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Yıldırım Koç
Asgari ücret 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren brüt 1071 TL, net 846 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret
2014’ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 6 oranında artırılıyor.
Bence artış oranları yüksektir.
Bu yazıyı okuyan çok sayıda kişinin, “amma da yaptın, haa” dediğini duyar gibiyim.
Yargılamada acele etmeyin.
Ücret İşgücünün Fiyatıdır
Kapitalist düzen işçinin sömürülmesine dayanır.
Bu sömürü aldatma temelli değildir. Kapitalist düzende işçi, işgücünü (“emeği”ni değil, “emekgücü”nü veya
“işgücü”nü) değerinden satar. Kapitalizmde işgücü metalaşmıştır ve işgücünün değeri, işgücünün kendisini
üretme ve yeniden üretme maliyetidir.
İşgücünün değerinin (ve fiyatının) belirlenmesinde bir tarafta biyolojik gereksinimler, diğer tarafta toplumsal
gereksinimler vardır. Her iki etmen de sürekli bir değişim içindedir.
“Adil ücret” veya “bilimsel olarak belirlenmiş ücret” yoktur. Bunlar burjuva iktisatçılarının safsatalarıdır.
Kapitalist düzende işgücünün fiyatı, işçi sınıfı ile sermayedar sınıfın karşılıklı güç dengelerine, mevcut
kaynaklara, hakim sınıfların tehdit algılamalarına göre belirlenir.
Peki, net 846 liralık asgari ücret az değil mi?
Nereden baktığınıza bağlı.
Siz emekten yana bir insan olarak 846 liralık asgari ücreti az bulabilirsiniz.
Bir sermayedar ise 846 liranın altında ücretlerle çalışmaya razı yüzbinlerce işçinin olduğunu bilerek, bu
miktarı fazla bulabilir. Zaten işçinin eline geçen 846 liranın sermayedara maliyeti 1248 liradır.
Asgari Ücretliler Hangi Mücadeleyi Verdi?
Burada sorulması gereken soru şu: Asgari ücretliler asgari ücretin artırılması için herhangi bir çaba gösterdi
mi? Taş attılar da kolları mı yoruldu?
Asgari ücretliler, çeşitli işyerlerindeki eylemlere ne kadar destek verdi?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplanması öncesinde ve sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önünde protesto gösterileri yaptı mı?
Asgari ücretliler örgütlendi mi?
Bunların hiçbiri olmadı.
Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşur. Bu üyelerden 5’i Türk‐İş tarafından belirlenir. Bu kişiler
ağızlarıyla kuş tutsalar, bunun bir etkisi olmaz. Zaten el elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar. Komisyon raporuna
Türk‐İş temsilcileri muhalefet şerhi yazsa ne olur, yazmasa ne olur!
Zaten Türk‐İş ile Hak‐İş, 2013 yılında kamu işveren sendikalarıyla yaptıkları toplu sözleşme pazarlığında 2014
yılı için ne kadar zam alabildiler? Birinci 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3.
Memur‐Sen, hükümetle yaptığı pazarlıkta 2014 yılı için toplam ne kadar zam alabildi? Net 123 lira. Bu miktar
yaklaşık yüzde 6’ya denk geliyor. Bütün bir yıl için yüzde 6. Asgari ücretliye ise yüzde 5 ve yüzde 6 zam verildi.
Türk‐İş, Hak‐İş ve Memur‐Sen’in aldığı zamları gözönünde bulundurursanız, asgari ücretliye verilen zam fazla
değil mi?
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştırılan işyerlerinde ücretler banka aracılığıyla
ödeniyor. Bu aralar çeşitli bölgelerde düzenlenen toplantılara katılıyorum. Bazı işyerlerinde işçilerin banka
hesaplarına asgari ücretin yatırıldığını, işçi parasını bankadan çektikten sonra bunun bir bölümünü şirket
görevlilerine iade ettiğini duyuyorum.
Hükümet niçin bu kadar bonkör davrandı?
Yerel seçimler yaklaşıyor.
Ayrıca birçok işyerinde işçiye ödenen gerçek ücret, asgari ücretin üzerinde. Sigortalı işçi sayısı, 2002 yılından
2013 yılına kadar, 5 milyondan 12,5 milyona çıktı; kaçak işçilik epey azaltıldı. Asgari ücretin artırılmasıyla
devletin gelir vergisi geliri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim geliri artırılıyor.
Asgari ücretin düzeyi de, 2014 yılındaki artış oranı da, iyi niyetli eleştirilere göre değil, kapitalizmin
kurallarına göre belirlenir.

