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Krizin faturasını patronlar ödesin
Türkiye diğer gelişmiş ülkeler ile birlikte 2018’den beri ciddi
bir ekonomik kriz içinde. AKP-MHP koalisyonu, Cumhurbaşkanlığı yönetimi bu krizi çözmekten çok uzak.
2019 yılında hükümet bütçesi 150 milyar TL açık verdi, 2020
yılında ise 300 milyar TL açık verecek. Çünkü bütçeden dış
borç ödemeleri ve kamu özel ortaklığı olarak yapılan projeler için yüklü ödemeler yapılıyor. Gelirler kısmında ise ciddi
azalmalar söz konusu, turizm ve vergi gelirleri hedeflerin çok
altında.
Kamu ve özel sektörün dış borçları 450 milyar dolara yükseldi.
Devletin toplam borcu 2 trilyon liraya dayandı. 2018 sonunda
Merkez Bankası’nın 50 milyar dolar net döviz fazlası varken,
bugün 60 milyar dolar net döviz açığı var.
Yıllık enflasyon açıklanan yüzde 15, gerçeği en az yüzde 30.
Açıklanana göre 4,2 milyon işsiz var, gerçekte 12 milyondan
fazla işsiz var.
2021 yılının asgari ücreti, bu kriz koşullarında önümüzdeki ay
belirlenecek. İşçi sınıfı ve emekçiler olarak asgari ücretin belirlenmesinde söz sahibi olmamız, insanca yaşamayı sağlayacak bir asgari ücretin belirlenmesini sağlamamız çok önemli.

Asgari ücretin tarihi
Asgari ücretin kökeni, Mısır Piramitlerinde çalışan işçilere ve
kölelere kadar uzanmaktadır. Modern tarihteki yerini alması
ise yakın zamanlarda olmuştur. Dünyada ilk kez 1890 yılında,
Avustralya ve Yeni Zelanda’da başlayan asgari ücret uygulaması, 1900’lü yılların başında Avrupa’ya, daha sonra ise tüm
dünyaya yayılmıştır.
Uluslararası
Çalışma
Örgütü
(ILO)’nun
asgari ücret belirleme
yöntemleri ile ilgili,
1928 yılında yayınladığı 26 sayılı sözleşme, asgari ücreti
uluslararası bir ölçüt haline getirdi.
Türkiye bu sözleş-
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meyi 1972 yılında
imzaladı ve 1974
yılında
onayladı.
1972 yılından 1989
yılına kadar çeşitli
bölgelerde, tarım
işçilerinde ve bazı
illerde uygulandı.
Daha sonra çeşitli
yaş grupları, tarım
orman kesimi, sanayi ve ticaret kesimi işçileri için farklı düzeylerde belirlendi. 2014 yılında bütün
işkolları ve yaş grupları için aynı seviyeye getirildi.
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AYLIK EN
AZ NET 4 BİN TL
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Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı
Çalışanlara verilebilecek en düşük ücreti ifade eden asgari ücret, bir işçinin ve ailesinin barınma, yeme, içme, giyim, ulaşım,
eğitim gibi temel yaşam faaliyetlerinin asgari düzeyde karşılanması için belirlenen ücrettir. Türk İş’in Kasım ayında yayınlanan raporuna göre; açlık sınırı 2517 TL’ye, yoksulluk sınırı
8198 TL’ye yükseldi. 2.323 TL’lik asgari ücret Ocak ayından
bugüne 800 TL değer kaybetti, açlık sınırının altında kaldı.
ABD’de asgari ücret aylık ortalama net 1600 dolar, Avrupa’da
1200 euro’dur. Asgari ücretle ABD’de 200 Kilo et veya 1600
lt süt, Avrupa’da 200 kilo et veya 1500 litre süt alınabilirken,
Türkiye’de 30 kilo et veya 400 litre süt alınabiliyor. Kira, ulaşım ve diğer masraflar göz önüne alındığında ABD veya Avrupa’daki geçim koşullarını sağlamak için Türkiye’de en az 8000
TL aylık gelir elde etmek gerekiyor.
Sefalet ücretlerini reva görenler servet içinde yüzüyor
Türkiye’de asgari ücret devletin toplumla yaptığı en büyük
toplu pazarlıktır, en büyük toplu sözleşmedir. Türkiye’de ka3

yıtlı işçilerin yüzde
43’ü asgari ücretle
çalışmaktadır. Avrupa’da asgari ücretle
çalışanların
sayısı, toplam çalışanların yüzde 8’i
kadardır.
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GREV HAKKINI DA
İÇEREN TOPLU SÖZLEŞME
SÜRECİ SONUNDA
BELİRLENMELİDİR.

Asgari ücret; devlet işçi işveren kesimlerinin birlikte
temsil edildiği, sözde bağımsız 15 kişilik bir komisyon tarafından yılda bir kez belirlenir. Komisyonda 5 hükümet, 5 işveren, 5 de işçi temsilcisi
bulunur. Komisyonda, hükümet temsilcileri her zaman işverenlerle birlikte davrandığı için, işçi lehine bir karar alınması
söz konusu olmaz. Hükümet zaten son yıllarda hemen bütün
grevleri yasaklayarak ne kadar patron yanlısı olduğunu sürekli
göstermiştir.
Asgari ücret tespit komisyonunu oluşturan kişiler arasında asgari ücretli tek bir çalışan dahi bulunmaz. 2018 yılında asgari
ücret
komisyonu
toplantısında konuşan iki çocuklu bir
kadın işçi; kira, yol,
yiyecek, yakıt masrafları ve kredi kartı
borcunu ödedikten
sonra elinde 3 TL
kaldığını, ay sonunu ancak borçlu bir
şekilde getirdiğini
söylemişti.
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VERGİDEN MUAF
OLSUN, PATRONLAR
VERGİLENDİRİLSİN!

Oysa asgari ücreti tespit edenlerin kazançları asgari ücretlerin çok çok üstünde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın
maaşı 18 bin TL, Cumhurbaşkanı’nın maaşı 81 bin TL, işçiler
adına görüşmeleri sürdüren Türk İş Başkanının maaşı 33 bin
TL, patronlar adına masaya oturan TİSK temsilcilerinin maaşları ise muhtemelen yüz binlerce lira.
Hükümet düşük tutmak ister, patron hiç zam istemez
Asgari ücretin belirlenmesinde ana belirleyici unsur, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK)’in kalem oyunlarıyla belirlediği, kimsenin gerçek olduğuna inanmadığı verilerdir. Asgari ücret genellikle enflasyon oranında veya buna birkaç puan refah payı
eklenerek belirlenir. Hükümet, hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücreti belirlemeye ve zam oranını düşük tutmaya
çalışır. İşveren temsilcileri ise mümkünse hiç zam yapılmamasını önerirler.
2021 yılında hedeflenen enflasyon oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi. Buna göre zam yapılırsa asgari ücret, ancak sefalet
ücreti olabilir.
Asgari ücret sefalet ücreti olmaya devam ederken, hükümet patronların ödediği kurumlar vergisini yüzde 15’e indirdi, Cumhurbaşkanı patronlardan alınan kurumlar vergisini 5
puan daha düşürme yetkisi aldı. Asgari ücretliler ise ortalama
yüzde 17 vergi ödemeye devam ediyorlar, onda indirim yok.
Kazanana kadar grev
Asgari ücret tespit süreci Türkiye’nin en büyük pazarlığı niteliği taşımasına rağmen işçilerin sürece müdahale edebilecekleri toplu görüşme ve grev gibi etkili mekanizmalarını kullanabilecekleri koşullar mevcut değil.
Ancak her işyerinde tüm çalışanların aşağıdan, ortak mücadelesiyle anti-demokratik süreç tersine çevrilebilir. Asgari
ücret görüşmelerini toplu pazarlığa çevirmek, insanca yaşa-

nabilecek asgari ücret talebiyle milyonlarca emekçiyi harekete geçirmek mümkün. Kazanana kadar grev perspektifiyle
sefalet ücreti dayatmalarını durdurabilir, yeni kazanımların
yolunu açabiliriz.

Eşit ve özgür bir dünya için
Antikapitalist Blok’a katılın!
İmza metni bu linkte:
https://forms.gle/VY9hkXkxQApkCKWr6
İletişim: antikapitalistblok2020@gmail.com

