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Asgari ücret genel ücret olmaktan çıkarılmalıdır! 

Bugünlerde en yakıcı gündemlerden b�r� asgar� ücret. 

Ülken�n her yer�nde, her sektörden emekç�ler asgar� ücret�n 2022 yılında kaç l�ra olarak
bel�rleneceğ�n� bekl�yor. 

Sonda söyleyeceğ�m�z� başta söylemem�z gerek�rse, bugün Türk�ye’de 2 k�ş�l�k b�r hane �ç�n
yoksulluk sınırı 10.400 TL olmuşken Türk�ye İşç� Part�s� olarak Devr�mc� İşç� Send�kaları
Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı net 5200 TL asgar� ücret taleb�n� b�r kez daha
y�neleme gereğ� duyuyoruz. Mevcut ekonom�de b�r a�lede �k� k�ş� çalışsa b�le 5200 l�ranın
altında b�r ücretle �nsanca yaşamak mümkün değ�ld�r.

Ancak sorun bununla da b�tm�yor. 

Bugün Türk�ye’de asgar� ücret genel ücret hal�ne gelm�şt�r. 

2004 yılında ortalama ücret asgar� ücret�n 2,4 katı �ken şu anda 1,7 katıdır. 
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ORTALAMA ÜCRET VE MAAŞ
ASGARİ ÜCRETİN KAÇ KATI? (2005 - 2019)
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Çalışan nüfusun %50’s�nden fazlası asgar� ücret ve c�varı almaktadır. 

Esas sorun burada yatmaktadır. Asgar� ücret nüfusun çoğunluğunun aldığı b�r genel
ücret olmaktan çıkarılmalıdır! 
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AB ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE
ASGARİ ÜCRET CİVARINDA ÇALIŞANLARIN ORANI (YÜZDE)
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Asgari ücret genel ücret olmaktan çıkarılmalıdır! 

TİP olarak asgar� ücret� genel ücret olmaktan çıkarmak �ç�n öner�ler�m�z vardır ve �kt�dara
geld�ğ�m�z gün vak�t kaybetmeks�z�n bunları hayata geç�receğ�m�ze söz ver�yoruz. 

⦁ B�r �ş kolunda bell� b�r deney�m elde etm�ş, yıllarca o fabr�kada, atölyede emek harcamış
�şç�ler�n b�r kök ücret olması gereken asgar� ücretle çalışması kabul ed�lemez. 

⦁ Eğ�t�m, sağlık ve sosyal h�zmetlerde çalışan öğretmenler�n, sağlıkçıların, sosyal h�zmet
uzmanlarının b�r kök ücret olması gereken asgar� ücretle çalışması kabul ed�lemez. 

⦁ Benzer şek�lde alanında eğ�t�m görmüş çalışanların, asgar� ücretle çalıştırılması kabul
ed�lemez. Patronların yen� sömürü alanı n�tel�kl� elemanları asgar� ücretle çalışırken
kend�ler�n�n onlar üzer�nden kat kat kar elde etmes�d�r.

⦁ Büyük şeh�rlerdek� hayat pahalılığı hep�m�z�n malumu. Sadece İstanbul’da 85 m2 b�r ev�n
ortalama k�ra bedel� b�le asgar� ücret�n yüzde 70’�. Sadece ulaşım bedel� asgar� ücret�n
yüzde 20’s�. H�çb�r şey yemese g�yemese, eğlenmese, ev�n�n faturasını ödemes� b�le asgar�
ücret sadece k�ra ve ulaşımı ancak karşılıyor.

⦁ İş güvenl�ğ� açısından r�skl� olan, meslek hastalığı r�sk�n�n fazla olduğu ve ağır �ş kolu olarak
bel�rlenen �şlerde çalışan �şç�ler�n asgar� ücretle çalıştırılmaması gerek�r. 
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İşçinin deneyimi oranında maaşı asgari ücretin üstünde olmalıdır. 

Sağlımızı, çocuğumuzu, engellimizi, yaşlımızı emanet ettiğimiz emekçilerin 
 maaşı asgari ücretin üstünde olmalıdır.

Mühendis, mimar, avukat, diş hekimi vb. kişiler kendi alanlarında çalışıyorsa
ücretleri asgari ücret üzerinde olmalıdır. Bu alandaki iş kolu asgari ücreti Meslek
Odaları, Baro vb. meslek örgütleri tarafından belirlenmeli ve denetlenmelidir. 

30 büyük şehirde çalışanların maaşı yine asgari ücretin üzerinde olacak şekilde
belirlenmelidir. 

İlgili büyükşehir belediyesinin açıkladığı aylık toplu ulaşım abonman bedeli
açıklanacak asgari ücretin üzerine eklenmelidir. 

Madende, inşaatlarda metal sanayinde hizmet sektöründe ve benzeri ağır iş
yapanlarda asgari ücret üzerine iş güvenliği risk primi eklenmelidir. 
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⦁ Asgar� ücret zaten eş�ts�zl�k yaratan b�r ücret ama kadınlar �ç�n daha da eş�ts�z. 
Patronlar aynı �ş yer�nde aynı �ş� yapan erkeklere daha yüksek ücret vereb�l�rken kadınlara
“zaten sen�n kocan var baban var d�yerek �k�nc�l b�r �ş gücü g�b� bakılıyor ve asgar� ücretle
çalışma oranları daha yüksek. 

Kadınların çok büyük b�r bölümü asgar� ücret ve daha altında ücretlerle çalışmaktadır. 5,7
m�lyon kadının yüzde 59,5’� asgar� ücret�n altı ve asgar� ücret�n yüzde 20 fazlası ücretler �le
çalışmaktadır. 
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Bir işyerinde çalışan kadın emekçinin maaşı o iş yerindeki aynı birimde çalışan
erkek emekçinin ücretinden düşük olamaz. 

Çocuklu emekçilere yapılan AGİ katkısının toplamı sadece kadın işçilere
yapılmalıdır. 

Hanede tek başına çalışan çocuklu kadınlara “aile/hane” katkısına ek olarak
“asgari kreş yardımı” devlet tarafından sağlanmalıdır.  

ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET DÜZEYLERİ 
(GENEL ORTALAMA VE KADIN İŞÇİ ORANLARI) (YÜZDE)
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Tüm bunlar da yetmez Asgari ücret için ek 8 şartımız var!

⦁ Asgar� ücret zaten eş�ts�zl�k yaratan b�r ücret ama kadınlar �ç�n daha da eş�ts�z. 
Patronlar aynı �ş yer�nde aynı �ş� yapan erkeklere daha yüksek ücret vereb�l�rken kadınlara
“zaten sen�n kocan var baban var d�yerek �k�nc�l b�r �ş gücü g�b� bakılıyor ve asgar� ücretle
çalışma oranları daha yüksek. 

⦁ Asgar� ücret�n çok artıracağız şöyle artıracağız desen�z ne olur bu enflasyon ortamında.
Gümbür gümbür enflasyon gel�yor. Daha �lk maaşını aldığı ayda b�le emekç�n�n alım gücü
düşüyor. Ama �kt�darın Merkez Bankası’nın programına bakıyorsunuz 2022 yılı �ç�n
enflasyon hedef� %5. Halkın enflasyonu %50 �ken asgar� ücret� % 50-60 artırsanız ne �şe yarar
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Eğer bir hanede tek bir çalışan varsa o hanenin geçimi dikkate alınarak, asgari
ücretin en yüzde 40’ı kadar aile/hane yardımı devlet tarafından sağlanmalıdır.

Maden enflasyon hedefiniz yüzde 5. Enflasyon oranı yıllıkta % 5’i geçtiği her ay
için asgari ücreti yeniden güncelleyin. 

BİR ÇALIŞAN KAÇ KİŞİYE BAKIYOR
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⦁ Asgar� ücretten AGİ (asgar� geç�m �nd�r�m�)  ödeyerek zaten verg� almıyoruz d�yorlar. Sonra
tüm konuşmalarda asgar� ücret� ag� dah�l dey�p açıklıyorlar. 

Aslında asgar� ücret 2,825 b�le değ�l, 2,539 TL. 

Artık bu komed�ye b�r son verel�m. 

Ayrıca gel�r verg�s� d�l�mler�n� o kadar düşük açıklıyorlar k�, bugün b�r asgar� ücretl� daha
temmuz ayında b�r üst verg� d�l�m�ne geç�yor. anız ne �şe yarar.

En düşük verg� d�l�m� yıllık 24 b�n TL ama brüt yıllık asgar� ücret 42 b�n TL.  Yan� AKP’ye göre
asgar� ücretl� asgar�den fazla kazanıyor.

Adı üstünde “asgar� ücret” ama verg�lend�rmeye gel�nce “sen çok kazanmaya başladın had�
b�r üst d�l�mden verg� öde” şaka g�b� dalga geç�yorlar. AKP AGİ �le verd�ğ�n�n nerdeyse 2
katını verg� olarak ger� alıyor. 
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VERGİ DİLİMLERİ
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Asgari ücretin yıllık brüt tutarı kadar ilk vergi diliminin sınırı belirlensin. Asgari
vergi diliminin üst sınırı yıllık brüt asgari ücret kadar olmalı ve tüm çalışanlardan
bu tutar gelir vergisinden muaf olmalıdır. 

Sadece asgari ücret değil tüm ücretlerin ödediği yüzde 1‘e yakın damga vergisi
ücretlilerden alınmasın.

⦁ B�r meselede damga verg�s�. Sank� asgar� ücret dışında b�r şek�lde çalıştırmak yasalmış g�b�
bunu sözleşme g�b� algılıyor devlet. Gel bu sözleşmes�n�n damga verg�s�n� ver. 

Bu damga verg�s�n� beşl� çeteden sahtekarlıkla, sahte evrak �le, kâğıt üstünde �halelere
yabancı f�rma katılmış g�b� göstererek beşl� çeteden almıyorlar m�sal. 

Tam 153 M�lyar TL’l�k �hale bu sahtekarlıklarla (bu sahtekarlıkları da yakında basına
açıklayacağız) damga verg�s�nden muaf ed�ld�. Ama tüm ücretl�ler nasıl olsa kümestek� kaz
muameles� görüyor. Asgar� ücretl�n�n aylık  27 TL’s�nde b�le gözü var bunların. G�d�n
Kalyon’dan Ceng�z’den alın bu damga verg�s�n� önce. 1 kuruş ödemem�şler yıllarca.

⦁ Türk�ye maşallah sürekl� büyüyor. Havasından geç�lm�yor �kt�dar part�l� yönet�c�ler�n OECD
�ç�nde yok b�r�nc� ülkey�z yok �k�nc� ülkey�z. Bu büyüme pek� halkın refahını artırıyor mu?
Nerede tam aks�ne küçültüyor daha 3 yıl önce yüzde 38’d� ş�md� yüzde 9 büyümüşüz �nd�
yüzde 29’a. Emekç�ler refahtan pay alab�lmel� yoksa b�r�ler� daha zeng�nleş�rken d�ğerler�
daha yoksullaşır.
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Açıklanacak asgari ücretlere açıklanan büyüme oranları otomatikman eklenmeli.
Sadece asgari ücretlilere değil memurlara emeklilere yapılan zamlarda da bu
oran zam oranına eklenmeli.

⦁ Asgar� ücret� arşa dayasanız ne olur? Çalışanların üçte b�r� kayıt dışı çalışıyor. Bugün b�le
asgar� ücret ag� dah�l 2825 �ken kayıt dışı çalışanların yarısı 1500 TL altı ücretle çalışıyor. Kayıt
dışılığı önlemed�kçe bu oran g�derek artacaktır. 

 KAYITDIŞI ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET DÜZEYLERİ
(GENEL) (2020) (BİN) (YÜZDE)
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⦁ Asgar� ücret b�r kök ücret olmalı ve sadece sembol�k b�r sayıda kalmalı. Esas olan her
emekç�n�n kend� �ş yer� koşulları, yaşam şartları, deney�m v.b etkenlere bakarak kend� ücret
pazarlığını yapab�lmes�d�r. Bu ücret pazarlığının aracı �se send�kalardır. Ancak Türk�ye’de
send�kalaşma oranı yüzde 13’7 düşmüş ve sadece yüzde 7’s� Toplu Sözleşme
yapab�lmekted�r.

⦁ Send�kalaşmanın önündek� engeller kaldırılmalıdır. Send�kalaşmak anayasal b�r haktır.
Bunu engellemek yasal olarak b �r suç olmasına rağmen bu suçtan bırakın ceza alan b�r
patronu, kamu yetk�l�s�n� yargılanan b�le yok. Bu yasaların uygulanmasını sağlayacağız. 

⦁ TİS Yetk�s� dışında emekç�lere kend� �şyerler�nde grup �ş sözleşmes� yapab�lmes�n�n
olanaklarını yasal alanlarını açacağız. 

⦁ Emekç� kardeşler�m�ze de buradan seslen�yoruz. Asgar� ücret ne olacak d�ye bekleme
kend� ücret�n� kend�n pazarlıkla bel�rle. Bunun �ç�n örgütlen send�ka üyes� ol. Bunun yolları
�ç�n Tüm TİP �l ve �lçe örgütler� s�ze yardımcı olmak �ç�n el�nden gelen� yapacaktır. Ne
yapacağını, nereden başlayacağını b�lm�yorsan Part�m�zden destek al f�k�r al. Part�m�z bu
dayanışmayı örgütleyecekt�r 

⦁ Göçmen �şç�ler patronlar tarafından h�çb�r hukuk, kural tanımadan asgar� ücret�n altında
uzun çalışma saatler�nce ve kötü koşullarda çalıştırılmaktadır. Türk�yel� emekç�ler kend�
�şler�n� kaybetmeler�n�n neden� olarak da göçmen �şç�lere d�ş b�lemekted�r. 

TÜRKİYE'DE SENDİKALILAŞMA ORANI |  OCAK 2020

TipEmek

t�p.org.tr

Göçmen işçiler düşmanınız değil sınıf kardeşinizdir. Onlarla birlikte patronlardan
hesap soralım. Göçmen işçilerin belirlenecek asgari ücret altında çalıştırılmalarını,
belirlenen iş hukukuna uygun olmayan çalışma şartlarını engelleyelim .


