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Karar

Tarihi

: 27/12/2012

Karar

No

: 2012/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve b

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin

bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2
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3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin

bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6

4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetme

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında,

İşte bu çerçevede

Komisyonumuz, bu çerçevede

bir karar alınması için çalışmış

hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti;

16 yaşını doldurmamış işçilerin

bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11

inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN ASGARİ ÜCRET
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KARŞI OY

GEREKÇESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcileri, 16 yaşını doldurmuş işçilerin

bir

Komisyonda işçi kesimi adına görev yapan TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsilcil

“Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün

ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkü

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik

Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında göz önünde

tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçim koşullarını hesaplaması için Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK)

İşçi kesimi, öncelikle TÜİK tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını,

sonradan öngörülen 201

Komisyonun işveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlediği günlük 25,80 lira asgari ücret tutarıyla

Türkiye’nin, rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı egemen kılar

İşveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlenen asgari ücret, G20 ülkeleri arasında yer alan ve Dün

Asgari ücret ile en düşük kamu çalışanı maaşı arasında yapılacak kıyaslama, bu alanda yıllardır sürdürü
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Komisyon tarafından alınan karar sonucu 2013 yılının ilk altı aylık döneminde asgari ücretli olarak çalışa

Diğer bir ifadeyle; asgari ücretli işçinin nafakasından kesilerek ödenen 51,38 lira vergi, devlet tarafından

Belirlenen bu asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal

Asgari ücretin tanımında, ‘...zorunlu ihtiyaçlarını günün

politikaların önemli bir göste

fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya

Devletin resmi kurumu tarafından bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle belirlenen ve de pazar

Türkiye, demokrasinin, işçi hak ve özgürlüklerinin, sosyal koruma uygulamalarının olmadığı, tartışma kon

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında yer alan işçi kesimi temsilcileri olarak, yapılacak çalışmal

• Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımının dikkate alınması;

• İşçinin ailesi ile birlikte günün

ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kıla

• İşçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu verile

• Bilimsel verilerle hesaplanan

net tutarın işçinin eline geçmesinin sağlanması;

• Sanayi/tarım veya bölge, yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan asgari ücretin ulusal düzeyde tek tutar olmas
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• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin

• İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak

• Belirleme yapılırken en

tümünden bağ

korunabilmesi için gerekli bir iyileştirmenin ayrıca TÜ

düşük devlet memuru maaşının

dikkate alınması;

• Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay içermesi;

TÜRK-İŞ’in

asgari ücret belirleme çalışmalarında savunduğu bu görüşleri

Komisyon çalışmalarında

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asga
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