TÜRK-İŞ Haber Bülteni
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara | Tel: (0.312) 433 31 25-29 | Faks: (0.312) 433 85 80 - 433 68 09

facebook.com/turkiskonfederasyonu

|

twitter.com/turkiskonf

|

www.turkis.org.tr

TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM SEKRETERİ NAZMİ IRGAT’IN
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU AÇILIŞ TOPLANTISINDA
İŞÇİ KESİMİ ADINA YAPTIĞI KONUŞMADIR
(5 ARALIK 2016)

Sayın Bakan,
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Değerli Üyeleri,
Basınımızın Değerli Emekçileri,
Hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere, Bakanlığınızın çağrısı üzerine
toplandık.
Komisyon olarak yapacağımız çalışmaların, elbette ekonomik ve sosyal alanda etkileri
olacak. Geçtiğimiz günlerde, asgari ücretle ilgili olarak birtakım görüşler kamuoyuna yansıdı.
Geçen yıl asgari ücrette yapılan artış gerekçe yapılarak ‘2017 yılında asgari ücret artışı
yapılmasın’ diyen de oldu. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bütün olumsuzlukları asgari ücrete
bağlayan görüşler de ortaya çıktı. Ülkenin ve firmaların rekabet gücünü devam ettirmek için düşük
ücret politikasının sürmesi gerektiği de ileri sürüldü. Asgari ücret seviyesinin rakiplerimizin çok
üstünde olduğu söylendi. Asgari ücret artışının çalışma barışını bozduğu bile ifade edildi.
Konuştuğumuz asgari ücrettir.
Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine, insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlaması
gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartlarının göz önünde
bulundurulması bir anayasal hükümdür.
Asgari ücret, uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların çalışanlara dönük
yansımasıdır. Asgari ücret alan bir işçi bile yılın son aylarında daha fazla vergi ödemek durumunda
kalmaktadır. Ele geçen net asgari ücretin azalması, bu yıl son anda yapılan düzenleme ile kısmen
önlenebilmiştir.
Yeni belirlenecek asgari ücrette benzeri bir duruma yol açmamak için gerekli düzenleme
yapılmalıdır.
Asgari ücretlinin ödediği gelir vergisine yakın bir tutar, işverenlerin ödediği sosyal güvenlik
primi indirimi olarak verilmektedir. İşverenlerin ödediği sosyal güvenlik primi 5 puan düşürülerek
karşılığı hazineden ödenirken, işçilerin ödediği sosyal güvenlik priminden 1 puan bile
indirilmemiştir.
Aynı şekilde, konu çalışanların asgari geçim indirimine gelince bütçe kısıtları gündeme
gelmektedir. Oysa asgari ücret artışından kaynaklanan işveren maliyetinin bir kısmı devlet
tarafından karşılandığında, bütçenin durumu dikkate alınmamaktadır.
‘Sosyal Devlet’ anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Ancak
uygulamaya baktığımızda, çalışanların değil işverenlerin daha fazla korunduğu görülmektedir.

Sayın Bakanım,
Asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları, milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından
umutla takip edilmektedir.
Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi
yolunda geçen yıl atılan olumlu adım sürdürülmelidir.
Asgari ücret bir koruma ücretidir. Çalışanların, işsizlik baskısı gerekçe yapılarak düşük
ücretle çalışmalarının önlenmesi amacı söz konusudur. Kuşkusuz bunun üzerinde ücret, sosyal
yardım ve ikramiye gibi ödemeler yapılması mümkündür ve gereklidir. Taraflar özgür iradeleriyle
sürdürdükleri toplu pazarlık masasında bunu gerçekleştirmektedir.
Son dönemde, üretimde kullanılan girdilerin fiyatı artmaktadır. Benzine yeni bir zam daha
gelmiştir. Üretimde kullanılan ham madde ve ara malı fiyatı döviz artışına da paralel olarak
yükselmektedir. Girdiler üzerindeki vergi yükü de diğer ülkelere göre fazladır. Döviz kurundaki artış
ve artan vergiler üretim maliyetini daha da yükseltecektir.
Ancak, üretimin diğer girdilerinden sağlanamayan tasarruf, işçi ücretleri sabit tutularak veya
düşürülerek yapılamaz. Kalite ve verimlilik artışındaki yetersizliklerin nedeni ücretler ve işçiler
değildir.
Kaldı ki, toplam satış hasılatı içinde işgücü maliyeti de son yıllarda giderek gerilemektedir.
Yılbaşında 447 ABD Doları olarak belirlenen aylık net asgari ücret, son gelişmelerle 368
ABD Dolarına gerilemiştir.
Asgari ücretlilerin ve çalışanların alım gücünü gerileterek ekonomik büyüme sağlanamaz.
Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil bir bütün olarak gelir politikasını gözden
geçirmelidir. Ücretler üzerindeki işçi-işveren kesintilerinin neden yüksek olduğu hep birlikte
değerlendirilmelidir. Uygulanan maliye politikası, teşvikler bir arada ele alınmalıdır.
Ancak bunların hiçbiri asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi olamaz.
Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası belirlenecek asgari ücretin işçilerin ve toplumun
beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz.
Asgari ücret artışını gerekçe yaparak, çalışanları işsizlikle, kayıtdışı istihdamla tehdit etmek
çıkar yol değildir. İş barışını ve sosyal barışı ortadan kaldırır.
Ülkenin milli birlik ve beraberliği her şeyin üzerindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her
fırsatta yerine getirdik. Beklentimiz, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil
paylaşmanın gereği yapılmalıdır.
Asgari ücret pazarlık ücreti olmamalıdır. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle
tespit edilen taban ücret olduğu genel kabulüne uygun çalışmalar yapılmalıdır.
İşçi kesimi olarak Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçeve içinde mümkün olacaktır.
Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını
temenni ederiz.

