoktur. 
Çünkü ileri sürüldüğü gibi hükümet, hukuksal olarak, asgari ücret sürecini tek başına 
sonuçlandıramaz. Süreci sonuçlandıran ve sonuçlandırması gereken, ancak ve yalnız 
Komisyon’dur. Biricik “yetkili özne” Komisyon’dur, “aracılık yapan” da ÇSG 
Bakanlığı’dır. Süreci sonuçlandırmak için, “hükümetin” değil, Komisyon’un devlet 
kanadından gelen üyelerinin, işveren ve işçi kanatlarından biriyle uzlaşmaya varması 
zorunludur. Geçmişteki uygulamalarda “hükümetin sonuçlandırdığının” ileri sürüldüğü 
örneklerin büyük bir çoğunluğunda, asgari ücret kararları devlet ve işveren kanatlarının 
oylarıyla ve oyçokluğuyla alınmıştır. 16 
Kısacası, bu gerekçeler, Komisyon toplantısız ve kararsız açıklanan “fiili asgari ücret 
kararı” için geçerli bir hukuksal dayanak olamaz.  

2. Yumurta Küfesi ve Devletin Küfesi 

Aralık 2022 sürecinin önemli sözcüklerinden biri de “Küfe” oldu. Ama, Türk-İş’in henüz 
sürecin yürürlükteki hukuka uygun olarak sürdüğü başlarında kullandığı “yumurta 
küfesi” ile Cumhurbaşkanı’nın sürecin hukuksuzlukların başladığı son aşamasında 
kullandığı “devletin küfesi” sözcüklerinin, benimsenen yaklaşım ve tutumlar, hatta 
gösterilen tepki ile ilgili olduğu, ikincisinin ilkine, yani “devlet küfesi”nin “yumurta 
küfesi”ne bir yanıt olmadığı kanısındayım. 
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret konusunda 
8 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında, açlık sınırıyla ilgili sayının asgari ücret 
görüşmelerinde alt sınır olup olmaması konusundaki tartışmalar bağlamında; “... Türk-İş 
40 yıldır asgari ücrete gidiyor, 6 defa imzalamış. Pazarlık oradan başladı diye orada 
bitecek diye bir kayıt yok. Biz rakam açıklamadık, işverenler rakam açıklasın görelim” 
demişti. Ardından da, sözlerini şöyle sürdürmüştü:  

“Sırtımızda yumurta küfesi yok, beğenmediğimiz rakam çıkarsa bizi 
imzalayacaksın diye zorlayan da yok. İçimize sinen, 2022 başında olduğu gibi bir 
ücret olursa seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa imza atmayız 
diye, dün sayın başkan da söyledi.” 17  

2022 süreci, Komisyon’un 7 Aralık toplantısının ertesi gün yapılan basın toplantısındaki 
bu sözlerde öngörüldüğü gibi sonuçlandı. Kavlak, asgari ücretin açıklanmasından sonra 
bir şube genel kurulunda yaptığı konuşmada, daha önceki basın toplantısında dile 
getirdiği “masadan kalkma” sözlerini anımsattı, Sonra da nedenini, “içine sinmeme”nin 
yanı sıra belirlenen tutarın (8.506, 80 TL’nin ) emekçileri “yoksullukla buluşturması” 

	
16  Örneğin, 2000 ile Temmuz 2022 arasındaki dönemde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yalnızca 6 kez 

“oybirliği” ile karar verebildi. Bunun 2’si de, Aralık 2021 ve Haziran-Temmuz 2022 süreçlerinde 
alınan kararlardı.  
“Oyçokluğu” ile alınan karar sayısı 17’dir. İşçi kanadı 15 karara karşı çıkmış, yani bu dönemdeki 
toplam 23 karardan 15’i devlet ve işverenin uzlaşması ve oyçokluğu ile alınmıştır. Buna karşılık 
işveren kanadı yalnızca 2 karara karşı çıkmıştır.  
Bu dönemde, işçi kanadı 2 kez (2000 ve 2009’da) Komisyon toplantılarına, 2019’da da oylamaya 
katılmamıştır (DİSKAR, Asgari Ücret Gerçeği, 2023 Raporu, Aralık 2022, Tablo 3, s. 24).  

17  “Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak’tan asgari ücret açıklaması: İmza atmamak dışında bir şey 
yapamayız”, 8 Aralık 2022, 11:53, https://www.evrensel.net/haber/476466/turk-is-genel-sekreteri-
kavlaktan-asgari-ucret-aciklamasi-imza-atmamak-disinda-bir-sey-yapamayiz 
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olarak açıkladı:  
“... Gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari 
ücretlilere, umutlarını bize bağlamış, alınterini bize emanet etmiş milyonların 
omuzlarımıza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin 
derdine derman olmayan onları yoksullukta buluşturan böyle bir rakamın altına 
imzamızı koymadık.” 18 

Kavlak izleyen günlerde, bu sözlerini başka bir şube genel kurulunda da yineledi. Bir 
yandan, “... açıklanan rakamın emekçilerin derdine derman olmadığını düşündükleri 
için imza atmadıklarını” yineledi. Öte yandan, “vergi oranlarıyla ilgili değişiklik 
yapılması için de mücadele ettiklerini dile getir(di).” ÇSG Bakanı’nın, TV’deki 
konuşmasında, “işçilerin lehine bir düzenleme yapacakları” yolundaki açıklamasını 
anımsatarak, “bu konunun takipçisi olmaya devam edeceği(ni) ve kendisine her türlü 
desteği vereceği(ni)” de ekledi. 19 
Cumhurbaşkanı; kanımca Kavlak’ın 8 Aralık’ta söylediği “yumurta küfesi” sözlerini 
anımsayarak değil, doğrudan Türk-İş’in Aralık 2021 ve Haziran-Temmuz 2022 
süreçlerinde izlediğinden büsbütün farklı olan ve belki de beklenmeyen tutumuna, asgari 
ücretin, örneğin “açlık sınırının yada 8.000 TL’nin üzerinde” belirlenmesi için –Aralık 
2021’de olduğu gibi– Bakanlığa bir “görüş” bildirmemiş olmasına tepki olarak, 
kendisinin sırtında “devlet küfesi” bulunduğunu belirtti. Önceki süreçlerde yapılan 
artışlar ile gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını anımsattıktan sonra, “Bütün bunları 
yaparken, unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var” dedi. Hatta 9.000 TL önerisi 
için “atıyorlar!” dedi. Sonra da, Türk-İş’in 9.000 TL önerisine ve tutumuna ilişkin 
olduğunu, ama “Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla 
karşılıyoruz” yolunda web sayfasındaki resmî açıklamasıyla çeliştiğini düşündüğüm, 
yazılı metinler dışındaki kendine özgü açık ve içten bir anlatımla, şu eleştiriyi yöneltti:  

“Ama tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. ‘Şu kadar, bu kadar veririz 
filan falan’ diye... Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz, çok 
hassasız.” (...) 
“İşin diğer yanı, devlet olarak unutmayalım ki bizim sırtımızda önemli bir küfe 
var. Bu küfe devamlı doluyor.” 20 

Sırtında “devlet küfesi” olmak, siyasal iktidarlar için doğaldır, gereğini hukuka uygun 
olarak yerine getirmek de anayasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük, Anayasa’nın 
birçok maddesinde açıkça yer almaktadır. “Devlet küfesi”, hukuksuzluklar dizisinin, 
yasal süreci fiili bir sürece dönüştürmenin gerekçesi yapılamaz, yapılmamalıdır. 
Yapılmasını kaçınılmaz kılan bir durum da yoktur gerçekte. Çünkü, yasal süreç 
çerçevesinde de, uygulamada görüldüğü üzere, işveren kanadıyla anlaşarak, 
oyçokluğuyla hukuka uygun karar alma olanağı vardır. 
Cumhurbaşkanı, yılın son kabine toplantısının ardından yaptığı uzun konuşmada, asgari 

	
18  “Ankara 3 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu, 24.12.2022, 

https://www.turkmetal.org.tr/haber/ankara-3-nolu-sube-5-olagan-genel-kurulu 
19  “Eskişehir ve Kırıkkale Şubelerimizin Genel Kurulları Tamamlandı”, 25.12.2022, 

https://www.turkmetal.org.tr/haber/eskisehir-ve-kirikkale-subelerimizin-genel-kurullari-tamamlandi 
20  “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı”, 22.12.2022, 

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142227/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-8-bin-500-tl-
olarak-acikladi 
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ücrete ayırdığı satırlarda, artış oranlarından ve işverenlere sağlanan destekten söz etmekle 
yetindi. Doğal olarak, “... 2023 yılı asgari ücretini kamuoyuna açıkladık”, “... belirledik”, 
“... ilan ettik” diyerek, Komisyon’un adını bile anmadı. Ama, “8 bin 507 lira olarak ilan 
ettik(leri)” net asgari ücretin “250 lirası(nın) işveren tarafından değil devletçe 
ödenece(ğini)”; amacının da, “asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yap(ılan) 
yüksek oranlı artışların istihdamda herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması” olduğunu 
vurguladı. 21 

3. ÇSG Bakanı Bilgin’in Açıklaması ve Sorular 

Açıklanan asgari ücret kararının “Komisyon’ca belirlendiğinden” hiç söz etmeyen Bakan 
Bilgin, bir TV programında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonun “hız kesmeye 
başladı(ğını)”, “yüzde 35 ile 40 arasında Mayıs’a girece(klerini)” ileri sürerek, “... bu 
şartlar altında yüksek belirledik” dedi. Net tutar olarak belirlenen 8.506,80 TL’nin “ciddi 
bir rakam” olduğunu ve “bazılarında panik yarat(tığını)”, hatta “7 bin 500 - 8 bin 
arasında beklentileri olanlar(ın) bundan rahatsızlık duy(duklarını)” ileri sürdü. Tutarın 
“yüksek” oluşunu da, “biz sosyal bir devletiz ve sosyal devletin gerekliliklerini yerine 
getirmek durumundayız” diyerek temellendirmeye çalıştı. ÇSG Bakanlığı’nın da, 
Komisyon’da “taraf” olmadığını, işçi kanadı temsilcilerinin ise pazarlığa “Çok yüksekten 
başladıkları(nı)” ileri sürerek, “9 bin olmazsa imzalamayız” dediklerini anımsattı. 
Belirlenen tutarın yüksek oluşunun “panik” ve “rahatsızlık” yarattığı yolundaki 
açıklamasıyla ilgili olarak da, kendisiyle “görüşen üç büyük konfederasyonun böyle bir 
talebi olmadı(ğını)”, “zor örgütlen(en)” ve “yüksek ücretli toplu sözleşme yapama(yan)” 
küçük sendikalarla ilgili olduğunu, “böyle bir talepte bulundu(klarını)” açıkladı.  
Bakan Bilgin’in, bundan Bakanlık ve devlet için çıkardığı sonuç şuydu: Örgütlenmenin 
önünü açarak güçlü sendikacılığa gitmemiz lazım.” 22 
“Üç bileşenli” bir yapıda Bakanlığın, daha doğrusu devletin “taraf” olmadığının ileri 
sürülmesi, hem gerçeklere ve uygulamaya, hem de yürürlükteki hukuka aykırı bir savdır. 
15 üyenin 5’ini temsil eden devlet “taraf” değilse, birkaç istisna dışında, neden 
taraflardan biri olan işveren kanadıyla hareket ederek oyçokluğuyla asgari ücret kararı 
al(ın)mıştır? Daha önemlisi, asgari ücret süreçlerinde de sıklıkla yinelediği gibi, “güçlü 
sendikacılığın ve örgütlenme özgürlüğünün önünün alabildiğine açılması gerektiğini” 
söylemeyi sürdüren ve “bunu teşvik edecek başka projeleri” bulunduğundan da söz eden 
ama inandırıcılıktan uzak bu söylemle yetinen Bilgin’in, katıldığı TV programlarında 
kendisine yöneltilmeyen, AKP döneminde yerleşiklik kazanan hak ihlâllerine eklenen bir 
yenisiyle ilgili şu sorulara yanıt vermesi gerekmez mi? 

Cumhurbaşkanı’nın tek imzayla ve temelsiz, yasaya apaçık aykırı ve keyfi 
gerekçelerle “sistematik” olarak aldığı grev erteleme kararları ve özellikle Birleşik 
Metal-İş ile Öz Çelik-İş’in tüm koşulları yerine getirerek aldıkları yasal grev 
kararlarının, Komisyon’un 14 Aralık’taki ikinci toplantısından birkaç gün önce 
ertelenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?  

	
21  “Yerli doğal gazımızı 2023’te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz”, 

26.12.2022, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142280/-yerli-dogal-gazimizi-2023-te-milletimizin-
hizmetine-sunmak-icin-gece-gunduz-calisiyoruz- 

22  “Bakan Bilgin, Haber Global Canlı Yayınında Gündeme İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu”, 26 
Aralık 2022, Pazartesi, Ankara, https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakan-bilgin-haber-global-canli-
yayininda-gundeme-iliskin-degerlendirmelerde-bulundu/ 
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Cumhurbaşkanı’na, bu kararın “güçlü sendikacılığın ve örgütlenme özgürlüğünün 
açık bir ihlâli” ve özünde bir “yasal hak gasbı” niteliği taşıdığını açıkladınız mı? 
Kamuoyuna bir açıklamada bulundunuz mu? Basından size bir soru yönelten oldu 
mu? Olduysa nasıl yanıtladınız? 

Bir soru da, Aralık 2021, Haziran-Temmuz 2022 ve Aralık 2022 süreçlerinin üçünü de 
kapsamak üzere, asgari ücret için yönelteyim: 

Cumhurbaşkanı’na, bu süreçlerin yürürlükteki kurallara aykırı ve hukuksuz 
olduğunu, kararı ancak “Komisyon’un alabileceğini, açıklanmasını da Başkanının 
yapabileceğini, gerekli görüyorsa basın toplantısı yoluyla değerlendirmeler 
yapabileceğini”, uygun bir dille anımsattınız mı? 

Anımsatmaya gerek yok ama belirteyim: Bu soruları “politikacı ve ÇSG Bakanı Vedat 
Bilgin’e” değil, sosyal politika ve çalışma ekonomisi alanından bir “akademisyen olan 
Prof. Dr. Vedat Bilgin’e” yönelttim. 

III. ERGÜN ATALAY’IN AÇIKLAMALARI  
VE TÜRK-İŞ’İN KARŞIOY YAZMADIĞI KARAR 

Türk-İş Genel Başkanı, asgari ücretin 22 Aralık’ta açıklanmasının ardından, önce 27 
Aralık’ta katıldığı bir TV programında, iki gün sonra da Resmî Gazete’de yayınlanıp 
yürürlüğe girmesinden sonra ve 2023’ün ikinci günü, bir gazeteye verdiği röportajda 
açıklamalar yaptı.  
Bunlar, üçüncü toplantının “fiili sürecin” başladığı son anları/dakikalarına ilişkin 
açıklamalardı.  
1. Ergün Atalay’ın Web Sayfasında ve  
Video Kaydında Yer Alan Açıklamaları 
Türk-İş Genel Başkanı, 27 Aralık TV programında önce, ÇSG Bakanı’nın “7.500-8.000 
TL sorunu” konusunda yukarıda değindiğim açıklamasıyla ilgili soruya ve bazılarından 
daha önce de söz ettiği başka konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Önce, 27 Aralık’ta Türk-İş web sayfasında “Atalay’ın açıklamalarından öne çıkan 
başlıklar şöyle” denilerek, TV programından özetlenen “resmî” nitelikli olanlarına 
değinip alıntılar yapacağım.  
Sonra da, yine aynı gün “Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında soruları 
yanıtladı(ğı)” ve “asgari ücret pazarlık sürecinde yaşananları anlattı(ğı)” belirtilen, Türk-
İş web sayfasındaki 55:28 dakikalık video kaydına dayanarak, açıklamalarının Türk-İş 
web sayfasında özetlenen aynı konulara ilişkin bölümlerinden daha geniş alıntılar 
yapacağım.  
Türk-İş web sayfasındaki özete göre Atalay, gerek bu sorunla ve gerekse asgari ücret 
sürecinin 20 Aralık’ta yapılan ama karar almaksızın sonlanan üçüncü toplantı ve 
sonrasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“... Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim. 
Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben 
komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. 
Sayın Bakanımız ayın 20’sinde beni Bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK 
Başkanı oradaydı. Sayın Bakan’a TÜRK-İŞ’in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu 
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rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın 
televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu 
bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok.” 23  

Atalay’ın yukarıdaki açıklamalarının “8 bin lira meselesi”nden daha önemli yanları var 
kuşkusuz.  
Önce, açıklamanın ilk paragrafının son cümlesinde geçen “Ben Komisyonu 6 kez 
topladım” cümlesindeki altını çizdiğim sözcükle ilgili bir düzeltme yapmak gerekiyor. 
Bu amaçla, web sayfasındaki video kaydını da birçok kez dinledim. Duydum ki Atalay, 
bu sorunla ilgili soruya verdiği yanıtın video kaydında da “Komisyon” sözcüğü 
kullanmış!  
Video kaydına gelince; Atalay, asgari ücret sürecinin hukuksuzlukların birbirini izlemeye 
başladığı “kırılma noktası” olan üçüncü toplantı sonrasıyla ilgili gelişmelerden, önce “8 
bin lira meselesi” ile Türk-İş karar organlarının toplantıları konusunda şunları anlattı: 

“... canlı yayında bir daha dinledim. Şimdi ne benim, ne arkadaşlarımın 8 binin 
üstünde, ne böyle bir rakam, ne böyle bir muhabbet oldu, ne de telaffuz oldu. Ben 
bunların hepsini konuşurken yirmi günde iki kez Başkanlar Kurulu’nu topladım. 
Komisyonu altı kere topladım. Yönetimle her gün beraber olduk. 8 binle ilgili 
böyle bir ne muhabbetimiz oldu, ne bir rakam oldu.”  

Görüldüğü gibi Atalay, Komisyon’un 20 Aralık toplantısı öncesinde, Türk-İş Başkanlar 
Kurulu’nu iki kez toplamış. Ancak, “Komisyon” olarak tanımladığı, “her gün beraber 
olduk” dediği ve “altı kere” topladığını belirttiği “Komisyon”, doğal olarak AÜT 
Komisyonu değildir. Hemen izleyen cümlesinden de anlaşıldığı gibi, söylemek istediği 
Türk-İş Yönetim Kurulu’dur.  
Deneyimli ve kıdemli bir sendikacı ve Konfederasyon Genel Başkanı için bu sürç-ü 
lisan”ı, canlı yayında da olsa, yadırgadığımı söylemeden edemem! Özellikle de, zaman 
zaman dilbilgisi ve yazım kurallarıyla ilgili hatalara rastladığım web sayfasındaki 
açıklamada düzeltilmemiş olmasını...  
Atalay, yine video kaydına göre, yukarıdaki sözlerinin hemen ardından, kendisinin 
Bakanlığa çağrılması ve sonrası ile ilgili çok daha önemli gelişmeleri, özellikle 9.000 TL 
konusunda Bakana ve basına yaptığı açıklamayı da aynen şöyle anlatmıştır: 

“Ben Sayın Bakanımıza, ayın 20’sinde beni Bakanlığa davet ettiler. Komisyon 
aşağıda toplantıdaydı. TİSK Başkanı, Sayın Bakan oradaydı. Ben Genel 
Sekreterimi, Komisyon Başkanımı aldım. Sayın Bakanın yanına çıktık. Sayın 
Bakana Türk-İş’in talebinin 9 bin lira olduğunu, bunun altında bir rakamla 
ilgili bu masada olmayacağımızı ifade ettim. Oradan çıktım. Basınının önüne. 
Komisyon’a girdim. Komisyon’daki öbür arkadaşlarımızı da çıkardım.  
Komisyon dediğiniz 15 kişiden oluşmuyor. 15’in dışında 30 tane de uzmanlar var. 
(...) 
Arkadaşlarımı çıkardım. Basının önüne geldim. Bir dakika çıktım dedim ki: 
Türk-İş’in talebi 9 bin lira. Oradan ayrıldım. Tablo bu. Onun dışında, benim ne 
böyle bir duyduğum, ne bir görüşmem oldu.” (...). 

	
23  “Genel Başkan Ergün Atalay, Habertürk Televizyonunda Açıklamalarda Bulundu”, 27 Aralık 2022, 

Arşiv, Manşet, https://www.turkis.org.tr/genel-baskan-ergun-atalay-haberturk-televizyonunda-
aciklamalarda-bulundu/ 
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Açıklamaların bu bölümünden, anlatım sırasına göre ne anlaşılmak gerekir?  
ÇSG Bakanı, Atalay’ı Bakanlığa davet etmiştir. Atalay, çağrıya uyarak Bakanlığa 
gitmiştir. Komisyon, toplantı halindedir (Sanıyorum ki toplantı, Bakanlığın giriş katında 
bulunan Reşat Moralı Salonu’nda). TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ve Bakan 
Bilgin “orada”dır (Bu cümleden, hem Bakanın ve hem de Akkol’un toplantısını 
sürdürmekte olan Komisyon’da oldukları anlaşılmaz mı?). Atalay, Türk-İş temsilcilerine 
Başkanlık yapan Genel Sekreter Pevrul Kavlak ile Komisyon Başkanını toplantıdan 
alarak (çıkararak), Bakan’ın yanına çıkmıştır (Bu cümleye göre ise, öncekinin tersine, 
Bakan’ın Komisyon’da değil makamında olması gerekmez mi?). Ve Atalay Bakan’a, 
Türk-İş’in önerisinin 9.000 TL olduğunu söylemiş ve bunun altında bir tutarı kabul 
etmeyeceklerini belirtmiştir. Sonra, aşağıya inip Komisyon’a girmiş ve Türk-İş’in 
Komisyon’daki diğer temsilcilerini de toplantıdan çıkarmıştır. Bakandan sonra, basına da 
bir dakika süren kısa bir açıklamada bulunmuştur.  
Atalay’ın, bu anlatımdaki “TİSK Başkanı, Sayın Bakan oradaydı” cümlesinde geçen 
“oradaydı” sözcüğüyle “Komisyon”u değil “Bakan’ın makamı”nı belirtmek istediği ileri 
sürülebilir. Böyle olsa bile, gözden kaçırılmamak gereken nokta, Atalay’ın “Bakanın 
yanına çıktı(ğı sırada)”, Bakan Bilgin ile TİSK Yönetim Kurulu Başkanı’nın birlikte 
olmasıdır. Bu birlikteliğin nasıl gerçekleştiği ve süresinin ne olduğu belli değildir. Başka 
deyişle, Akkol’u da Bakan mı davet etmiştir? Ettiyse ne zaman? Bu konularda, 
saptayabildiğimce, basına yansıyan herhangi bir bilgi yoktur.  
Birlikte oldukları yer konusunda da, Atalay’ın anlatımından kaynaklanan bir belirsizlik 
vardır. Ummak isterim ki bu yer Komisyon değildir! 
Ergün Atalay’ın, Komisyon Başkanı’nı da toplantıdan çıkarıp Bakan’ın yanına götürmüş 
olması ilginçtir. Nedenini kestirmek güçtür. Bununla birlikte Atalay, Komisyon’un üç 
kanadının yasal üyelerinin bulunduğu görüşmede yaptığı 9.000 TL açıklamasını 
Komisyon üyelerine iletecek yetkili kişinin Komisyon Başkanı olduğunu düşünmüş 
olabilir (?). 
Bazı belirsizliklerine karşın, sürecin Atalay’ın Bakanlığa çağrılmasını izleyen kesitine 
ilişkin bu anlatım ve açıklamalar bile, tek başına, asgari ücret kurumunun “ne hallere 
düştüğünü ve düşürüldüğünü” görmeye ve göstermeye yettiğini düşündürmüyor mu?  
Komisyon’un işçi kanadının başkanlığını yapan Genel Sekreter Pevrul Kavlak’ın Türk-
İş’in önerisini açıklama, savunma ve görüşülmesini isteme yetkileri yok mu? Genel 
Başkan neden Bakanlığa çağrılıyor? Ve, önerisini yaptıktan sonra da, Komisyon’da 
tartışılmasını istemeden neden Bakanlıktan ayrılıyor?  
Bu sorular, ilk toplantıdan bu aşamasına değin hukuka uygun olarak süren asgari ücret 
sürecinde hukuksuzlukların ardı sıra neden ve nasıl başladığını yeterince ortaya 
koymaktadır. 
TV programında, asgari ücret kurumu konusundaki bilgisizlikler nedeniyle olsa gerek, 
sürecin hukuksuzluklar boyutunun “soru” ve “yanıt” olarak hiç mi hiç gündeme 
gelmediği anlaşılmaktadır.  
Türk-İş temsilcilerinin bile, önceki asgari ücret süreçlerini de kapsamak üzere söz 
etmediği, tersine kaynağında olduğu hukuksuzlukları gazeteciler nasıl ve nereden 
bilsinler ki!  
Atalay açıklamalarında, üç konfederasyona bağlı sendikaların üyelerinin % 1’nin bile 
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asgari ücretli olmadığı gerekçesiyle, “Bir daha biz o masada oturmayalım. O masada 
asgari ücretli otursun” diyerek önerisini ve ayrıca, AÜT Komisyonu’nun “12 Eylül’den 
kalma bir kurum olduğu” yolundaki yanlış görüşünü de yinelemeyi sürdürmüştür. 
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, TV programından bir haftaya yakın bir süre sonra 
2023’ün ikinci günü yayınlanan bir röportajında da, bu programda değinilen yukarıdaki 
konulara ilişkin açıklamalar yapmıştır. 24  
Atalay’ın, asgari ücret sürecinin 20 Aralık’taki üçüncü toplantısının sonlarındaki 
kesitinde Bakan Bilgin’in kendisini ÇSG Bakanlığı’na çağırması ve özellikle bu önemli 
tarihten “üç gün” (?) sonrası ile ilgili açıklamaları, gazetecinin yaptığı özete göre aynen 
şöyledir: 

“... Bu arada 20 gün içinde iki kez başkanlar kurulu yaptık.  
Ayın 20’sinde beni bakanlığa çağırdılar. Komisyon sürüyordu.  
Bakana 9 bin TL talebimizi ilettim. Sonra basının önünde bu rakamı duyurdum.  
3 gün sonra bakan tekrar aradı ve aynı noktada olup olmadığımı sordu.  
‘Aynı noktadayım’ dedim.  
Türk-İş başkanı söyler ve söylediği noktada durur.” 25 

Atalay’ın bu açıklamasına göre, 20 Aralık’ta kendisini Bakanlığa davet eden ÇSG Bakanı 
Bilgin, bundan üç gün (?) sonra kendisini “tekrar” aramıştır. Bu durumda, sözü edilen 
“üç gün”, tam gün olarak hesaplandığında, ikinci aramanın doğal olarak 23 Aralık olması 
gerekir.  
Ancak 23 Aralık; asgari ücretin bir gün önce 22 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’nın 
Başkanlığında yapılan TV’deki açıklama töreninde, “aramızda mutabakata vardık” 
diyerek yaptığı, böylece “hükümet ve işveren mutabakatı”nı Bakan Bilgin’e ve TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı’na onaylattığı açıklamanın ertesi gün olan bir tarihtir.  
Öyle anlaşılıyor ki Atalay, tarihinin hesaplanması önem taşıyan ikinci kez aranması için 
“3 gün sonra” derken, günleri saymaya, 20 Aralık’ta yapılan birinci çağrının ertesi gün 
olan 21 Aralık yerine, 20 Aralık’tan başlayarak ilk arama gününü de hesaba katmıştır!  
Oysa, Bakan’ın Atalay’ı “tekrar” aradığı günün 23 Aralık olmasının bir anlamı yada olası 
bir sonucu yoktur. Çünkü asgari ücret, bir gün önce 22 Aralık’ta açıklanmıştı. Açıktır ki 
Bakan, Atalay’ı bu açıklamadan önce aramakla, Türk-İş’in “aynı noktada olup 
olmadığını” öğrenmek istemiştir. İçeriği açıklanmayan bu girişimin, belirlenen asgari 
ücret kararının oyçokluğuyla değil oybirliğiyle kabul edilmesini sağlamaya yönelik bir 
“nabız yoklaması” olduğu düşünülebilir.  
Atalay ise, Bakan Bilgin’in, kendisine yönelttiği “aynı noktada” olup olmadığı, yani 
9.000 TL önerisinde ısrar edip etmediği sorusuna, “Türk-İş Genel Başkanı” olarak, 
“söylediği noktada dur(duğu)” yanıtını verip çizgisinden sapmadığını kanıtladı. 
Kamu toplu sözleşmeleri konusunda 2 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında, asgari 
ücrete zam yapılması konusunda bir istemlerinin olup olmadığıyla ilgili bir soruya 
verdiği yanıtta da, asgari ücret görüşmelerinin özü ve niteliğiyle bağdaşmadığını 

	
24  İklim Öngel, 02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00; https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turk-is-baskani-

ergun-atalay-asgari-ücret-sürecini-degerlendirdi-milyonlarin-vebali-sirtimda-2017530 
25  a.k.; Not: Gazetede tek paragrafta verilen bu açıklamaları, sürecin gelişimine göre anlaşılırlığını 

kolaylaştırmak için cümlelere ben böldüm (MG). 
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düşündüğüm bir benzetme yaparak, sözünde durduğunu söyledi:  
“TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de 
böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; ‘Gitseydin biraz 
daha yüksek alırdın.’ Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok.” 26 

2. Kararın Yayınlanması ve Türk-İş’in Karşıoy Yazısı Yazmaması 

Asgari ücret kararı, kabul edilmesinden bir hafta sonra 27 Aralık’ta yayınlandı. Sandım 
ki bu kez “yasak savıcı” olmayan bir gerekçe yazılacak! Özellikle de, Türk-İş’in yazacağı 
karşıoy yazısını göndermesi bekleniyor!  
İkisinde de yanıldım! 
Karara göre Komisyon, “resmî” çalışmalarına 7 Aralık’ta başlayıp 22 Aralık’ta 
sonlandırdı. Toplam “dört” (?) toplantı yaptı. Toplantılar sonucunda, “son toplantıya “işçi 
temsilcilerinin katılmamalarına karşılık”, dört maddede sıralanan kararların “toplantıya 
katılanların oybirliğiyle karar verilmiş” olduğu belirtildi. 
Kararlar şunlardır:  

1) Asgari ücretin “milli seviyede” saptanması;  
2) Bir günlük normal çalışma karşılığı olan asgari ücretin, 333 lira 60 kuruş olması 

ve 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanması;  
3) 2023’ün Ocak ve Haziran ayları arasındaki altı aylık dönemde, “asgari ücret 

desteğinin ... 250 TL olarak sürdürülmesi”, bu amaçla da “desteğin kapsamı ile 
usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesi”; 27 

4) Kararın 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayınlanması. 
Kararda, gerçekte ve yasaya uygun olarak “oyçokluğu” ile alındığının belirtilmesinden 
kaçınıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü kararın yasal olarak geçerli olabilmesi için toplantı ve 
karar yetersayıları olan 15 üyenin 10’unun olumlu oy kullanması gerekir. Komisyon, işçi 
kanadı temsilcilerinin “son” toplantıya katılmamasına karşılık (doğrusu “karşın”), aslında 
kararını “oyçokluğu” ile almıştır. Ne var ki, “katılanların oybirliğiyle” denilmiş olması 
da yanlış bir anlatım değildir kuşkusuz. 
 “Son” denilen dördüncü toplantının, ancak 21 Aralık günü yapılması olanaklıydı. Oysa, 
“AKP Genel Başkanı” olarak Cumhurbaşkanı’nın, 21 Aralık’ta Grup toplantısında 
yaptığı konuşmada ve çıkışta basına yaptığı açıklamalarda, ne sözcük olarak “Komisyon” 
geçiyordu, ne de Komisyon toplantısı yapılacağını gösteren herhangi bir belirti vardı.  

	
26  02 Şubat Perşembe 2023, Saat: 11:43; Güncellenme: 02 Şubat Perşembe 2023, Saat: 14:46; 

https://www.gazeteduvar.com.tr/turk-is-baskani-atalay-asgari-ucrete-ek-zam-talebimiz-yok-haber-
1601260; 02.02.2023 11:48; https://www.birgun.net/haber/turk-is-baskani-ergun-atalay-dan-asgari-
ucrete-ek-zam-aciklamasi-oyle-bir-zam-talebimiz-yok-419849; Haber Merkezi, 02.02.2023, 
https://haber.sol.org.tr/haber/turk-asgari-ucrete-ek-zam-talebimiz-yok-364326. 

27 ÇSG Bakanı, yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesinin ilk günlerinde, “TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.”  
Yaptıkları görüşmede; “asgari ücret başta olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları(n) 
değerlendirildi(ği)”; “asgari ücret işveren desteği” konusunun ele alındığı; Bakanın, “küçük-orta 
işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi 
yönündeki işveren taleplerini dinledi)ği)” belirtildi (4 Ocak 2023, Çarşamba, 
https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakan-bilgin-tisk-yonetim-kurulu-baskani-ozgur-burak-akkol-ile-
gorustu/. 
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3. Asgari Ücret “Girdabı”, “Tuzağı” 
Aziz Çelik; Cumhur ve/yada Talimat Hukuku’na “fiili uyarlama” ile başlayıp Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nun “fiilen lağvedilmesi” ile noktalanan ve birbirini aratmayan 
hukuksuzluklarla dolu olan Aralık 2021,  Haziran-Temmuz 2022 ve özellikle Aralık 2022 
asgari ücret süreçleri sonunda gelinen noktayı, artık işçilerle sınırlı olmayan kişiler 
yönünden kapsamının giderek yaygınlaşması eğilimini vurgulamak üzere kullandığı 
“girdap” ve “tuzak” kavramlarıyla anlatıyor.  
“Ortalama ücrete” dönüşme eğilimi giderek artan asgari ücret sorununda çözümün 
“sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi kapsamının genişletilmesi” olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Aziz Çelik, son süreci özlü biçimde şöyle tanımlıyor:  

“2023 yılı için saptanan asgari ücret işçisiz, hukuksuz, insafsız ve sendikasız bir 
asgari ücrettir.” 28 

 “Türk-İş heyeti(nin) bizzat Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın müdahalesiyle 
masayı terk etti(ğini)” yazan ve Atalay’ın asgari ücretin 9.000 TL olması önerisinin 
“beklenmedik bir hamle” olduğunu belirten Aziz Çelik’e göre:  

 “... Asgari ücretin açıklanacağı basın toplantısı masasına önce dört sandalye 
konuldu ve Türk-İş son ana kadar masaya gelmeye zorlandı. Ancak Türk-İş’in 
gelmeyeceği anlaşılınca masadaki sandalye sayısı üçe düştü. Böylece asgari 
ücrette hükümetin istediği fotoğraf verilemedi. Adeta bir PR faaliyeti olarak 
planlanan asgari ücretin açıklanması hükümet açısından fiyasko oldu. (...) 
... 2023 asgari ücreti tıpkı 2022’de olduğu gibi hukuksuz biçimde ilan edildi. 
Komisyon toplantısında karar alınmadı. Dahası asgari ücretin açıklandığı 22 
Aralık 2022 günü Komisyon toplantısı yapılmadı” (tüm vurguları ben yaptım). 29  

Yazılı basında rastlamadığım bu açıklamalar, aralarında yalnızca bir Komisyon üyesinin 
bulunduğu üç kişilik “tarihsel basın toplantısı tören ve masası” konusunda, Ergün 
Atalay’ın 2 Ocak 2023’te yayınlanan yukarıda değindiğim röportajında söylediği “3 gün 
sonra bakan tekrar aradı ve aynı noktada olup olmadığımı sordu. ‘Aynı noktadayım’ 
dedim” yolundaki sözlerini doğrulamaktadır. 

IV. SONUÇ: “BAKANIMLA, İŞVEREN SENDİKASI  
BAŞKANIYLA ... KONUŞURUZ, ... NETİCEYE VARIRIZ” 

Kaynakları “resmî” web sayfalarında ve basında yer alan açıklama ve haberler olan 
Aralık 2022 asgari ücret sürecinin son iki günündeki hukuksuz gelişmelere ilişkin kesitini 
incelediğim bu makale için yazılabilecek en anlamlı Sonuç, aynı zamanda makalenin 
başlığı yaptığım, Cumhurbaşkanı’nın özlü ve gerçek durumu açıkça ortaya koyan bu 
cümlesidir. 
Varılan “netice”, görünüşte 8.506 TL, özünde ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
“fiilen lağvı” olgusudur. “Sebep” ise, bu tutarı yalnızca 494 TL aşan Türk-İş önerisidir. 
Kuşkusuz, özü üç sözcükten oluşan bu cümlededir ama, önündeki ve arkasındaki 
cümleler de anımsanmadıkça, “Devlet: O Benim” (L’État, c’est moi) sözlerinin Asgari 

	
28  Aziz Çelik, “Asgari Ücret Girdabı”, 25.12.2022 08:33, https://www.birgun.net/haber/asgari-ucret-

girdabi-414987. 
29  a.k. 
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Ücret Tespit Komisyonu’nun üç süreçteki durumuna uyarlanmasında, “Komisyon, Benim 
Ben” anlamına geldiği anlaşılamaz.  
Cumhurbaşkanı, üç sözcüklü bu cümleyi, açıkladığı “8.500 TL” için kurmuştu. 
Kendilerine yönelttiği sorulara aldığı yanıtlarla, önce TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol’un, sonra da zaman zaman “Bakanım” dediği ÇSG Bakanı Vedat 
Bilgin’in kendi sesleriyle, basın toplantısını izleyen gazeteciler ile canlı TV yayınlarının 
izleyicileri önünde onaylarını almıştı. Sürekli ve yanlış biçimde “rakam” olarak anılan 
asgari ücret tutarını da açıklamıştı (Foto 2). 
Oysa, asgari ücretin gerek belirlenmesi, gerekse açıklanması süreci konusunda 
yürürlükteki kurallarda böyle yazmıyor. İçlerinden yalnızca birinin işveren kanadından 
Komisyon üyesi olduğu üç kişinin “mutabık” kalmasıyla asgari ücret belirlenemez. Diğer 
ikisi, yürütme erkinin başı olan Cumhurbaşkanı ve kabine üyesi sıfatı bulunan ÇSG 
Bakanı olsa da...  
“Mutabık” kalması gereken, kurum ve kurul, ancak ve yalnız Komisyon’dur. 
Komisyon’un da, en az on üyesinin katıldığı bir toplantıda, tümünün “mutabık” kalmış 
olması gerekir. Cumhurbaşkanı, “mutabık” kalan(lar)ın Komisyon ve Komisyon üyeleri 
olduğunu söylememiştir. Açıkladığı karar, sözcük olarak kullanmamaya özen gösterdiği 
ve saptayabildiğimce de hiç kullanmadığı “Komisyon”un değil, üç kişinin “mutabık” 
kaldığı “fiili” bir karardır.  
Kararda, 10 üyenin imzasının bulunması, bu “fiili” gerçeği ne değiştirir, ne de gizler. 
Kuşkusuz, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, Komisyon dışında görüşmeler 
yapılabilir, politikalar belirlenebilir, kimi kararlar da alınabilir... İkili görüşmeler, kimi 
zaman, salt işveren değil işçi kanadıyla da yapılabilir, karar da alınabilir. Ama her iki 
durumda alınan ve açıklanan karar, yasal bir “Komisyon kararı” sayılamaz. Olsa olsa, 
“fiili bir karar” olabilir. Açıklayan da, “fiili Başkan” sayılır. 
Çünkü, “kesin” olan yasal asgari ücret kararı, ancak “Bakanlığın tespit edeceği üyelerden 
birinin başkanlığında” toplanan Komisyon’da ve Komisyon’ca alınabilir (Yönetmelik, m. 
8/1). Ve çünkü, “alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur” (m. 9/3). 
Bunlar, uyulması zorunlu “emredici” kurallardır. 
Geride kalan üç süreçte de böyle olmadı ne yazık ki! 
Eğer asgari ücret belirleme süreçleri, Komisyon’un Aralık 2022 sürecinde de “fiilen 
lağvedilmesi olgusu” ile yerleşiklik kazanmış hukuksuz yöntem ve işlemlerle 
sürdürülmek ve sonuçlandırılmak isteniyorsa, çözümü vardır ve kolaydır:  
İlk adım, İş Kanunu’ndan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı sistemine aktarılan AÜT 
Komisyonu’nun üçlü yapısını, tek imzalı bir kararla değiştirmek olabilir! 
Nasıl olsa, üçlü yapısıyla İş Hukukumuza özgün bir kurum olarak girmesinden beri işçi 
kanadının tek temsilcisi olan Türk-İş’in Genel Başkanı Atalay, son üç süreç sırasında 
“bizi Komisyondan alsınlar” yolunda öneride bulunmuşken ve bu tekli yapıya 
“demokratik olmadığı” yolunda haklı eleştiriler yöneltilmişken, bu fırsat neden 
kullanılmasın?! 
Bu yeterli görülmezse, İş Kanunu’nda yürürlükte kalmayı sürdüren kuralları da bir “torba 
kanun tasarısı”na koyarak değiştirmek için bir adım daha atılabilir! 
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Böylece, İş Hukukumuzun ve Sosyal Politikanın bir “danışma kurulu” değil, üçlü yapılı 
özgün, köklü ve temel bir “karar kurulu ve kurumu” olan, “kesin karar” alma yetkisi 
bulunan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun “fiilen lağvedilmesi olgusu” biçimsel 
hukuka uyarlanmış, hukuksuzluklar dizisi önlenmiş, kâğıt üzerindeki yazılı hukukla 
uyum ve uygunluğu sağlanmış olur! 
Önerdiğim bu kolay ve köklü çözümün “fiili asgari ücret kararları” gibi “fahiş” bir 
hukuksuzluk olacağının farkında olduğumu belirtmeme gerek var mı?  
“Masayı terk etme” anlayış ve uygulamasına gelince; bunun, önem ve değeri 
kavranamayan tarihsel bir kurumu yüzüstü bırakmaya, kendi elleriyle hukuksuzluklara 
ortam hazırlayıp fırsat vermeye eşdeğer olduğu, üstelik hiçbir etkisinin de bulunmadığı 
ve olmadığı, Türk-İş’e de “sözünde durduğu” için saygınlık kazandırmadığı 
kanısındayım.  
Eğer, ileri sürüldüğü ve söylem olarak dile getirildiği gibi, işçi sınıfının, asgari 
ücretlilerin ve emekçilerin umutlarını Komisyon’un işçi kanadı temsilcilerine bağlayan, 
alın terini kendilerine emanet eden milyonların kendilerinin omuzlarına yüklediği 
sorumluluğa gerçekten uymak istenmiş olsaydı, çözümün önce sürecin sonuna değin, 
hatta diğer iki kanattan birinin masadan ayrılması olasılığına karşın, masada kalmak 
olması gerekirdi. Bilimsel ekonomik ve sosyal verilere dayanarak bu sorumluluğun 
gereğini yerine getirmeye çaba göstermek, bu konudaki kararlılığını öncesinde, yasal 
süreç boyunca ve sonrasında ısrarla göstermek, gerektiğinde de barışçı toplu eylemlerle 
ortaya koymak olması gerekirdi.  
 

Foto 3: Bakan Bilgin ile TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol’un kutlama tokalaşması 

 

(Kaynak: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/142227/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-8-bin-
500-tl-olarak-acikladi; https://www.csgb.gov.tr/haberler/2023-yilinda-uygulanacak-yeni-asgari-ucret-8-

bin-506-tl-olarak-belirlendi-1/#gallery-4) 
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 “İçine sinmeme” gibi ekonomik ve sosyal temellere dayanmayan bir “duygusallık”, bir 
“acıma duygusu” içeren bir gerekçeyle kararın imzalanmamış olması, hiç mi hiç, 
omuzlara yüklendiği belirtilen sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmiş olması 
anlamına gelmez, gelemez, geldiği savunulamaz!  
Bu, “meydanlara çağırma” sözlerinin “gök kubbede ‘hoş’ değil ‘boş’ bir seda” olarak 
kalması demektir. 
“Aramızda mutabık kaldık” yaklaşım, yöntem ve hukuksuzluğunu yaratan “masayı terk 
etme” anlayış ve uygulamasının “ağır hukuksal ve kurumsal bedeli ve sonucu” 
ortadadır. 
Aralık 2021 sürecinde başlaması ve başlatılmasındaki temel sorumluluk da, Türk-
İş’indir! 
Bu yalın gerçekten ve üçüncü kez yinelenmiş olgudan dersler çıkarmak gerekir. 
Asgari ücret makaleler dizisinin, karar süreçleriyle ilgili sonuncusunu da, birincisine 
yazdığım özdeyişle bitireceğim:  
“Düşünceden ve hukuktan asla tasarruf olmaz!” 

 

 

Açıklama: 

İki makaleye böldüğüm Aralık 2022 asgari ücret sürecinin  
özellikle bazı aşamaları konusunda, doğrudan tanıkları olan  
Komisyon üyesi Türk-İş Temsilcilerine, öncelikle Genel Başkan  
ve Genel Sekreter’e yazılı sorular gönderme düşüncemden,  
sonuçsuz kalan önceki deneyimlerim nedeniyle vazgeçtim.  
Sözlü bilgi edinmek için de hiçbir girişimde bulunmadım.   
Bu arada, makaleler dizisinde belirttiğim görüş ve eleştiriler  
konusunda hiçbir –özellikle eleştirel– tepki almadığımı da eklemek isterim. 
 
 
 


