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Milyonlarca işçinin ücretini belirleyen asgari ücreti art-
tırmak seçimlerden önce tüm partilerin ana vaatlerin-
den biriydi. 1 Kasımda tek başına iktidar olan AKP, 7 
Haziran seçimlerinde diğer partilerin asgari ücreti art-
tırma vaatleriyle dalga geçti. “Kaynağı nereden bula-
caksınız?” diye sordu. “Asgari ücreti arttırmak işçiye 
zulümdür” dedi. Bizzat Başbakan Davutoğlu, bu parti-
leri patronlara şikâyet etti. Ancak AKP, 7 Haziran seçim-
lerinde sandıkta emekçilerden ağır bir tokat yiyip tek 
başına iktidar olamayınca tek başına iktidar olmak için 
söz üstüne söz verdi. Asgari ücreti 1300 liraya çıkarma 
vaadinde bulundu. 5 ay gibi kısa bir sürede her 
nasılsa “kaynak” sorununu çözdü! AKP, 1 Kasım 
seçimleriyle yeniden tek başına iktidara geldi. Şimdi 
asgari ücretin gerçekten 1300 lira olup olmayacağı tar-
tışılıyor. Patronlar itiraz ediyorlar, sanki 1300 lira büyük 
paraymış gibi! 

Milyonlarca işçinin yaşamını ilgilendiren asgari ücreti 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 15 üyeli bu 
komisyonda hükümet ve patron örgütleri 10 temsilci ile 

çoğunluğu oluşturuyorlar. Hükümet-patron ortaklığıyla asgari ücret uzun yıl-
lardır düşük tutuluyor. Asgari ücret belirlenirken işçilerin fikri ve ne is-
tedikleri sorulmuyor. Hükümet, komisyon toplanmadan önce zam oranına 
ilişkin önerisini ortaya atıyor. Bu öneri elbette son derece düşük bir oranda tu-
tuluyor. Buna rağmen patronlar yaygarayı basıyorlar. “Zam yapamayız, asgari 
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ücret çok yüksek, şirketlerin maliyetleri çok yükseliyor, 
yatırımlar durur, işçi ücretleri yükselirse işten çıkarmalar 
başlar” gibi tehdit dolu cümleleri tekrarlıyorlar. 5 kişiyle 
sözde işçileri temsil eden Türk-İş ise yalnızca itiraz ediyor. 

Komisyon 4 kişilik bir ailenin, gıda, giyim, barınma, 
eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal ihtiyaçlar gibi en temel 
harcamalarının en az diyelim ki 5000 lira tuttuğunu he-
saplıyor. Ardından “asgari ücret 4 kişinin değil 1 kişinin 
geçimi için hesaplanır” diyerek 5000 lirayı 4’e bölüyor. 
Çıkan 1250 liralık rakamdan da vergiler, SGK ve işsizlik 
sigortası primi gibi kesintiler yapılıp asgari geçim indirimi 
eklendiğinde işçinin eline geçecek yaklaşık ücret 1000 

lira oluyor. Yani 4 kişilik bir ailenin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 
ayda en az 5000 lira geliri olması gerekirken, devlet, işçiye “al sana 1000 lira 
asgari ücret” diyor.

Milyonlarca işçi sefalet ücretleriyle boğuşurken, patronların sadık temsilcisi ve 
hizmetkârı hükümet asgari ücretin taban ücreti olduğunu ve daha fazla vermek 
isteyen patronların elini tutmadığını söylüyor. Bunu asgari ücreti düşük tutma-
nın gerekçesi olarak öne sürüyor. Oysa bu tutum tam bir ikiyüzlülüktür. 5-6 
milyon işçi asgari ücretle çalışıyor. Milyonlarcası ise asgari ücretin biraz üzerin-
de ücret alıyor. Asgari ücretten yüksek ücret alan işçilerin ücretini ve 
zam oranlarını asgari ücretin düzeyi belirliyor. Yani asgari ücretli olsun 
olmasın tüm işçilerin ücretleri, tüm toplu iş sözleşmeleri bu durumdan etkileni-
yor. Açlık ve yoksulluk sınırı yukarılara doğru tırmanırken ortalama işçi ücretleri 
durmaksızın düşüyor.
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Sendikaların yaptığı araştırmaya göre Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 
1379 lira, yoksulluk sınırı 4473 lira oldu. Bu nedenle asgari ücretin 1300 lira 
olması, sefalet ücreti olmadığı anlamına gelmez. Bunun anlamı işçileri açlığa 
mahkûm etmektir. Üstelik işçilerden esirgenen kaynaklar bir kez daha patronla-
ra aktarılmak isteniyor. Patronlar, “Peki, asgari ücret 1300 lira olsun ama yapı-
lacak zammın bir kısmını devlet karşılasın, bizlerden vergi kesilmesin” diyorlar. 
Böylece asgari ücrete yapılacak zammı devletin sırtına yıkmak istiyorlar. AKP 
hükümeti ise bütçede oluşacak açığı ya İşsizlik Fonundan ya da dolaylı vergileri 
arttırarak karşılayacak. Yani her durumda zararlı çıkacak olan işçiler olacak. 

İşçiler yoksulluğa itilirken, patronlar sınıfı giderek daha fazla zenginleşiyor. Ken-
dileri sırça saraylarda yaşarken asgari ücretin 1300 olmasına bile tahammül 
edemiyorlar. Yıllardır sıfıra yakın yüzdeliklerle artan asgari ücretin gıdadan giyi-
me, doğalgazdan elektriğe, toplu taşımadan eğitime her alanda yapılan zamlar 
karşısında nasıl eridiğini umursamıyorlar. Ücret zamları, hayat pahalılığı 
karşısında eriyip yok oluyor, emekçilerin mutfaklarında, ceplerinde yangın 
sönmüyor. Meselâ geçtiğimiz kış doğalgaza ve elektriğe %9; kırmızı ete %20, 
kırmızı mercimeğe %80, pirinç ve bulgura %60 zam geldi. Sebze ve meyve ateş 
pahası oldu. Mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit B, astım ilaçları için daha 
fazla fiyat farkı öder olduk. İşsiz kaldığı için SGK’dan yararlanamayan hastala-
rın 15 lira olan muayene ücreti %100 zamlanarak 30 liraya çıktı. İstanbul’da 
bazı semtlerde kira artışları %80’leri buldu. Enflasyon bu durumdayken asgari 
ücrete sadece %3+3’lük bir zam yapıldı. Bu zam kısa zamanda buharlaşıp uçtu. 
Şimdi de kışa zam yağmuru altında giriyoruz. 2015 yılı sonunda enflasyon bek-
lentisi resmi rakamlara göre %9,7. Gerçek enflasyonun bundan ne denli yüksek 
olacağı, alım gücümüzün gerçekte fazlasıyla düşeceği sır değildir. Yani verilen 
sözler tutulsa bile asgari ücrete yapılacak %30’luk zam yılların farkını kapat-
maktan çok uzaktır. 1300 liralık asgari ücret işçilerin derdine deva olmayacak, 
patronlar kaşıkla verdiklerini kepçe ile geri alacaklar.

Biz işçiler sefalet koşullarını hafifletmek için 12 saate varan sürelerle çalışıp ai-
lemizi geçindirmeye uğraşırken ömrümüzü tüketiyoruz. Bu şekilde ömrümüzü 
tüketmek istemiyoruz. Milyonlarca işçi olarak birleşmeli ve gerçekten de asgari 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir ücret için mücadele etmeliyiz. 

Asgari Ücret Vergi Dışı Bırakılsın, Vergiler Patronlardan Kesilsin!

Asgari/Temel İhtiyaçları Gerçekten Karşılayacak Bir Asgari Ücret!

Asgari Ücret Dört Kişilik Bir Ailenin İhtiyaçlarına Göre Hesaplansın!

Asgari Ücreti İşçi Kurulları Belirlesin!
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