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ÖZET 

Asgari ücretin kavramsal çerçevesi ve ulusal-uluslararası tarihi hakkında inceleme 

yapılmıştır. 

Bu çalışmada; ülkelerarasındaki uygulama farklılıkları doğrultusunda seçilmiş bazı 

ülkelerde asgari ücret uygulamaları hem birbirleriyle hem de Türkiye ile 

karşılaştırılmıştır.  

Türkiye’nin asgari ücret açısından mevcut durumunun değerlendirilmesine yönelik 

olarak yapılan bu çalışmada; Türkiye’de asgari ücretin dünden bugüne nasıl bir 

gelişim izlediği ortaya konularak, günümüzde asgari ücretle ilgili sorunlara 

değinilmiş ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.  

Asgari ücret ile istihdam düzeyi arasındaki ilişki ekonomi teorisinde uzun süredir 

tartışmalı bir konudur. Bu bakımdan bu çalışma asgari ücret ile istihdam düzeyi 

arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığını ve yönünü araştırmaktadır
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ABSTRACT 

The conceptual framework of the minimum wage and national-international history 

are examined. 

In this study, the issue and its application of minimum wage, concerning the 

differences are being studied in Turkey and selected countries.  

Also it examines the development of minimum wage the perceived problems with 

the system from the past to present.  

The relationship between minimum wages and employment has long been the 

controversial issue in economic theory. In this regard, this study between the 

minimum wage and employment level and direction of long-term existence of a 

relationship is to investigate 
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GİRİŞ  

Ücret, ekonominin ve sosyal yaşamın önemli konularındandır. Ücret konusu 

işçi ve işveren arasındaki anlaşmaların en temel konularından birdir. Emeğin karşılığı 

olarak işçi çoğu zaman sadece ücret almaktadır. Ücretin belirlenmesinde hem işçinin 

hem de işverenin menfaatlerinin gözetilebilmesi için işçinin faydasının maksimize 

edildiği nokta ile işverene maliyetinin minimize edildiği noktada ücret 

belirlenmelidir. Bu durumda işçinin işini kaybetme ihtimali ve işverenin daha düşük 

ücretten çalıştırarak işgücü maliyetlerini düşürme isteği ihtimali ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durumda ücret konusunu serbest piyasa ekonomisine bırakma 

insan onuruna yakışır ücret alınmasını başarısız kılabilecektir. Bu durumda bir kamu 

müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır.  

Ücretlerin alt sınırının belirlenmesi için 1800’lü yıllardan beri asgari ücret 

uygulaması yapılmaktadır. Dünyada ilk kez 1890 yılında, sosyal politikalarda 

öncülükleriyle tanınan Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayan asgari ücret 

uygulaması, 1900'lü yılların başında Avrupa'ya, daha sonra ise tüm dünyaya yayıldı.  

Mevcut durumda asgari ücret birçok ülkede, bu konudaki uluslararası 

düzenlemeler çerçevesinde uygulama alanı bulmaktadır. Türkiye’de asgari ücret 

anayasa tarafından güvenceye alınmıştır. Ayrıca asgari ücret, İş kanunu ve bu kanun 

gereği uygulama yönetmeliği ile uygulanmaktadır. Ülkemizde asgari ücret ulusal 

düzeyde, üçlü sosyal diyalog ile tespit edilmektedir.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde öncelikle asgari ücretle ilgili kullanılan 

tanımlar, tespit yöntemleri üzerinde durulmuş ve asgari ücretin amacı konusuna 

değinilmiştir. İkinci bölümünde ise asgari ücretin uluslararası standartlarda nasıl yer 

bulduğu konusuna yer verilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Uluslararası Çalışma 

Örgütü(ILO) sözleşmeleri incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde ülkemizde asgari ücretin tarihsel gelişimi konusunda bilgi 

verildikten sonra dördüncü bölümde asgari ücret uygulamasının nasıl yürütüldüğü 

istatistiki veriler paylaşılarak açıklanmıştır. Ülkemizde asgari ücret belirlemesinde 

bugüne kadar kullanılan bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulamaları incelenmiştir. 
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Beşinci bölümde ülke uygulamaları, belirleme yöntemi, asgari ücret düzeyi, 

teşmil mekanizması olup olmadığı ve istisnai uygulamalar olup olmama durumuna 

göre incelenip karşılaştırma yapılmıştır. Avrupa Birliği(AB) ülkeleri için yapılan 

inceleme bir tablo ile özetlenerek ifade edilmiştir. AB ülkeleri dışında Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kore gibi güçlü dünya ekonomilerindeki örnekler 

de incelenmiştir.  

Altıncı bölümde ILO tarafından hazırlanan Dünya İş Raporuna göre 

ekonominin yeniden dengelenmesinde asgari ücretin rolünden bahsedilmiştir. 

Yedinci bölümde özellikle ülkemizde asgari ücret belirlemesi ve 

uygulamasına yönelik önemli üç husus üzerinde durulmuştur; asgari ücretin 

belirlenmesinde aile faktörü, belirleme yöntemi ve asgari ücretten vergi alınması. 

Sekizinci bölümde detaylı bir literatür araştırması ile asgari ücret istihdam 

ilişkisinin analize yönelik yapılan uluslararası akademik çalışmalara ve bulunan 

sonuçların karşılaştırmasına yer verilmiştir. Ayrıca bu alanda ülkemizde yapılan az 

sayıda çalışma hakkında bir inceleme yapılmıştır. 

Son bölümde ise asgari ücret-istihdam ilişkisi analizine ve yapılan regresyon 

analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 
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BÖLÜM 1. KAVRAMSAL AÇIDAN ASGARİ ÜCRET VE TARİHÇESİ 

1.1. Ücret Kavramı 

Ücret kavramı iktisadın, sosyal politikanın ve İş Hukukunun alanına giren bir 

konudur. Ücret, emeğin fiyatı olarak iktisadı, emeğin geliri olarak sosyal politikayı 

ve hizmet sözleşmesinin temel öğesi olarak İş Hukukunu ilgilendiren bir konudur
1
. 

Ücret kavramı; farklı bilim dalları, ilgili kişilere ve alanlarına göre farklı 

şekillerde değerlendirilmektedir. Ekonomik açıdan ücret, bedensel veya zihinsel 

emeğe üretim faaliyetleri karşılığında ödenen bedeldir
2
. Hukuki açıdan ise, “bir 

kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile 

ödenen tutar”dır
3
. İşletmeler diğer bir ifadeyle işverenler için ücret, maliyetleri 

etkileyen bir unsur olarak ön plana çıkarken; çalışanlar açısından ise, kendilerinin ve 

bakmakla yükümlüğü olduğu kişilerin yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamasının 

yanında, işletme içerisinde statü ve saygınlık kazandıran bir etkendir
4
. 

Ücret, işverenin iş sözleşmesinden doğan en temel borcudur. İşçiye çalışması 

karşılığında ücret ödenmesi esastır. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Anayasası m. 

55/I’de, “Ücret emeğin karşılığıdır” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, ücreti 

tanımlamaktan çok ücretin bir iş karşılığı olduğunu düzenlemektedir. Ancak, 

Anayasa m.2′de sosyal devlet ilkesine yer verilmesi ve m.50/III’de de, ücretli 

dinlenme hakkının tanınmasından ötürü işçiye bir iş karşılığı olmaksızın da ücret 

ödenmesi mümkündür. Doktrinde ücret, “hizmet ediminin bir karşılığı”, “bir iş 

karşılığı”, “işçinin gördüğü işin karşılığı olarak işveren tarafından işçiye sağlanan 

para ve ayni ödemelerden meydana gelen bir gelir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

tanımların ortak noktası, ücretin bir iş karşılığı olarak ödenmesidir. 4857 sayılı İş 

Kanunu m.32/I’de ücret, “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 

işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” şeklinde 

                                                           
1
 KORKMAZ, Adem, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara, 2003, KAMU-İŞ,  s.3. 

2
 BAYRAKTAROĞLU, Serkan, İnsan Kaynakları Yönetimi, , Sakarya Kitabevi, Sakarya,2003, s. 

152. ‘den aktaran ŞAHİN, Levent, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirme Fonksiyonun 

Analizi”, KAMU-İŞ ,2010, C:11, S:2, , s.139.  
3
 4857 Sayılı İş Kanunu, md. 32 

4
 FLİPPO, B. Edwin, Personnel Management, McGraw-Hill Inc., New York, 1984, p. 281.’den 

aktaran ŞAHİN, a.g.e., s.139.  
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tanımlanmıştır. İş Kanunu m.32/I’de yapılan tanıma göre ücretin, “bir iş karşılığında 

ödenmesi” ; “işveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi”; “para olarak 

ödenmesi” şeklinde üç unsuru vardır
5
. 

Üretim faktörlerinden biri ve emeğin fiyatı olan ücret, ekonomik yaşam 

içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ücret, emeğin karşılığı çalışan insanların 

gelirlerini ve yaşam standartlarını belirleyen bir unsur, ekonomik gelişmeye etki eden 

bir maliyet faktörü ve ulusal gelirin çeşitli grupları arasında dağılımını sergilemesi 

açısından sosyal adaletin bir göstergesi olmaktadır. Ücretin iki temel işlevi söz 

konusu olup, gelir olarak ele alındığında ücret, üretim sonucu yaratılan gelirin çeşitli 

toplumsal kesimler arasında dağılımını sağlamakta; maliyet öğesi olarak ele 

alındığında ise, çeşitli üretim faktörlerinin hangi oranlar içerisinde kullanılarak 

üretim yapılacağını belirlemektedir. Gelir bölüşümünü yakından ilgilendirdiği için 

ücret, her toplumda toplumsal ve ekonomik politikalara konu olmaktadır.
6
 

Ücret toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmekte olup, ekonomik olduğu 

kadar sosyal bir niteliktedir. Buna bağlı olarak ücret politikası ciddi önem 

taşımaktadır. Toplumsal adalet, ekonomik koşulların gözetilmesi ve istikrarlı 

büyüme açısından devletin bu konuya müdahalesi önemlidir. 

  

                                                           
5
 http://notoku.com/ucretin-tanimi-ve-unsurlari/ erişim tarihi 13.11.2013. 

6
 ÖZTÜRK, Nazım, “Ücret Kuramlarında Yeni Yaklaşımlar”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi,  2005,S:7/1, s. 30. 

http://notoku.com/ucretin-tanimi-ve-unsurlari/
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1.2. Asgari Ücretin Tanımı 

Asgari ücret başka bir ifadeyle de “Minimum (en az) ücret” farklı düşünürler 

tarafından farklı tanımlanmıştır. Asgari ücret teriminin net olarak tanımlaması asgari 

kelimesinin göreceli bir nitelik taşıması nedeniyle oldukça zordur. Bu nedenle 

birbirinden farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Asgari ücret konusunda birden fazla yaklaşım bulunması tanımları 

çeşitlendirmektedir. Ancak temelde bazı noktalarda hepsi örtüşmektedir. Bu temel 

kavramlar; ücret için alt sınır teşkil etme ve düşük gelirlilerin korunmasıdır.  

Farklı düşünürler tarafından birbirinden farklı yorumlanan asgari ücretin, 

sermaye kesimi temsilcileri tarafından sefaletin altında bir yaşam koşulu düzeyinde 

bir ücret tabanı oluşturmak için “pazarlık sonucu oluşan bir kavram” olarak 

nitelenebilmektedir
7
. 

Yasal asgari ücret ekonominin önemli göstergelerinden biridir. Yasal asgari 

ücret; genel ücretler düzeyini etkilemesiyle maliyetleri etkiler, maliyetler de 

finansman, vergi, iç ve dış satışlar vs. üzerinde zincirleme etki ile ekonominin 

genelini etkiler. Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinden sigorta primlerine; idari para 

cezalarından yargı kararlarına kadar çok geniş bir uygulama yelpazesini 

etkilemektedir
8
. 

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre 

insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilimsel, 

objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücretidir
9
. 

Asgari ücret, kalkınmış ülkelerden ziyade kalkınmakta olan ülkelerde daha 

önemlidir. Kalkınmakta olan ülkelerde düşük hayat seviyesi “makul minimum hayat 

standardının” ifade eden asgari ücretle nispeten yüksek bir düzeye çıkmaktadır. 

Ancak bu ülkelerde hükümetlerin yüksek ve hızla artan asgari ücretlerin ekonomik 

                                                           
7
 KAÇANOĞLU, Mesut, Küreselleşme Yerelleşme Tartışmaları Çerçevesinde Türkiye’de 

Bölgesel Asgari Ücret Önerisinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, s.46. 
8
 İNCİROĞLU, Lütfi, Yeni Asgari Ücretler Belirlenirken, http://www.lutfiinciroglu.com/content/ 

view/14/87/, erişim tarihi: 26.11.2013  
9
 Türk-İş, 2007, Asgari Ücret Hazırlık Dosyası. 

http://www.lutfiinciroglu.com/content/%20view/14/87/
http://www.lutfiinciroglu.com/content/%20view/14/87/
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varsayımlarını belirlemek için yeterli zamanı ve bilgisi yoktur. Pek çok ülke artan 

işsizlik ve enflasyon problemleriyle karşı karşıyadır. Denetim yetersizliği, cezaların 

eksikliği, aile istihdam sistemi ve organize olmamış sektör yaygınlığı az gelişmiş 

ülkelerde asgari ücret düzenlemelerinde görülen kısıtlardır
10

. 

Öğretide asgari ücret konusunda farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Bir 

tanıma göre asgari ücret, "bir yandan işçiye insan hüviyeti sebebiyle sosyal bakımdan 

uygun asgari bir yaşama seviyesi sağlamaya elverişli olan; öte yandan da işverenleri 

daha düşük ücret ödemekten men eden, mecburi karaktere sahip bir ücret
11

" olarak 

ifade edilirken, başka bir tanıma göre de, "işçiye asgari bir hayat düzeyi sağlamaya 

yeterli olan ve işverenin bundan daha düşük miktarı ödeyemeyeceği ücret"
12

 olarak 

tanımlanmıştır. Asgari ücretin hukuksal tanımlamalarının yanı sıra bu ücretin sosyal-

politik yönünde de dikkat çeken yaklaşımlar bulunmaktadır. Asgari ücreti "ihtiyaca 

göre ücret" olarak nitelendiren Zaim(1992), ücreti üretime katılan emeğin bedeli 

değil, toplumun temelini teşkil eden insan ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bir ücret 

olduğunu, Talas(1976) ise asgari ücretin içeriğinin yalnızca bireyin ihtiyaçlarıyla 

sınırlı olmaması gerektiğine vurgu yapmakta ve asgari ücreti "ailesi ile birlikte işçiye 

yaşadığı toplumda kabul olunabilen bir hayat seviyesi sağlayan ücret" olarak 

tanımlamaktadır
 13.

"  

Asgari ücretin üzerinde çok tartışılan bir konu olmasının temel nedeni, 

bireysel olduğu ölçüde toplumsal yönden de büyük önem taşımasıdır. Asgari ücret 

uygulaması bir ülkede ücretlerin en alt sınırını oluşturmasıyla, çalışanların bireysel 

olarak gelir düzeylerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Öte yandan ulusal 

ekonominin üzerinde çeşitli etkilerinin bulunması, asgari ücretin önemini yaratan 

                                                           
10

 WATANEBE, Susumu,” Minimum Wages in Developing Countries: Myth and Reality”, 

International Labour Review, 1976, Cilt 113, Sayı 3, , s8. 
11

 KUTAL, Metin, Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul, 1969, Sermet 

Matbaası, s.6. 
12

 KORKMAZ, Adem, “Türkiye'de Asgari Ücretin Hukuksal Yönü”, Uluslararası Alanya İşletme 

Fakültesi Dergisi,2012, C:4, S:2, s. 155. 
13

 TALAS, Cahit, Sosyal Ekonomi, Ankara,1976, s.60.aktaran Adem, KORKMAZ, Türkiye'de 

Asgari Ücretin Hukuksal Yönü, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,2012, C:4, S:2, s. 155. 
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ikinci bir etkendir. Ayrıca işgücünün örgütlenme düzeyi ile ilgili olarak da, asgari 

ücretin değişik etkilerinden söz edilebilir
14

. 

Asgari ücretle ilgili izlenen amaçları genel amaçlar ve özel amaçlar şeklinde 

de ikiye ayırmak mümkündür
15

:  

Asgari ücretin genel amaçları; 

 1) Ücreti işçinin geçimini sağlayan bir düzeye yükseltmek,  

2) Ani ücret düşmelerine karşı işçinin ücretini garanti etmektir. 

 Özel amaçları ise;  

1) Ücret politikasının bir aracı olmak,  

2) eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirmek,  

3) İşverenlerin haksız rekabetini önlemek, 

4) Sosyal yardımlara katkıda bulunmak,  

5) Ücret yelpazesi içindeki anormal farkları önlemektir. 

1.3. Asgari Ücret Tespit Yöntemleri  

Asgari ücret tespitinde çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bu 

yöntem çeşitliliğine rağmen tek bir esas konu vardır; belirlenmede devlet müdahalesi 

olup olmayacağı. Devlet asgari ücretin belirlenmesine ulusal, sektörel vb. gibi 

biçimlerde müdahale edebilecektir. Çoğu kez yapısal toplu örgütlenmenin 

yokluğunda ödeme artışı talepleri ihtilaflara ve grevlere yol açmaktadır. 

Anlaşmazlıkları dostça çözmek için imkan sağlayacak toplu iş sözleşmesi yapısının 

eksikliğini telafi etmek için hükümetler ücret ihtilafını çözmek üzere çoğunlukla 

doğrudan müdahale etmek zorunda kalmıştır. Zamanla belirli devletlerde toplu 

sözleşme etkili bir yöntem olmaktan çıkmıştır.
16

 

Asgari ücretin belirlenmesi için üç yol vardır
17

: 

a) Devlet çıkaracağı bir yasayla ülkenin tamamında geçerli olmak üzere bir 

asgari ücret belirleyebilir. 

                                                           
14

 ATAMAN, Üzeyir, Kuramsal ve Uygulama Boyutuyla Asgari Ücret, Ankara, 2000, Türk Ağır 

Sanayii ve Hizmet Sektörü İşverenleri Sendikası Yayını Nusret Ekin’e Armağan,  s.387. 
15

 KORAY, Meryem; ve TOPÇUOĞLU, Alper; Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1995, 

Yayınları, s.252 
16

 EYRAUD, François; ve SAGET, Catherine, İşgücü Piyasası Kurallarının Savunusu, Efil 

Yayınevi, Ankara, 2010, s.97. 
17

 ZAİM, Sabahattin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997,  s. 220. 
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b) Kuruluşları bir yasayla tespit edilecek olan asgari ücret komisyonları, 

belirli bölgeler veya belirli iş kolları için asgari ücretleri belirleyebilir. 

c) İkili taraflar, yani işveren ve işçi sendikaları toplu sözleşmelerle asgari 

ücretin belirlenmesini bir sözleşmeye bağlayabilir. Bu yöntem, asgari ücretin artan 

fiyatlara uyumunun sağlanmasında büyük bir esneklik tanımaktadır. 

Asgari ücret çeşitli amaçlara -gelir dağılımından iktisadi rekabet gücüne 

kadar- ulaşmayı sağlayan iktisadi ve toplumsal bir politika aracıdır
18

. Asgari ücret 

belirlemek, özellikle az gelişmiş ülkelerde kötü ücret şartları altında emeğini sunmak 

zorunda olanların refah düzeylerini yükseltmek ve onların uygun bir gelir düzeyine 

kavuşmalarını sağlamaktır. Asgari ücretin diğer bir amacı işçileri ani ücret 

düşmelerine karşı korumaktır. Şöyle ki, emek piyasasında atıl bir vaziyette bulunan 

işsizlerin varlığından haberdar olan işveren bu durumu kendi lehine kullanmak 

isteyebilir. Yani, emek piyasasındaki arz fazlalığı ücretlerin düşmesine neden olur. 

Dolayısıyla, devlet asgari ücret politikasıyla ücretlerin belli bir sınırın altına 

düşmesini engellemektedir. Asgari ücret çalışanların asgari yaşamsal ve toplumsal 

ihtiyaçlarını karşılaması açısından sosyal bir amaç taşımakta olup, kişinin sefalete 

düşmesini önlemektedir. Ayrıca asgari ücret aynı iş için ödenen ücretler arasında bir 

denge kurulması, haksız rekabetin önlenmesi, güven unsuru oluşturması ve gelirin 

daha adil bir şekilde dağılmasını sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır
19

. 

Asgari ücret; iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 

olan veya olmayan, her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi 

için ve daha düşük bir ücret düzeyinin ödenmemesini güvence altına almak için 

belirlenir. Yani asgari ücretten İş Kanunları dışında kalan ve Türk  Borçlar Kanununa 

göre iş sözleşmesi ile çalışanlar da yararlanabilirler
20

. 

Asgari ücretin en önemli amaçlarından biri de yoksulluğa karşı mücadelede 

bir araç olarak görülmesidir
21

. Emeğin tek geliri olan ücretin alt düzeyinin insana 

                                                           
18

 EYRAUD, François; ve SAGET, Catherine, İşgücü Piyasası Kurallarının Savunusu, s.101. 
19

 AR, Kamil Necdet, Küreselleşme Sürecinde Ücret, Kamu-İş, Ankara, 2007,s.81. 
20

 İNCİROĞLU, Lütfi, “Yeni Asgari Ücret Belirlenirken”, http://www.lutfiinciroglucom/ content/vi 

ew/14/87  erişim tarihi:24.12.2013 
21

 EYRAUD, a.g.m. s.97. 

http://www.lutfiinciroglucom/%20content/vi%20ew/14/87
http://www.lutfiinciroglucom/%20content/vi%20ew/14/87
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yakışır biçimde belirlenmesi ile yoksulluğunu önüne geçilebilecektir. Özellikle 

çalışan yoksulluğu konusunda önemli bir mücadele aracı olabilmektedir. 

  Asgari ücretin temel amaçları dikkatle incelendiğinde emeği ile çalışma 

hayatına katılan bir kişi için ne kadar önemli bir uygulama olduğu daha iyi 

anlaşılacaktır. Aksi halde, çalışana bir anlamda koruma ve ücret güvencesi sağlayan 

taban bir ücretin belirlenmemesi emeğin sömürülmesine yol açabilecektir. Özellikle 

işsizliğin yüksek olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle vasıfsız 

işgücünün çok düşük ücret ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalması 

kaçınılmaz olacaktır.  
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1.4. Asgari Ücretin Uluslararası Standartlardaki Tarihsel Serüveni 

Türkiye, asgari ücret konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 26 

ve 99 sayılı sözleşmelerini imzalamış, 131 sayılı sözleşmeyi ise imzalamamıştır. 

Türkiye, yine konuyla ilgili çeşitli düzenlemeler getiren İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesini 1948 yılında, Avrupa Sosyal Şartı’nı da 1989 yılında onaylamıştır. 

Ancak Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nın asgari ücreti düzenleyen 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasını onaylamamıştır. Bunun nedeni, ilgili düzenlemede, asgari ücretin 

tespitinde “aile ihtiyaçları kriterinin” esas alınmasını öngörmesi, ülkemizde ise asgari 

ücret tespitinde “işçi ihtiyaçları kriterinin” esas alınıyor olmasıdır
22

.  

1.4.1. 1947 İstanbul Konferansı 

Yakın ve Ortadoğu ülkelerinden Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi olan 

devletlerin katılımı ile 24-29 Kasım 1947’de İstanbul’da toplanan bu bölgesel 

konferansta da asgari ücretin önemi üzerinde durulmuştur.  

1.4.2. 1949 Montevido Konferansı  

ILO’ya mensup Amerika devletlerinin katıldığı bu konferansta özellikle tarım 

işçilerinin asgari ücretlerinin önemi üzerinde durulmuş ve “tarım sektörünün olduğu 

kadar bütün halkın menfaati bakımından, tarım işçisi için kendisinin ve ailesinin 

hayati ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir asgari ücretin tespiti gerekmektedir” 

sonucuna varılmıştır
23

. 

1.4.3. 1953 Tokyo Konferansı 

ILO’ya mensup Asya devletlerinin katıldığı bu konferansta ücretler konusu 

öncelikli olarak ele alınmış ve özellikle asgari ücret hakkında toplu pazarlık etkili bir 

usul haline gelinceye kadar üye devletin ivedilikle teşrii yollardan faydalanmak 

suretiyle, asgari ücretlerin tespitinde işçi, işveren ve tarafsız hükümet 

temsilcilerinden kurulu üç taraflı bir kuruldan faydalanılması, yürürlüğe giren asgari 

ücretlerin tespitinde işçi, işveren ve tarafsız hükümet temsilcilerden kurulu üç taraflı 

                                                           
22

 KORKMAZ, Adem, “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye’de Asgari Ücret: 1951- 2003”, 

Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, 2004, s.54. 
23

 KUTAL, Metin, Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, Sermet Matbaası, 

İstanbul, 1969, s.119. 
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bir kuruldan faydalanılması, yürürlüğe giren asgari ücretlerin tatbikinin ciddi bir 

şekilde kontrolü, bu konuda ehliyetli bir teftiş kadrosunun zorunluluğu gibi hususlar 

da aynı konferansta karar altına alınmıştır. 

Dünyanın farklı kıtalarında çeşitli tarihlerde toplanılan bu konferanslarda 

ILO’nun asgari ücretler konusunda daima aynı prensiplerden mülhem olduğu açıkça 

görülmektedir. Bunları, ana hatları itibariyle şöyle sıralayabiliriz: 

 Toplu pazarlık, ücret sorunlarının çözümlenmesi gereken en 

uygun yoldur. 

 Herhangi bir sebeple bu demokratik yol henüz işler bir 

durumda değilse teşrii müdahaleye derhal başvurmak suretiyle anormal 

derecede düşük ücretlere engel olmak gerekmektedir. 

 Bu müdahale mümkün olduğu kadar işçi ve işverenlerin ve 

bunların teşekküllerinin temsilcilerinin katılması suretiyle kararlaştırılmalıdır. 

 Tarım işçileri de asgari ücret hükümlerinden faydalanmalıdır. 

 Asgari ücretlerin tatbikini ciddi şekilde kontrol edeni işçi ve 

işverenlerin itimadını kazanmış bir teftiş kadrosuna vücut vermek 

gerekmektedir.
24

 

1.5. ILO ve Asgari Ücret 

ILO’nun amacı, tüm dünyadaki insanlara, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve 

saygınlık koşullarında insana yakışır iş bulmalarında yardımcı olmaktır. ILO bu 

misyonunu, sosyal tarafları oluşturan işçi ve işveren kesimleri ve hükümetlerle 

sürekli teması koruyarak gerçekleştirmekte, istihdam, işgücü piyasası ve eğitim 

politikaları gibi alanlarda yeni ve yenilikçi politikalar geliştirmektedir
25

. 

ILO Anayasasının başlangıç bölümünde “yeterli yaşam koşullarını 

sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması”
26

 ifadesine yer verilerek insana 

yakışır ücret vurgusu yapılmıştır.  

                                                           
24

 KUTAL,a.g.e, s.120. 
25

 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/ilo_inyak.htm 
26

 The Constitution of The International Labour Organisation (ILO Anayasası), s.2. 

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/ilo_inyak.htm
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1.5.1. Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Hakkındaki 26 sayılı ILO 

Sözleşmesi ve 30 sayılı asgari Ücret Belirleme Yöntemleri 

Tavsiye Kararı 

ILO’nun 11. Uluslararası Çalışma Konferansında asgari ücret tespit usulleri 

düzenlenmesine dair muhtelif tekliflerin kabulünü ve bu tekliflerin bir Milletlerarası 

Sözleşme şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra hazırlanan sözleşme 14 Haziran 

1930’da yürürlüğe girmiştir.  

Bu sözleşmeye göre toplu sözleşme yoluyla veya başka bir yolla etkili bir 

ücret tespiti usulünün bulunmadığı veya o ücretlerin istisnai şekilde düşük olduğu 

işlerde veya işlerin bölümlerinde (özellikle evde yapılan işlerde) asgari ücret tespitine 

imkân veren usulleri içermektedir. İstisna olan tek grup tarımda çalışanlardır. 

Sözleşmenin ikinci maddesi asgari ücret tespitini, hangi işleri kapsayacağı 

konusunda işçi ve işverenin görüşü alındıktan sonra serbestçe kararına 

bırakmaktadır.  

Üçüncü madde de ise; işçi ve işveren temsilcilerinin tespit mekanizmalarında 

eşit sayıda bulunması gerektiği ayrıca yapılacak bireysel iş sözleşmeleri ve toplu 

sözleşmelerle belirlenen asgari ücretin altında bir ücretin belirlenemeyeceği 

belirtilmiştir.  

30 sayılı tavsiye kararının üzerinde durulması gereken en önemli noktalarını 

şöyle sıralayabiliriz; 

 Asgari ücreti tespitle yükümlü organlara bazı ek görevler yüklenmiştir; 

örneğin kadın işçilerin asgari ücretin tespitinde kadın işçiler için eşit işe eşit 

ücret prensibinin ihmal edilmemesi, fiilen ödenen ücret seviyeleri hakkında 

anketler yapılması istenmiştir. 

 İşçiye uygun bir hayat seviyesi sağlanması zorunluluğunun göz önüne 

alınmak ve bu bakımdan öncelikle yeteri derecede teşkilatlanmış işçilerin 

bulunduğu benzer işlerde ödenen ücretlerden, şayet bu şekilde karşılaştırmaya 
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imkan veren bir durum söz konusu değilse ülkenin genel ücretler seviyesine 

uygun olarak asgari ücretin belirlenebileceği belirtilmiştir
27

. 

26 sayılı sözleşme ve 30 sayılı tavsiye kararı esas itibariyle sanayi sektöründe 

çalışan işçilerin korunması amacını taşımaktadır. Sözleşmede geçen sanayi 

kelimesinin içeriği konusunda uzun tartışmalar yaşanmış ve sonuçta bu deyimin 

ticari faaliyetleri de kapsadığı kabul edilmiştir. Öte yandan asgari ücret 

uygulamasında önem taşıyan diğer bir husus ev sanayindeki (home working trades) 

işlerde çalışan işçileri (homeworkers) de kapsadığı ilk maddede ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla tarım dışındaki bütün işçiler bu sözleşmenin kapsamındadır
28

.  

Sözleşmede toplu sözleşme uygulaması bulunan ülkeleri bu sözleşme 

hükümlerini uygulamaktan muaf tutmuştur
29

. Sözleşmede üzerinde durulan bir diğer 

önemli husus ise ücretler için önemli ölçüde düşük kriteri belirtilmiştir ve burada 

belirtilen göreceli kavramı oldukça öznel bir ifadedir
30

. 

Sözleşmede ifadeler çok genel bırakılmıştır, bu da ülkelere belirleme 

yöntemi, sınırı ve sistemi konusunda geniş bir alan bırakmıştır. 26 sayılı sözleşme, 

sözleşmeyi kabul eden ülkeler için teorik olarak ideal bir asgari ücret mekanizması 

oluşturmaktan çok, kolay uygulanabilir, esnek ve ağır olmayan düzenlemeler 

geliştirmiştir. Ayrıca yerel farklılıkları esas alan bir yaklaşım belirlemiştir
31

. 

Sözleşmenin en önemli unsuru sosyal diyalog mekanizmasına yaptığı vurgu 

ile asgari ücretin belirlenmesinden işbirliğine önem verilmiştir.  

1.5.2. Tarımda Asgari Ücret Tespiti Yöntemleri Hakkında 99 sayılı 

Sözleşme ve 89 sayılı Tavsiye Kararı 

26 Sayılı sözleşme tarım işçilerini kapsamadığı için 1951 yılında 34. Çalışma 

Konferansında tarımda çalışan işçiler için asgari ücret düzenlemesi tartışılmış ve 99 

sayılı sözleşme düzenlenmiştir.  

                                                           
27

 , KUTAL, a.ge. s.124. 
28

 KORKMAZ, Adem, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, KAMU-İŞ, Ankara, 2003, 

KAMU-İŞ, s.23. 
29

 KUTAL, Metin, Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul 1969, s.123. 
30

  KORKMAZ, a.g.e, s.23. 
31

 KORKMAZ, a.g.e., s.24. 
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İlgili sözleşmede, sözleşmeyi onaylayan ülkenin, işçi ve işveren kuruluşlarına 

danıştıktan sonra tarım sektörü için asgari ücreti belirleyeceği ve Uluslararası 

Çalışma Bürosuna rapor göndereceğini düzenlenmektedir. Bu sözleşmede, arzu 

edildiği ve teamül olduğu hallerde ulusal mevzuat, toplu sözleşmeler ve hakem 

kararları ile asgari ücretin bir kısmının ayni (mal) olarak ödenmesine imkân 

tanınmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 1969 yılında 1168 sayılı yasa ile onaylamıştır
32

. 

Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 

Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır
33

. 

99 sayılı sözleşme ve 89 sayılı tavsiye kararı 26 sayılı Sözleşme gibi 

uygulanabilirlik kriterini ön planda tutarak mevcut sosyo-ekonomik olguları 

dışlamamaktadır. Tarımsal faaliyetlerdeki ücret ödeme, istihdam koşulları, aile yapısı 

dikkate alınmakta ve normal çalışma kapasitesine sahip olanların istihdamını 

daraltmamak için tarımsal işgücü için daha düşük asgari ücret belirlenmesine olanak 

sağlanmıştır
34

. 

1.5.3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Asgari Ücret Tespitine İlişkin 131 

sayılı Sözleşme ve 135 sayılı Tavsiye Kararı 

1970 yılında benimsenmiş olan bu sözleşmenin amacı işçileri aşırı düşük 

ücretlere karşı korumaktır. Sözleşme istihdam koşulları kapsamındaki tüm ücretli 

grupları içeren bir asgari ücret sisteminin kurulacağını, asgari ücretin tespitinde işçi 

ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin alınacağını, işçinin ve ailesinin ihtiyaçlarının 

dikkate alınacağını ve ayrıca yüksek bir istihdam düzeyinin gerektirdikleri de dâhil 

olmak üzere ekonomik unsurların da içerileceğini ifade etmektedir. Asgari ücret yasa 

gücünde olacak ve uygulanmaması cezai ve benzeri yaptırımlar gerektirecektir. 

Türkiye bu Sözleşmeyi onaylamamıştır. 

Şu hususlar hükme bağlanmıştır: 

                                                           
32

 ESEN, Adem, “Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması”, Amme Dergisi, Ankara, 1999, , C:32, 

S:1,s.67. 
33

 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm, erişim tarihi: 

09.10.2013 
34

 KORKMAZ, a.g.e, s.25. 

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
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 Bütün ücretlileri içeren bir asgari ücret sisteminin kurulması (m. 1/1) 

 Belirlenecek asgari ücretlerin kanun kadar güçlü olmasının sağlanması ve 

asgari ücret düzenlemelerine uymayanlara çeşitli cezai yaptırımlar 

uygulanması, 

 Asgari ücret tespitinde ilgili ülkenin genel ücret seviyesi, yaşam standartları, 

işçinin ailesi, kalkınma ve istihdam durumlarını dikkate alınması, 

 Gerek asgari ücret mekanizmasının kurulması, gerekse yürütülmesinde sosyal 

tarafların ve onların temsilcilerinin katılımının sağlanması, 

Yukarıdaki hükümlerde başlıca iki husus göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki 

üye ülkelerden bütün ücretlileri kapsayacak bir asgari ücret sisteminin kurulmasının 

istenmesi, ikincisi ise asgari ücretin tespitinde olumsuz koşulların dikkate 

alınmasıdır. Her iki amacın gerçekleştirilmesinde üçlü danışma sistemi 

önerilmektedir
35

.  

135 sayılı tavsiye kararında ise asgari ücret belirleme yöntemleri 

sıralanmıştır. Ancak yöntemler oldukça esnek biçimde belirtilmiştir. Burada asıl 

vurgu sosyal tarafların katılımının sağlanması koşuluyla, ülkenin kendi içinde olduğu 

koşulların dikkate alındığı mekanizmaların kurulmasının sağlanmasıdır. 

Bu sözleşme (m.2) ile 135 sayılı Tavsiye’sinde (m. 1/1) asgari ücretin işçi 

ailesinin gereksinimlerini karşılaması gerektiği açık olarak vurgulanmıştır. Aile 

faktörünün asgari ücret tespitinde göz önüne alınması anlamında 131 sayılı 

sözleşmenin önemi yadsınamaz
36

. 

1.6. Avrupa Sosyal Şartı 

3 Mayıs 1996 yılında yenilenen Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 1999 

yılında yürürlüğe girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2006 yılında 

onaylanması uygun bulunmuş, 2007 yılında da onaylanmıştır. Onaylanan 

sözleşmenin bazı maddeleri ve fıkraları kabul edilmişken bazılarına da çekince 

konulmuştur.  

                                                           
35

 KORKMAZ, a.g.e.,  s.23 
36

İNCİROĞLU, Lütfi, Yeni Asgari Ücretler Belirlenirken,  http://www.lutfiinciroglu.com/content 

/view/14/87/ erişim tarihi:27.12.2013.   

http://www.lutfiinciroglu.com/content%20/view/14/87/
http://www.lutfiinciroglu.com/content%20/view/14/87/
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Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler; Avrupa Konseyinin 

hedefinin kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensiplerin gerçekleştirilmesi ve 

korunması gayesiyle üyeleri arasında daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle 

insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve idame ettirilmesi suretiyle 

sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması olduğunu göz önüne almışlardır. 

Ülkemiz tarafından kabul edilen madde ve fıkralar; 1 inci madde, 2 nci 

maddenin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları, 3 üncü madde, 4 üncü maddenin 2, 3, 4 ve 5 

inci fıkraları, 7 ilâ 31 inci maddeleridir.  

Onaylanan Şart’ın bazı maddelerine çekince konulmuştur. Bu maddelerden 

biri de Şartın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıdır. Bu fıkra;  

“Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret 

hakkına sahip olduklarını tanımayı” ifadesini içermektedir. 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 55 inci maddesinde, 

10/6/2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinde ve 1/8/2004 tarihli 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde işçinin kendisinden bahsedilmekte böylece asgari 

ücretin tespitinde işçinin ailesi değil, kendisi göz önüne alınmaktadır. 

27/12/2012 tarihi itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasına çekince koyan 

ülkeler; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Letonya, Polonya, 

Portekiz ve İspanya’dır. 

AB’de asgari ücrete ilk önce 1989 yılında Avrupa Topluluğu Sosyal Şartı’nda 

yer verilmiştir. Bu Şart ’ta “tüm işçilere emeklerinin karşılığı verilmelidir, çalışanlara 

örneğin nezih standartlarda yaşamalarını sağlamaya yetecek bir ücret olarak eşit 

ücret temin edilmelidir.” denilerek asgari ücrete değinilmiştir. 1993 yılında da Sosyal 

Şartı yerine getirmek için Avrupa Komisyonu eşit ücret fikrini benimsemiştir. 

Burada da “eşit bir ücretin izlenmesi daha yüksek verimlilik ve istihdam yaratma 

başarısını genel olarak sürdürmenin bir parçası olarak görülmelidir.” ifadesi yer 

almıştır. 2000 yılında Lizbon’daki Avrupa Konseyi’nde sosyal dışlanma stratejisinde 

“Sosyal dışlanmaya karşı savaşmanın en iyi yolu bir iştir. İstihdamı artırmayı 

sağlamanın sonucu gelirdeki artıştır. Herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam için 
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gerekli kaynaklara sahip olması garanti edilmelidir.” şeklindeki ifadeyle asgari ücrete 

yer verilmiştir
37

. 

1.7. Diğer Uluslararası Standartlarda Asgari ücret 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul 

edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde asgari ücret ifadesi yer almamakla 

birlikte, 23 üncü maddesinde;  

“Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü 

sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir 

ücrete hakkı vardır.”
38

 

Bu madde ile devlete ücret hakkı ile ilgili görev verilmiş ve sınırları da ailesi 

ve kendisi için insan onuruna yaraşır, sosyal koruma ile desteklenmiş, adil ve 

elverişli olarak çizilmiştir. 

BM Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinde Adil ve Uygun İşte Çalışma 

Şartlarına ilişkin maddesinde asgari gelir ile ilgili husus şu şekilde belirtilmiştir: 

a) Bütün çalışanlara sağlanan asgari bir gelir ile birlikte en azından:  

i) Hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın özellikle kadınların, erkeklerin çalışma 

şartlarından daha alt düzeyde olmayan şartlarda çalışmaları güvence altına alınarak, 

eşit işe eşit ve adil ücret; 

ii) Bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, kendisi ve ailesi için nezih bir 

yaşam;  

b) Güvenli ve sağlıklı çalışma şartları
39

 

 

                                                           
37

 HİNNOSAAR , Marit, RÕÕM, Tairi, “The Impact of Minimum Wage on the Labour Market in 

Estonia: An Emprical Analysis”, 2003, s.8. 
38

 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf, erişim tarihi:07.01.2014. 
39

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinde Adil ve Uygun İşte Çalışma 

Şartları, Madde 7, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdf erişim tarihi 07.01.2014 

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdf
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1.8. Türkiye’de Asgari Ücretin Dünü Ve Bugünü 

Bu bölümde Asgari ücret mevzuatının tarihsel gelişimi ve asgari ücretin yasal 

dayanaklarına yer verilecektir. 

1.8.5. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Asgari Ücret 

Çalışma hayatında örgütlü kültürün geçmişi Selçuklu ve Osmanlı’da bir sivil 

toplum kuruluşu olarak da nitelendirilebilecek Ahilik teşkilatına uzanır. Bu örgütler 

fiyatlara müdahale ederek, usta, kalfa ve çıraklar arasındaki ilişkileri 

düzenlemişlerdir
40

. 

Osmanlı devletinde ücretlerin asgari sınırları konusundaki ilk düzenleme 2 

Ağustos 1211 (Miladi 1796) yılında bir fermanla yapılmıştır. Daha sonra Mısır valisi 

Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 1833–1840 yılları arasında 7 sene için 

Adana’yı yönettiği dönemde emek tedarikindeki sıkıntıları aşmak için bir ücret 

komisyonu oluşturmuştur. İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan bu komisyon 

ücretleri arz ve talebe göre haftalık olarak belirlemiştir
41

. 

Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümeti 

asgari ücret uygulamasına benzer bir biçimde 1921 tarihinde “Ereğli Kömür Havzası 

Maden İşçilerinin Hukukuna Mütedair” 151 Sayılı Havza-i Fahmiye Kanunu’nun 11 

inci maddesi ile kömür ocaklarında çalışan işçiler için asgari ücretleri belirlemiştir. 

1923 İzmir İktisat Kongresi’nde işçi ücretlerinin asgari düzeylerinin her üç ayda bir 

belediye meclislerince tespit ve ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Asgari ücretin bir 

kanun ile belirlenme süreci ise 3008 Sayılı İş Kanunu dönemidir
42

. 

1.8.6. 3008 Sayılı İş Kanunu 

Asgari ücret kavramsal olarak Türk Mevzuatına 1938 tarihinde 3008 Sayılı İş 

Kanunu ile girmiştir. 1936 yılındaki 3008 Sayılı İş Kanunu’nu sonrası yaşanan İkinci 

Dünya Savaşı ve beraberindeki olumsuz ekonomik koşullar altında asgari ücret 

uygulama alanı bulamamıştır.  

3008 Sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde; 

                                                           
40

 ERİŞ, Metin, Asgari Ücretler ve Türkiye'deki Durum, Şeker-İş Yayınları Ankara, 1969, s.37-38. 
41

KORKMAZ, Adem, a.g.e.,  s.153. 
42

 Petrol-İş, “Günümüzde Asgari Ücret” aktaran KORKMAZ, Adem, Çağdaş Gelişmeler Açısından 

Asgari Ücret, Ankara, 2003, KAMU-İŞ,  s.153 



 

17 
 

“İktisadi ve içtimai zaruretler dolayısıyla İktisat Vekâletince teklif edilecek 

işlerde gerek saat basına veya gündelik yahut haftalık veya aylık hesabıyla ve gerek 

parça başına yahut yapılan iş planlarına göre ödenecek işçi ücretlerinin en aşağı 

hadlerinin bir nizamname ile tespit edileceği” belirtilmiştir. Kanunda bir asgari ücret 

yönetmeliğinin çıkartılması öngörülmektedir. 

Ekonomi Bakanlığının belirleyeceği işlerde sosyal ve ekonomik gereklerle 

işçilere ödenecek ücretlerin en az düzeyinin belirlenmesi ile ilgili yönetmelik 

çıkarılacağı belirtildiği halde yönetmelik çıkarılamadığından uygulanamamıştır. 

Kanuna göre asgari ücret tespitini mahalli komisyonlar yapacaktır. Böylece 

tespit görevi mahalli idarelere verilmiş ve bu komisyonların kimlerden oluşacağı 

gösterilmiştir. Çalışma teşkilatına mensup bir memurun başkanlığı altında işçi ve 

işveren temsilcilerinden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Belediye Encümeninden ve 

sendikadan gönderilecek birer üye ile hükümet tabibinden teşekkül etmekteydi. 

Mahalli asgari ücret tespit komisyonlarının kararlarına karşı itiraz yolu da açıktır. 

3008 Sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; 

“Tespit ve ilan edilen asgari ücret sendikaları, sendika olmayan yerlerde 

temsilcileri bir ay içinde Çalışma Bakanlığı nezdinde itirazda bulunabilirler”
 43

 

1951 yılında 16 yıllık bir gecikmenin ardından “Asgari Ücret Tespitine 

Müteallik Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir
44

. Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre 

asgari ücret, “aynı mahiyetteki işlerde işçilere normal gıda, mesken, sağlık, yakacak 

ve aydınlatma gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek kifayette olan bir ücrettir.” 

1967 yılına kadar yürürlükte kalan İş Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlar 

ile Deniz İş Kanunu’na bağlı çalışanları asgari ücret konusundan ayrı tutmuştur. 

1.8.7. 931 Sayılı İş Kanunu Dönemi  

3008 sayılı İş Kanunu ve 1951 tarihli Yönetmelik, 931 sayılı İş Kanunun 

1967’de yürürlüğe girmesi ile sona ermiştir. 931 Sayılı İş Kanunun asgari ücret 

tespitini tamamıyla yeni esaslara bağlamaktadır. 931 Sayılı İş Kanunu asgari ücretin 

tanımını yapmamış, asgari ücret tanımı çıkacak olan yönetmeliğe bırakmıştır. 1967 

                                                           
43

 KUTAL, Metin, Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul, 1969, Sermet 

Matbaası, s.142. 
44

 Resmi Gazete, 13 Ocak 1951, 7707. 
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yılında 931 sayılı İş Kanunu ve bu kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yönetmeliğin 

1968 yılında hazırlanması ile Türk asgari ücret mevzuatında önemli bir değişim 

yaşanmıştır. Yeni uygulama ile hizmet akdi ile çalışan bütün işçiler kapsam dâhiline 

alınırken, basın mensupları ve gemi adamlarına ilişkin özel mevzuat ortadan 

kaldırılmıştır. 

931 sayılı İş Kanunumuzun 33 üncü maddesinde asgari ücretlerden kimlerin 

faydalanacağı, tespit işlemini yapacak yetkili organın kuruluş ve çalışma şekli gibi 

önemli hususlar gösterilmekle beraber asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak 

esaslar yönetmelikte yer almaktadır 
45

.  

1968 tarihli yönetmelikte asgari ücret: 

“İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin asgari 

gıda, mesken, giyim, sağlık, aydınlatma, taşıt, kültür ve eğlence gibi zaruri 

ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olan ücret” olarak 

tanımlanmıştır. Kutal’ a göre 1 inci maddede asgari ücretin mecburi karakterine yer 

verilmemesi asgari ücret uygulaması açısından doğru değildir
46

. 

1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunun yürürlüğe girmesi ve bu kanunun 33 

üncü maddesi uyarınca yönetmeliğin 1968 yılında hazırlanmasıyla Türk asgari ücret 

uygulamasında köklü bir değişim yaşanmıştır. Mahalli komisyonlarca asgari ücretin 

belirlenmesinden vazgeçilerek bu görev merkezi komisyonlara verilmiştir. Bu 

değişiklikle merkezi nitelikte işçi işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan üçlü bir 

yapıda bir komisyonun oluşturulması, asgari ücretin hizmet akdi ile çalışan bütün 

işçilere uygulanması, en geç iki yılda bir yeniden düzenlenmesi konuları 

düzenlenmiştir. Komisyon gerekli gördüğü şekilde, mahal, bölge ya da bütün ülke 

için asgari ücret tespiti yapabilmektedir. Asgari ücretin 16 yaş altı ve üstü için farklı 

tespit imkânı bulunmaktadır
47

. 

                                                           
45

 KUTAL, a.g.e., s.153. 
46

 KUTAL, a.g.e, s.159. 
47

 KORKMAZ, a.g.e,  s.155. 
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1.8.8. 1475 sayılı İş Kanunu döneminde Asgari Ücret 

931 sayılı İş Kanunun Anayasa Mahkemesince şekil yönünde iptal edilmesi 

üzerine 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda 

öngörülen asgari ücret yönetmeliği ise 1975 yılında yürürlüğe girmiştir.  

1972 tarihli Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücret:  

“Normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, 

giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günlük fiyatlar üzerinde 

asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmaktadır. 

1968 ve 1972 tarihli yönetmeliklerle birlikte üç önemli gelişme sağlanmıştır. 

Bunlar asgari ücret tespitinin iki yıl arayla tekrarlanması, asgari ücreti belirleyen 

organın merkezi olması ve asgari ücret tespit komisyonu kararlarının kesinliğidir
48

. 

Asgari ücret tanımındaki işçinin ifadesi, asgari ücret tespitinin işçi için mi 

yoksa işçi ve ailesi için mi yapılacağı konusunda açıklık getirmemektedir. Asgari 

ücret esas olarak saat başına hesaplanmakta ve gerekli ayarlamalar yapılan işe göre 

yapılmaktadır. Asgari ücrette eşitlik ilkesi gereği yaş ve cinsiyet farkı 

gözetilmemektedir. Bir istisna olarak 16 yaş altı ve üstü için asgari ücret tespiti 

farklılaşabilmektedir. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi, işveren ve kamu 

görevlileri bulunmakta ve böylece tespit sürecine tarafların katılımı sağlanmaktadır. 

Eski yönetmelikte asgari ücret saat başına belirlenirken yeni yönetmelikte günlük 

olarak belirlenmektedir. 931 Sayılı İş Kanunu’nda hizmet akdi ile çalışan tüm işçiler 

kapsam içine alınırken, yeni yönetmelikte hizmet akdi ile çalışan ve bu kanun 

kapsamına giren her türlü işçi denilerek ileriki dönemlerde sorunlar ortaya 

çıkarabilecek bir düzenleme getirilmiştir
49

. 

Bu iki kanun arasında çok az sayıdaki farklılıklardan birisini ise asgari 

ücretlerin düzenlendiği 33 üncü madde oluşturmaktadır. Her iki kanunun 33 üncü 

maddeleri arasındaki farklılık, komisyonun oluşumu ve asgari ücretin kapsamı 

konusundadır. Komisyonun oluşumu konusunda uygulama açısından önemli bir 

değişiklik olmamakla birlikte, kapsam konusundaki değişiklik sonraki dönem 
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uygulamaları için oldukça önemlidir. 931 sayılı İş Kanunun 33 üncü maddesi 

"hizmet akdi ile çalışan her türlü işçiyi” kapsam içine almış, uygulamada tarım 

işçileri de bu maddenin kapsamında değerlendirilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunun 33 

üncü maddesinde ise "hizmet akdi ile çalışan ve bu kanun kapsamına giren hür türlü 

işçi" asgari ücret uygulamasına konu olmuş ve kapsam konusunda sonraki dönemler 

için sorunlar ortaya çıkarabilecek bir düzenleme yapılmıştır. Bu açıdan, 931 sayılı İş 

Kanunu, kapsam konusunda daha geniş bir düzenlemeye sahiptir
50

. 

1.8.9. Yürürlükteki Mevzuata Göre Asgari Ücret 

1982 Anayasasının 2 nci maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti anlayışı 

gereği insan onuruna yaraşır bir gelir elde edilmesi için devletin en düşük ücreti 

belirlemesi sosyal devlet anlayışının bir sonucudur. 

Anayasa’nın 49 uncu maddesinde yer alan: 

“Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 

geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği 

önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için 

gerekli tedbirleri alır.”
51

 Bu hüküm devlete çalışanların hayat seviyelerini koruma ve 

destekleme konusunda görev vermiştir. 

Yine Anayasa’nın 55 inci maddesinde yer alan: 

“Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve 

diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin 

tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde 

bulundurulur.”
52

 İfadeleri devlete çalışanlara adaletli ücret verilmesi ve asgari ücretin 

tespiti ile zorunluluk getirirken bu konuda nelerin göz önünde bulundurulması 

gerektiği de belirtilmiştir. 

Maddenin gerekçesinde sayılan esaslar şunlardır: 

Bütün çalışanlara çalışmalarının karşılığı olarak ödenecek olan ücret, aylık 

ikramiyeler ve sosyal yardımların belli esasa dayandırılmasını öngörmektedir.  
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Bu esasların ilki, ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yardımlar ancak “fiilen 

çalışma” karşılığı olarak ödenecektir, bunun için de iş süreleri, işin verimi, değeri ve 

niteliği dikkate alınacaktır. 

İkinci esas; kamu kesiminde çalışanlar ile özel kesimde çalışanlar arasında 

ister işçi ister memur olsunlar ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yardım bakımından 

hakkaniyet ve denge sağlamasıdır. Amaçlanan, fiilen çalışılmadan çalışmada 

geçmeyen süreler için ödeme yapılmamasıdır. Bunu sağlayacak sistemin nasıl tesis 

edileceği kanunda gösterilecektir. 

Madde asgarî ücretin tespiti için de üç ayrı kriter getirmektedir. Asgarî ücret 

ülkenin ekonomik gücüne göre, iş bulanların ve bölgelerin sosyal ve ekonomik 

özelliklerine göre tespit edilecektir. Bütün ülke için ve bütün işkolları için asgarî 

ücret tespiti, önlenemez haksızlıklara sebep olur. Asgarî ücretin her bir işkolunun ve 

her bir ilin kaldırabileceği miktar esas alınarak tespit edilmesi genelde işçilerin 

aleyhine işleyecek bir çözümdür. Bunun tersi de düşünülebilir, en müreffeh bölgeye 

ve en çok ödeme kabiliyeti olan işkoluna göre tespit edilebilecek asgarî ücretin, diğer 

bölgelere de uygulanabileceği söylenebilse de, bu gerçekleşemez
53

. 

Danışma Meclisince kabul edilen 60 ıncı maddenin ikinci fıkrası, amaca 

uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve “Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin iktisadî 

gücü, işkolları ve bölgelerin sosyal ve iktisadî özellikleri dikkate alınır.” şeklindeki 

hükmün Anayasa kuralı olması halinde, başka bir ölçüye göre asgarî ücret tespit 

edilemeyeceğinden bu konudaki Anayasa kuralının çerçeve bir hüküm niteliğinde 

olması uygun görülerek böyle bir düzenlemeyle yetinilmiştir. Ayrıca bu fıkranın 

içeriği yönünden “ücret” sözcüğü içinde çalışma ve emek karşılığı olan aylık gibi her 

türlü ödemeler de öngörüldüğünden, birinci fıkrada yer alan “ve aylık” sözcükleri 

metinden çıkarılmıştır
54

. 

Burada ülkenin ekonomik ve sosyal durumunun hangi çerçevede ele alınacağı 

ayrı bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Bunun için sosyal ve ekonomik durum 

kriteri ile insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesi ilkesinin birlikte dikkate alınması 

zorunluluğu vardır. Aksi halde, ülkenin sosyal ve ekonomik durumunun yetersizliği 
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gerekçe gösterilip düşük asgari ücret belirlenmesine imkân tanınmış olur ki, bu sonuç 

sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayacaktır
55

. 

4857 sayılı İş Kanunu 22/05/2003 yılında yürürlüğe girmiş ve asgari ücret 39 

uncu maddesinde düzenlemiştir. Bu maddeye göre asgari ücret, iş sözleşmesi ile 

çalışan ve kanunun kapsamına giren ya da girmeyen her türlü işçi için en geç iki 

yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı 

belirlenir. 39 uncu maddenin gerekçesinde; 

“İşçilerin insan onuruna yaraşır asgari koşullarda bir yaşam sürdürebilmesi 

için devlet tarafından tespit edilmesi öngörülen asgari ücret kurumundan, bir kısım 

işçilerin yararlandırılıp, bir kısmının yararlandırılmaması, Anayasamızda temellerini 

bulan sosyal devlet ilkesine aykırı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sakıncayı gidermek amacı ile de tüm işçilerin, bu güvenceden yararlanabileceği bir 

düzenleme getirilmiştir. Bunun dışında asgari ücretin süresi ve tespiti usulüne ilişkin 

mevcut düzenleme aynen korunmuştur.” şeklinde asgari ücretin önemine ve amacına 

yer verilmiştir
56

. 

1.8.10. Uygulanmakta olan Asgari Ücret Yönetmeliği ve Özellikleri 

Mevcut asgari ücret düzenlemesi 01/08/2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre uygulanmaktadır. 

İlgili yönetmelikte asgari ücretin tanımı: 

“İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, 

giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 

asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret”
57

 olarak yapılmıştır. 

Bu tanımlamada asgari ücretin zorunluluk karakteri üzerinde daha önceki 

yönetmeliklerde olduğu gibi vurgulama yapılmamıştır. Ancak, yönetmeliğin 12 nci 

maddesinde işverenin sorumluluğu düzenlenmiş ve işçilere, komisyonca belirlenen 

ücretlerden daha düşük ücretin ödenemeyeceği ifadesiyle asgari ücret güvence altına 

alınmış bulunmaktadır. Ancak yine de zorunlu niteliğinin tanımlama maddesi içinde 

bulunması çok daha anlamlı olabilecektir. Asgari ücretin zorunluluk karakteri, 

                                                           
55

 KORKMAZ, a.g.m,s.155. 
56

 İş Kanunu, Madde Gerekçeleri 39. 
57

 Resmi Gazete, 1 Ağustos 2004,25540. 



 

23 
 

Yargıtay kararlarında da belirtilmektedir. Nitekim, bir Yargıtay kararında, “yasal 

asgari ücret, bir işçinin geçimini sağlaması için gerekli olan en alt düzeydeki ücrettir. 

Bunun altında bir ücret seviyesinde kazanç temininin kabulü yerinde görülemez” 

denilerek, asgari ücretin altında belirlenen bir ücretin “yasal” olamayacağı 

belirtilerek “zorunluluk” karakteri vurgulanmaktadır
58

. 

Bu tanıma göre asgari ücret normal bir çalışma günü elde edilen ücrettir. 

Eksik çalışma içeren günlerde asgari ücretten düşük ödeme yapılabildiği anlamına 

gelmektedir. Ücret; günlük olarak hesaplanmakta olup; aylık, saat başına, parça 

başına ya da yapılan iş miktarına göre ücret belirlenmesinde gerekli uyarlamalar 

yapılmaktadır.  

Yargıtay da bir kararında eksik yapılan bir çalışma için tam asgari ücretin 

ödenemeyeceğini belirtmiştir
59

. Diğer taraftan, asgari ücret normal bir günlük ücret 

olduğuna göre fazla çalışma ücreti buna dahil değildir. Fazla çalışılan günler için 

ayrıca fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir
60

. 

Yürürlükteki yönetmelikte “gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi” 

ihtiyaçları “zorunlu ihtiyaç” olarak ele almakta, asgari ücretin bunları "asgari 

düzeyde" karşılaması öngörülmektedir. 1951 tarihli yönetmelikte, “asgari düzey 

kriteri” yerine “normal bir yaşama düzeyi kriteri" esas alınmış iken daha sonraki 

yönetmeliklerde ise asgari düzey kriteri esas alınmıştır. Bu konuda 1951 tarihli 

yönetmeliğin sonraki hazırlanmış iki yönetmelikten daha ileri olduğunu söylememiz 

mümkündür. Ancak yürürlükteki yönetmelik belirli zorunlu ihtiyaçları sıraladıktan 

sonra “gibi” ifadesiyle bu ihtiyaçların çoğaltılması ya da geniş yorumlanmasına 

imkan tanımıştır
61

. 

İlgili tanım gözden geçirildiğinde; işçilerden bahsedildiği ancak aileden 

bahsedilmemiş olduğu göze çarpmaktadır. Belirtilen zümrenin ihtiyaçlarının 

ailesinden ayrı tutulması söz konusu olmayabileceğinden, işçileri ve ailelerini birlikte 

yorumlayabilmek mümkündür. Ancak yapılan tanım net olmadığı için asgari ücret 
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belirlenirken aile ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamaktadır. Doktrinde bu durum 

sıklıkla eleştirilmiştir. 

1951 tarihinden itibaren devam eden Türk Asgari Ücret uygulamasında 

istisnai yıllar dışında asgari ücret tespit mekanizması, işçi ailesini dikkate almamış, 

yalnızca işçinin ihtiyaçları için asgari ücret tespiti yapmıştır
62

. 

Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde geçen “İşçilere, komisyonca 

belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş 

sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.” ifadesi asgari ücretin altında bir 

ücret uygulanmayacağını açıkça belirtmiştir. Ayrıca ilgili maddenin devamında 

yapılacak sosyal yardımların bu ücrette bir indirime neden olamayacağı belirtilmiştir. 

Bu düzenleme asgari ücretin sözleşme özgürlüğüne bir müdahale olup 

olmadığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Doktrinde yaygın olan görüş, asgari ücretin 

sözleşme özgürlüğüne aşağıya doğru çekilmiş bir sınır getirdiğidir. Zira bu ücret 

işçiye ödenebilecek ücretin en alt sınırını oluşturmakta, buna uyulmamasının cezai 

yaptırımı bulunmaktadır
63

. 
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1.9. Asgari Ücret Uygulaması 1951-2014 

Asgari ücretin hukuksal boyutuyla ülkemizdeki durumu bir önceki bölümde 

anlatılmıştır Bu bölümde ise uygulamanın nasıl yapıldığı sayısal verilerle de 

desteklenerek anlatılacaktır. 

1.9.1. 3008 sayılı İş Kanunu ve Mahalli Komisyonlar Dönemi 

3008 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenen asgari ücret bölgesel bir asgari 

ücret uygulamasıdır. Ülkemizde son dönemde gündeme gelen bu husus daha önce 

denenmiş ancak o günün şartlarında başarılı sonuçlar elde edilememiştir. 

1.9.1.1. Türkiye'de 1951–1955 Döneminde Asgari Ücret 

Uygulaması 

1951 yılında yayımlanan yönetmelikten sonra Asgari Ücret yerel komisyonlar 

aracılığıyla işkolu esasına göre yapılmıştır. 

Tablo 1: 1951-1955 Arası Yapılan Tespitler 
64

 

Yıllar İlk Defa Tespit 

Yapılan İş Kolu 

Sayısı 

İlk Defa Tespit 

Yapılan İller 

İlk Defa Tespitin 

Yapıldığı İl 

Sayısı 

Bütün 

İşkollarında 

Yapılan Tespit 

Sayısı 

1951 5 Adana, Hatay, 

İçel 

3 10 

1952 2 Bursa, İzmir 2 14 

1953 - Kocaeli, Samsun 2 6 

1954 1 Isparta, İstanbul 2 8 

1955 1 Balıkesir, 

Sakarya, Trabzon 

3 9 

Toplam 9 12 12 47 

 

1951-1955 döneminde asgari ücret uygulaması yeterince etkin bir biçimde 

gerçekleştirilememiştir. 
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Kanunda yer alan “işkolu” tanımlaması tam olarak anlaşılamamış ve aynı 

işkolunda olmakla birlikte çeşitli işlerde çalışanlar için farklı asgari ücret tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan bu dönemde yerel komisyonlar yalnızca asgari ücreti 

belirlemekle kalmamış, sendikaların görevi olan toplu sözleşme fonksiyonlarını da 

yüklenmiştir. Komisyon kararlarında çalışma süreleri, ücret, ödenme zamanı, ayni 

yardımlar da karar altına alınmıştır. Ayrıca alınan kararlarda da tutarsızlıklar göze 

çarpmaktadır
65

. 

İlk kez asgari ücret uygulamasının yapıldığı bu dönemde, asgari ücret 

düzenlemesi çok geniş bir uygulama alanı bulamamış ve tam olarak 

gerçekleşememiştir.  

1.9.1.2.Türkiye'de 1956–1960 Döneminde Asgari Ücret 

Uygulaması 

Asgari ücret uygulamasında bu dönemde önceki döneme göre ilerleme 

kaydedilmiştir. Bir önceki dönem asgari ücret uygulamasında edinilen tecrübeler bu 

gelişmeler açısından faydalı olmuştur. Ayrıca, aşağıdaki gelişmeler de asgari ücret 

uygulamasına olumlu katkı sağlamıştır: 

1. 1955’ten itibaren hızlanan fiyat artışları reel ücret düzeyinde düşüşe neden 

olmuştur, bu durum kamu otoritesi tarafından dikkate alınmıştır. 

2. İşçi sendikalarının bu konudaki ısrarları kamu otoritesinin konuya dikkatle 

eğilmesinde etkili olmuştur. Türkiye İşçi Konfederasyonu 8 Ağustos 1953 

tarihli olağanüstü kongresinde yayımladığı faaliyet raporu “asgari ücret işçi 

sınıfının istismarına karşı bir savunma aracı” olarak tanımlanmıştır. 

3. 1954 yılında toplanan İkinci Çalışma Meclisinde asgari ücret sorunu da 

gündeme alınmış; Mahalli Tespit Komisyonlarının oluşum şeklinin 

istenilenden uzak olduğu ve daha sağlıklı bir sistem için istatistiki bilgilere 

ihtiyaç duyulduğu, İş Kanununun 32 nci maddesinin düzenlenmesinin 

gerektiği ve asgari ücretin hayat pahalılığı göstergeleri göz önünde 

                                                           
65

 KORKMAZ, Adem, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara, 2003, KAMU-İŞ, 

s.171. 



 

27 
 

bulundurularak bütün ülkeyi kapsayacak şekilde belirlenmesi kararı 

alınmıştır
66

. 

Tablo 2:1956–1960 Arası Yapılan Tespitler
67

 

Yıllar 

İlk Defa Tespit 

Yapılan İş Kolu 

Sayısı 

İlk Defa Tespit 

Yapılan İller 

İlk Defa 

Tespitin 

Yapıldığı İl 

Sayısı 

Bütün 

İşkollarında 

Yapılan Tespit 

Sayısı 

1956 7 

Ankara, Aydın, 

Burdur, Eskişehir, 

Giresun, Kütahya, 

Ordu 

7 35 

1957 1 

Antalya, Denizli, 

Konya, Malatya, 

Muğla, Sivas 

6 27 

1958 9 

Diyarbakır, Erzincan, 

Gaziantep, 

Kastamonu, Kayseri, 

Uşak, Zonguldak 

7 59 

1959 10 

Artvin, Bilecik, 

Çanakkale, Elazığ, 

Erzurum, Manisa, 

Rize 

7 80 

1960 4 

Edirne, 

Kahramanmaraş, Siirt, 

Tokat 

4 69 

Toplam 31 31 31 270 

 

1951-1955 yıllarında yalnızca 12 ilde asgari ücret tespit komisyonu görev 

yapmışken, bu dönemde 31 ilde ilk defa komisyon oluşturulmuştur. 

Bu dönemde sanayi işkollarında ağırlıklı olarak tespite başlanmıştır. Asgari 

ücret tespit mekanizmasına atfedilen toplu pazarlık rolünden vazgeçilmiştir. İlk kez 
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16 yaşından küçük ve büyükler için ayrı tespitler yapılmıştır
68

. Ayrıca sosyal yardım 

yapan ve yapmayan iş yerlerinde de asgari ücretlerde farklılaşmaya gidilmiştir
69

. 

1956-1960 döneminde yapılan tespitler arasında ciddi uçurumlar göze 

çarpmaktadır. Bu durumu bölgesel farklılıklarla açıklamak pek mümkün değildir. Bu 

durumun nedeni, yerel komisyonların esas aldığı kriterlerde farklılıklar olması ve 

merkezi organın yerel komisyonlarını yeterince organize edememesidir
70

. 

1.9.1.3.Türkiye'de 1961-1964 Döneminde Asgari Ücret 

Uygulaması 

Bu dönemde asgari ücret belirlenen işkolu ve il sayısında önceki 

dönemlerdeki artış trendinin tersine ilk kez asgari ücret belirlenen işkolu ve il 

sayısında azalma göze çarpmaktadır. Bu dönemde ilk kez tespitin yapıldığı işkolları 

ve il sayısı 8’dir. Ancak bu uygulamanın gerilediği anlamına gelmemektedir. Daha 

önce 51 ilde tespit yapıldığı için buralarda uygulama devam etmektedir. Bu dönemde 

toplamda 349 tespit yapılmıştır. Ayrıca önceki dönemlerde işkolları esas alınarak 

yapılan tespitlerin eksik kaldığı belirlenerek revizyona gidilmiştir. İşkolları 

konusunda gerçekçi bir sınıflama yapılamadığı için bazı işkolları içinde sayılan 

işlerde bile ayrıca tespit yapılmıştı, bu durumda tespit sayısında yapay bir fazlalık 

yaratmıştır. 1963’te 9 tarım faaliyet kolu “tarım işleri” olarak birleştirilmiş ve işkolu 

sayısında azalma gerçekleştirilmiştir
71

. 

1963’te toplu iş sözleşmesine geçildikten sonra, toplu iş sözleşmelerinde de 

asgari ücret uygulamasına ilişkin hükümlere yer verilmeye başlanmıştır
72

. 

1961-1964 dönemi asgari ücret tespitinde farklılaşmanın nispeten azaldığı bir 

dönemdir. Sendikaların bilinçlenmesi ile bu dönemde itiraz tetkik kuruluna 

başvuruların arttığı gözlenmektedir. 
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Tablo 3: 1961–1964 Arası Yapılan Tespitler
73

 

Yıllar 

İlk Defa Tespit 

Yapılan İş Kolu 

Sayısı 

İlk Defa Tespit 

Yapılan İller 

İlk Defa 

Tespitin 

Yapıldığı İl 

Sayısı 

Bütün 

İşkollarında 

Yapılan Tespit 

Sayısı 

1961 4 

Ankara, Aydın, 

Burdur, 

Eskişehir, 

Giresun, 

Kütahya, Ordu 

1 91 

1962 4 

Antalya, Denizli, 

Konya, Malatya, 

Muğla, Sivas 

2 75 

1963 - 

Diyarbakır, 

Erzincan, 

Gaziantep, 

Kastamonu, 

Kayseri, Uşak, 

Zonguldak 

4 98 

1964 - - - 85 

1.9.1.4.T

o

p

l

a

m 

1.9.1.5.8 
1.9.1.6.2

0 
1.9.1.7.7 

1.9.1.8.3

4

9 

1.9.1.9.Türkiye'de 1965- 1967 Döneminde Asgari Ücret 

Uygulaması 

Bu dönem 252 tespitle asgari ücret tespiti konusunda oldukça faal bir 

dönemdir. 6 ilde ilk kez tespit yapılmıştır. 16 yaş ayrımı ve sosyal yardım yapılıp 

yapılmadığıyla ilgili ayrım bu dönemde de kullanılmıştır.  

Ülkenin hemen hemen tamamında asgari ücret uygulaması başlamıştır. Bu 

olumlu durumun yanında bazı sorunlar hala aşılamamış durumdadır. 1963 yılında 
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yapılan işkolları tasnifinden sonra bu konuda ciddi bir çalışma olmamış, sendikal 

örgütlenme için yapılan işkolları yönetmeliği dikkate alınarak düzenleme 

yapılmamıştır. Bölgeler arasında asgari ücret oranları arasında ciddi farklar 

oluşmuştur. Örneğin 1967 yılında İstanbul’da ağaç doğrama işyerlerinde günlük 

asgari ücret 960 kuruş iken, bundan bir yıl önce Balıkesir’de 1300 kuruş olarak tespit 

edilmiştir. Bu çeşit anormallikler görülmektedir
74

. 

1965–1967 Arası Yapılan Tespitler 

Tablo 4: 1965–1967 Arası Yapılan Tespitler
75

  

Hiç tespit 

yapılmayan 

İller 

1 veya 2 

işkolunda 

tespit yapılan 

iller 

3-5 işkolunda 

tespit yapılan 

iller 

6-10 iş 

kolunda 

tespit 

yapılan iller 

11-15 

işkolunda 

yapılan 

tespitler 

16’dan fazla 

işkolunda 

yapılan 

tespitler 

Ağrı, 

Gümüşhane, 

Hakkari, Kars 

Nevşehir, 

Yozgat 

Bingöl, 

Çankırı, 

Erzincan, 

Erzurum, 

Giresun, 

Kırşehir, Muş, 

Niğde, Ordu, 

Tunceli, 

Adıyaman, 

Afyon, Artvin, 

Bilecik, Bitlis, 

Burdur, 

Kırklareli, 

Rize, Siirt, 

Sinop, 

Tekirdağ, 

Urfa 

Çorum, 

Isparta, 

Kastamonu, 

Mardin, Van, 

Diyarbakır, 

Çanakkale, 

Maraş, Edirne, 

Muğla, 

Amasya, 

Antalya, Bolu, 

Trabzon, 

Zonguldak 

Aydın, 

Denizli, 

Elazığ, 

Konya, 

Kütahya, 

Malatya, 

Tokat, Uşak, 

Kayseri, 

Sivas, Hatay, 

Manisa, 

Sakarya, 

Kocaeli, 

Samsun 

İçel, 

Gaziantep, 

Balıkesir, 

Adana, Bursa 

Ankara, 

İstanbul, 

İzmir 

6 22 15 15 5 3 
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Yerel komisyonlarca yapılan tespit döneminin(1961-1967) değerlendirmesi;  

Asgari ücret uygulaması Zaim tarafından da sosyal politika alanında önemli bir 

gelişme olarak belirtilmiştir
76

. Asgari ücret uygulamasının ilk kez bu dönemde 

yapılıyor olmasının sosyal politika açısından öneminin yanında, bu dönem endüstri 

ilişkileri için de bir dönüm noktasıdır.  

1951 yılında gerek iş kolu gerekse il düzeyinde sınırlı derecede tespit edilen 

asgari ücretler, 1967 yılına gelindiğinde geniş bir ücretli kesime hitap etmekteydi. 

Frekansı ciddi olarak artan tespitler ayrıca daha bilimsel temelli olmaya başlamıştır.
77

 

Tablo 5:1951-1966 Asgari Ücretin Gelişimi
78

 

Yıllar Asgari Ücretin Tespit 

Edildiği İş Kolu 

Sayısı 

Asgari Ücret Tespit 

Edilen Toplam İl 

Sayısı 

Asgari Ücret 

Ortalama (TL) 

1951 5 3 - 

1955 8 11 - 

1960 41 44 - 

1961 45 44 7,57 

1962 49 47 8,53 

1963 38 49 8,91 

1964 39 51 9,34 

1965 39 51 9,70 

1966 41 63 10,72 

 

1963 yılında tarım işkollarının birleşmesi nedeniyle işkolu sayısında bir 

azalma ortaya çıkmıştır. Uygulamanın eksik tarafları şu şekilde sıralanabilir
79

; 

 İşkollarının sınıflaması bilimsel temellerden uzak kalmıştır,  

 Farklı tespitler arasında ciddi uçurumlar oluşmuştur,  
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 Yerel komisyonlarda yapılan asgari ücretlerle itiraz kurulu tarafından karara 

bağlanan asgari ücretler arasında önemli farklar bulunmaktadır, 

 Aynı işkolunda yapılan çeşitli işlere göre farklı asgari ücretler belirlenmiştir, 

 Genç işçiler için yaş haddi her bölgede farklı ele alınmıştır, 

 Reel asgari ücretlerde önemli gelişme sağlanamamıştır, 

 Ücret karşılığı çalışanların hepsi asgari ücret tespitinden faydalanamamıştır  

1.9.2. 1475 Sayılı İş Kanunu ve 1972 Tarihli Yönetmeliğin Geçerli 

Olduğu Dönemde Asgari Ücretler 

1969-1973 döneminde bölge esasına göre asgari ücret belirlenmiştir. 1974-

1989 döneminde tarım ve ormancılık ile sanayi ve hizmetler için farklı tespitler 

yapılmıştır.  

1.9.2.1.1969- 1974 Bölgesel Asgari Ücret Tespit Dönemi 

Bu dönemde merkezi bir komisyon tarafından bölgesel farklılar göz önünde 

bulundurularak tespit yapılmıştır.  

1969 yılında merkezi komisyon ilk tespitini yapmıştır. 01/07/1969– 

31/10/1972 tarihleri arasında geçerli olan tespit bütün sektörleri kapsayan genel bir 

uygulamadır
80

. 931 sayılı Kanun döneminde yapılan ilk ve tek asgari ücret tespitidir. 

Kanun Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden bu çerçevede başka tespit 

yapılamamıştır. 

Tablo 6: 1969 Asgari Ücret Tespiti 

İller 
16 Yaşından Büyük 16 Yaşından Küçük 

Günlük(TL) Aylık(TL) Günlük Aylık 

I. Bölge: İstanbul 19,50 585,00 17,50 525,00 

II. Bölge: Ankara, 

Kocaeli, İzmir, 

Adana, Zonguldak 

18,00 540,00 16,00 480,00 

III. Bölge: Hatay, 

Manisa 
17,00 510,00 16,00 480,00 

IV. Bölge Çanakkale, 

Burdur, Muğla, 

Denizli, Nevşehir 

16,50 495,00 15,00 430,00 

V. Bölge: Siirt, Tokat, 16,00 480,00 14,00 420,00 
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Kütahya, Artvin, 

Sivas 

VI: Bölge: Muş, 

Yozgat, Ağrı, 

Gümüşhane, Bitlis 

15,50 465,00 13,50 405,00 

 

1969 yılında tespitler bölge esasına göre yapılmıştır. Bölge ayrımında Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 1963–1967 yıllarını kapsayan “İllerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi” ve DİE’den (şimdiki adıyla TÜİK) elde 

edilen 65 ilin 1963–1967 yılları için hazırlanan Tartılı Tüketim Maddeleri Endeksleri 

kullanılmıştır. Bunun yanında 3505 kaloriye karşılık gelen “dengeli besin 

kompozisyonu” oluşturulmuştur. Besin harcamalarının asgari ücretteki payı %45 

olarak düşünülmüş ve bulunan miktara %30 aile masrafları ilave edilerek asgari ücret 

düzeyine ulaşılmıştır. 26 ili kapsayan bu tespit 6 bölgede uygulama alanı 

bulmuştur
81

.  

1475 sayılı İş Kanunu’na göre yapılan ilk tespit 1972 yılında sanayi 

kesiminde çalışanlar için yapılmıştır. 1969 yılındaki 6 bölgede yapılan tespit 4 

bölgeye indirilmiştir. 3500 kalorilik besin ihtiyacı esas alınmış ve besin-iç harcama 

oranı %48 olarak hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplanan orana 1969–1972 arasındaki 

enflasyon oranı ilave edilerek asgari ücrete ulaşılmıştır.
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Tablo 7: 1972 Asgari Ücret Tespiti
82

 

İller 
16 Yaşından Büyük 

16 Yaşından 

Küçük 

Günlük(TL) Aylık(TL) Günlük Aylık 

I. Bölge: İstanbul 25,00 750,00 21,00 630,00 

II. Bölge: Ankara, Kocaeli, İzmir, 23,50 705,00 20,00 600,00 

III. Bölge: Adana, Zonguldak Hatay, Manisa, Rize, 

Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Artvin, 

Antalya, Giresun, Muğla, Amasya, Kırklareli, 

Gaziantep, Isparta, Bolu, Bursa, Sakarya, Kayseri, 

Samsun 

23,00 690,00 19,00 570,00 

IV. Bölge: Malatya, Konya, Kütahya, Bilecik, 

Erzurum, Siirt, Nevşehir, Uşak, Erzincan, Sivas, 

Tokat, Kırşehir, Çorum, Diyarbakır, Burdur, 

Denizli, Kastamonu, Sinop, Afyon, Çankırı, Niğde, 

Ordu, Kahramanmaraş, Yozgat, Van, Gümüşhane, 

Şanlıurfa, Kar, Mardin, Adıyaman, Bitlis, Ağrı, 

Muş, Tunceli, Hakkâri, Bingöl 

22,00 660,00 18,50 555,00 

 

1973 yılında 1475 sayılı İş Kanunu gereği tarım işçileri için asgari ücret tespit 

edilmiştir. Asgari ücret tespitinde esas alınan kalori oranı 4000 kalori olarak ele 

alınmıştır. Bu asgari ücret tespiti üç bölge esas alınarak yapılmıştır. 

1.9.2.2.1974-2003 Yılları Arası Ulusal Asgari Ücret Uygulaması 

1974-1988 yılları arasında tarım ve sanayi için asgari ücretler ayrı ayrı tespit 

edilmiştir. Toplamda bu dönemde 20 tespit yapılmıştır. Yapılan tespitler 16 yaş 

ayrımı devam etmiştir. 1989’da günümüze kadar ise ulusal düzeyde tek bir asgari 

ücret tespiti yapılmıştır. 
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Tablo 8: 1974-1988 Sanayi Kesimi Asgari Ücretleri
83

 

Tespit 

Yılı 

16 Yaşını Dolduranlar 16 Yaşını Doldurmayanlar 16 yaş 

altı/üstü 

oranı 
Günlük Aylık Artış(%) Günlük Aylık Artış(%) 

1974 40 1200 - 34 1020 - 85 

1976 60 1800 50.0 50 1500 47,1 83,3 

1977 110 3300 83,3 70 2100 40 63,6 

1979 180 5400 63,6 120 3600 71,4 66,6 

1981 333,3 10000 85,2 233 6990 85,8 69,9 

1982 540 16200 62 370 11100 65,9 68,5 

1984 817,5 24525 51,4 562,5 16875 52 68,8 

1985 1380 41000 68,8 950 25500 68,9 62,1 

1987 2475 74250 79,3 1710 51300 80 69,1 

1988 4200 126000 69,7 2895 86850 69,3 68,9 

 

Tespitlerin bazen bir bazen iki yıllık süreler için yapıldığı görülmektedir. 16 

yaş altı ve üstü arasındaki oranın %85’lerden %69’lara düştüğü gözlenmektedir. Bu 

dönemde 16 yaş altı çalışanların asgari ücretleri 16 yaş üstü çalışanlara kıyasla daha 

az artmıştır. 

1989 yılından itibaren asgari ücretler bütün kesimler için ulusal düzeyde 

tespit edilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda 16 yaş ölçütü devam etmiştir. Tüm 

kesimler için ortak tespit sistemi asgari ücret tespit komisyonun aldığı karar sonucu 

başlamıştır. Aynı zamanda mevzuat gereği her iki sektör için iki ayrı komisyon 

çalışmalarına devam etmiştir. 
84
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BÖLÜM 2. ASGARİ ÜCRET ÜLKE UYGULAMALARI 

Bu bölümde AB ülkelerinde ve AB dışından seçilmiş bazı ülkelerde asgari 

ücret uygulamalarının incelemesine yer verilecektir. Bu incelemede temel alınan 

ayrım asgari ücretin ulusal düzenlemelerle ya da toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmiş 

olmasıdır. 

2.1.Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Ücret Uygulamaları 

AB, üye ülkeler arasında bütünlüğü sağlamak açısından asgari ücret dışında 

birçok konuda ortak politikalar gerçekleştirmiştir. Ancak, ücretler konusunda 

herhangi bir düzenleme yapma yoluna gitmemiştir. AB, ücretleri veya kazançları 

belirleyen kanunlara sahip olmadığı gibi bu alana müdahale edecek güce de sahip 

değildir. AB ülkeleri kendi ulusal asgari ücretlerini kendi sosyo-ekonomik 

durumlarına göre belirleyebildiğinden AB ülkelerinde mevcut asgari ücret 

uygulamaları ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir
85

. 

2.1.1. Avusturya
86

 

Avusturya’da asgari ücret toplu iş sözleşmeleri ile yerel, bölgesel ve sektörel 

olarak farklı düzeylerde belirlenmektedir. Ayrıca kamu sektörünün belli bir kısmında 

yasal asgari ücret uygulaması da bulunmaktadır. Fakat yasal asgari ücret sosyal 

taraflarla müzakere edilmektedir. 1991 yılından beri pek çok toplu iş sözleşmesinde 

yer alan asgari ücret sendikalar konfederasyonu (ÖGB Bundeskongress) tarafından 

tanımlanan bir ulusal hedefe yönelik olmuştur. Ancak bu hedefe rağmen sektörler 

arasında büyük farklılıklar devam etmektedir. Belli koşullar altında Çalışma 

Bakanlığı bünyesinde (Bundeseinigungsamt) bir ajans bazı iş kollarında taban 

ücretler ve toplu iş sözleşmelerinin uzatılmasını zorunlu kılabilmektedir. Sektörel 

minimum ücret, tüm özel şirket işletmelerin Avusturya Federal Ekonomi Odasına 

zorunlu üye olması nedeniyle hemen hemen tüm çalışanları kapsayan bir 
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düzenlemedir. Böylece Avusturya’da sistem hem istikrarlı hem de etkindir. Ana 

sendika konfederasyonu ( KV Sistemi ÖGB ) tarafından yönetilen veri tabanına göre, 

yaklaşık 450 toplu sözleşme Avusturya'da her yıl müzakere edilmektedir. 

2.1.2. Belçika
87

 

Sektörel düzeyde toplu iş sözleşmeleri Belçika’da asgari ücret sisteminin 

temelini oluşturur. Ancak ülke İskandinav ya da Alman modellerinden farklılık 

göstermektedir, Belçika’da ulusal yasal asgari ücret önemli bir rol oynamaktadır. 

Ulusal asgari ücret (salaire az Interprofessionnel ) ulusal mecliste (the Conseil 

centralde l'economie and the Conseil national du travail) sosyal taraflarla müzakere 

edilmektedir. Sektörel düzeyde sözleşmeler yüzden fazla komisyondan 

(Commissions Paritaires’den) birinde müzakere edilmektedir. Bu komisyonlar 

mesleki durumuna göre asgari ücreti ayrı göz önüne aldığından (pek çok sektörde 

mavi ve beyaz yakalı işçiler ayrı komisyonlarda), aynı firmada birden fazla pazarlık 

olabilir ve farklı minimum ücret aynı firma için geçerli olabilir. Kamu çalışanları ve 

çıraklar, yasal asgari ücret kapsamından muaftırlar ancak özel toplu iş sözleşmeler 

kapsamındadırlar. Ulusal düzeyde indirimli oranlar 22,5 yaş altı çalışanlar için 

tanımlanmıştır. Belçika'nın yüksek toplu sözleşme kapsamının nedeni (yüzde 96 

civarında), tüm toplu sözleşmelerin Kraliyet Kararnamesi ile işçilerin tamamına 

genişletilebilmesidir.  

2.1.3. Bulgaristan
88

 

Bulgar sistemi ulusal yasal bir asgari ücrete dayanmaktadır. Hükümet 

tarafından belirlenen asgari ücret oranı işverenler ve sendikalar (üçlü anlaşmalar) ile 

görüştükten sonra tanımlanmıştır ve kararname ile yasalaşmıştır. Hiçbir işçi yasal 

minimum ücret kapsamı dışında tutulmamıştır. Ancak çıraklar belli bir eğitim süresi 

boyunca daha düşük ücret alabilmektedir. Ulusal asgari ücret tüm çalışanları 

kapsıyor olsa da Bulgaristan’da toplu iş sözleşmesi kapsamı düşüktür (yüzde 20 

civarı). Tipik Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerindeki asgari ücret uygulaması ve 

toplu iş sözleşmesi kapsama oranı düşüklüğü görülmektedir. 
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2.1.4. Güney Kıbrıs Rum Kesimi 
89

 

Güney Kıbrıs’ta ne ulusal ne de sektörel asgari ücret bulunmamaktadır. 

Hükümet 1941’de bu yana sendika kapsamı ve yoğunluğu düşük, pazarlık gücü zayıf 

mesleklerde asgari ücret belirlemektedir. Bu oran Temmuz 2008’de kliniklerde 

çalışan korumalar ve bakıcılar ile özel hastaneler ve bakım evleri için 

genişletilmiştir. Asgari ücret mevzuatına göre, hükümet, işveren ve işçi 

temsilcilerinin olduğu Üçlü Çalışma Danışma Kurulu asgari ücret oranları ile ilgili 

önerilerde bulunur. Düşük oranlı asgari ücret, istihdamın yalnızca ilk altı ayında 

geçerlidir. Güney Kıbrıs Rum kesiminde ulusal asgari ücretin bulunmadığı diğer AB 

ülkelerinden farklı olarak toplu iş sözleşmesi kapsama oranı düşüktür. (yaklaşık 

yüzde 54) 

2.1.5. Danimarka
90

 

Danimarka’da yasal ulusal asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır. Asgari 

ücret sektörel düzeyde toplu iş sözleşmeleri işverenlerle DA (Dansk 

Arbejdsgiverforening) derneği ve işçi sendikaları konfederasyonu LO 

(Landsorganisationen) arasında yapılmaktadır. Özel sektör anlaşmalarında 

genişletme (teşmil) için yasal bir prosedür bulunmamaktadır. Danimarka’da toplu iş 

sözleşmesi kapsamı oldukça geniştir (yaklaşık yüzde 80), ancak toplu pazarlık oranı 

Avusturya, Belçika ve Finlandiya gibi diğer AB ülkelerinin çoğuna göre oldukça 

düşüktür. 

2.1.6. Estonya
91

 

1991 yılından bu yana Estonya’da kararname ile devlet tarafından ulusal 

yasal asgari ücret belirlenmekte olup, bu ulusal oran her yıl işverenler ve sendikalar 

arasındaki anlaşma ile yenilenmektedir. Orta ve doğu Avrupa ülkelerine göre toplu iş 

sözleşmesi kapsamı oldukça düşüktür (yaklaşık yüzde 20) bu da ulusal yasal asgari 

ücretin önemini ortaya koymaktadır.  
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2.1.7. Finlandiya
92

 

Finlandiya'da ulusal yasal bir asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır. 

Ancak 1970’lerin başından bu yana toplu sözleşmelerle sektörel düzeyde 

belirlenmektedir. İşveren konfederasyonu üyeleri kendi konfederasyonları tarafından 

imzalanan toplu sözleşmeleri takip etmekle yükümlüdür. İşverenler de sendikalarla 

bağımsız anlaşmalar yapabilmektedir. Örgütlü olmayan işverenler minimum 

koşulları uygulamak zorundadır. Toplu iş sözleşmeleri örgütlü olmayan işverenlerin 

düşük ücret ödemesine izin vermemektedir. 170 ayrı sektörel sözleşme de ayrı 

minimum ücret tanımlanmaktadır. Finlandiya’da bazı bölgesel farklılıklar da 

bulunmaktadır. Finlandiya’da teşmil uygulaması bulunması toplu sözleşmelerin 

kapsamında olan işçi oranını oldukça artırmıştır. Helsinki bölgesi dışında Finli 

işçilerin yalnızca yüzde 10’u toplu sözleşme kapsamı dışındadır ve bu grup serbest 

meslek sahibi kişilerden oluşmaktadır.  

2.1.8. Fransa 

Fransa’da 1950'lerden beri ulusal yasal asgari ücret uygulanmaktadır. SMIC 

(Salaire minimum interprofessionnel de croissance)- yasal asgari ücret mevzuat 

tarafından belirlenir ve çıraklar, genç işçiler ve bazı engelliler için farklı olmakla bir 

birlikte herkesi kapsar. Ulusal asgari ücret için iki yöntem vardır. Birincisi tüketici 

fiyat endeksli; tüketici fiyat endeksi en az yüzde iki arttığında ulusal asgari ücrette 

aynı oranda artırılmaktadır. İkincisi ilk yöntemden bağımsız olarak Toplu İş 

Sözleşmesi Milli Komitesi tarafından hazırlanan görüş ve raporlar doğrultusunda 

hükümet bir kararname ile asgari ücreti belirlemektedir. Toplu İş Sözleşmesi Ulusal 

Komitesi dört hükümet temsilcisi ve aynı sayıda en iyi temsil eden işçi ve işveren 

kuruluşu temsilcilerinden oluşmaktadır. Düşük sendikalaşma oranına rağmen toplu 

sektörel sözleşmelerle (Conventions collectives de travail) tanımlanan ücret düzeyi 

hükümet tarafından tüm işçileri kapsayacak biçimde genişletilmektedir. Ancak bazı 

toplu iş sözleşmelerinde belirlenen asgari ücret düzeyi, yasal asgari ücret düzeyinin 

çok altında kalarak anlamsız kalmaktadır
93

. 
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Fransa’da asgari ücret, Çalışma Bakanı ve Tarım Bakanı’nın başkanlığında 

oluşturulan “Ulusal Toplu Pazarlık Kurulu”nun önerisi ile Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenmektedir. Çalışma Bakanı’nın başkanlık yaptığı bu kurul Bakanlar 

Kurulu’na asgari ücret hakkında bilgi veren danışma kuruludur. Kurulun 40 üyeden 

oluşan üçlü bir yapısı vardır. Kurul isçi kesiminden 18 üye, işveren kesiminden 18 

üye ve 4 hükümet temsilcisinden oluşmaktadır
94

. 

Fransa’da asgari ücret en az yılda bir kez çalışanların ve ailelerinin 

ihtiyaçları, yaşam maliyeti, ülkedeki gelirler ve ücretler seviyesi, ekonomik gelişme 

dikkate alınarak güncellenmektedir
95

. Kurul asgari ücret oranını belirlerken 

çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçlarını, ortalama ücretleri, enflasyon oranını ve 

verimlilik ve istihdam düzeyi gibi ekonomik faktörleri göz önünde bulundurur
96

. 

2.1.9. Almanya
97

 

Almanya’da Güney Kıbrıs Rum Kesimi örneğine benzer biçimde yasal asgari 

ücret uygulaması bulunmamaktadır ve nispeten daha zayıf bir toplu sözleşme 

kapsamı bulunmaktadır. Sadece şirketlerde çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi 

kapsamındadır. Ancak devlet asgari ücrete müdahale edebilmektedir. Toplu 

Sözleşme Kanunu’nun beşinci maddesi toplu sözleşme ile kabul edilen asgari ücretin 

tüm işçileri kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlamaktadır. (Posted Workers Act) 

toplu iş sözleşmelerinin bir sektörde; temizlik, inşaat, çamaşırhaneler, elektrik işleri, 

bakım hizmetleri, madencilik ve posta hizmetleri için işçilerin yüzde ellisinden 

fazlasını kapsamasını sağlamaktadır. Asgari çalışma koşulları ile ilgili yasa 

(Mindestarbeitsbedingungengesetz) üçlü bir komisyon ile asgari ücretin 

belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Tüm bu mekanizmalara rağmen 2008 yılında 

64.300 kayıtlı sözleşmeden yalnızca 640’ı genişletilebilmiştir. Almanya’da toplu iş 
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08/english/sec/library/0708rp04-e.pdf (erişim tarihi:28.11.2013) 
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sözleşmesi kapsamı zayıflamaya devam etmektedir. 1998’de yüzde 73 olan düzey 

yüzde 63 seviyesine gerilemiştir.  

2.1.10. Yunanistan
98

 

Yunanistan’da ulusal asgari ücret uygulaması bulunmaktadır. Yunan ulusal 

asgari ücreti, Yunan Genel İşçi Konfederasyonu ile Yunan Sanayi Federasyonu ve 

Yunan Küçük İşletmeler ve Ticaret Genel Konfederasyonu arasında imzalanan 

Ulusal Genel Toplu Sözleşme(Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, EGSSE) 

ile belirlenmektedir. Yeni EGSSE müzakere edilirken, sosyal ortaklar ücret artışı ile 

ilgili önerilerini sunmaktadır. Asgari ücret, işçi kategorilerine göre farklılık 

göstermemektedir. Ancak, işçinin eğitim düzeyi, istihdam süresi ve aile durumu 

toplam ücret belirlemek için kullanılır. Düşük sendika yoğunluğuna (yüzde 25’den 

az) rağmen, etkili uzatma mekanizmaların varlığını ve nispeten yüksek kapsama 

oranlarını (yüzde 65 civarında) sağlamıştır. Son dönemde yapılan mevzuat 

değişikliklerinde bu genişletme mekanizmasını daraltmak üzerine çalışmalar 

bulunmaktadır. 

2.1.11. Macaristan
99

 

1991 yılından bu yana, Macar hükümetinin Ulusal Çıkar Uzlaştırma Konseyi 

(OÉT) üçlü anlaşmalar sonrasında yasal asgari ücret belirlemiştir. Vasıflı işçi için 

daha yüksek belirlenmesinin dışında, hiçbir muafiyet veya farklılaşma 

bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmeleri sektörel düzeyde asgari ücret artışına neden 

olabilmektedir. Ancak toplu iş sözleşmesi ve toplu pazarlık kapsamı düşüktür. Toplu 

iş sözleşmesi kapsamı yüzde 17 iken toplu pazarlık kapsamı da 34’tür. 2012 yılından 

bu yana sosyal ortakların asgari ücrete etkisi ile ilgili değişiklikler olmuştur. 

Macaristan Parlamentosunun 4 Temmuz 2011 tarihinde etkin üçlü OÉT ile yeni bir 

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Konsey oluşturmak üzere kanun çıkarmıştır. 
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2.1.12. İrlanda
100

 

İrlanda ulusal yasal bir asgari ücrete sahiptir. Asgari ücret ekonomik ve 

sosyal çıkarlara göre ulusal bir ekonomik mutabakat ile ya da İş Mahkemesinin  

önerisi sonrasında Girişim, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı tarafından 

belirlenmektedir. 

İş Mahkemesi tarafından ulusal asgari ücret incelenmesi çalışanları ve 

ekonominin özel ve kamu sektöründe işveren temsilcileri ile istişare ile 

belirlenmektedir. Çalışanların saatlik ücreti üzerinde taraflar arasında anlaşmaya 

varılırsa, bu oran Bakana önerilir. Herhangi bir anlaşmaya varılamazsa, İş 

Mahkemesi belirli faktörlere bağlı olarak saatlik ücretle ilgili bir öneride bulunabilir. 

İrlanda'da yasal asgari ücret genç işçiler, stajyer ve yeni işe alınan personel için 

farklılaşmış olarak daha düşük uygulanmaktadır. İnşaat sektörü bir istisna olmak 

üzere, sektörel düzeyde sadece birkaç anlaşma vardır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı 

yüzde 44 düzeydedir. 

2.1.13. İtalya
101

 

İtalya’da ulusal asgari ücret uygulaması bulunmamaktır. Asgari ücret oranları 

sektörel toplu sözleşmelerle ayarlanır ve genellikle yalnızca toplu sözleşmenin 

imzalandığı şirketler ve çalışanlar için geçerlidir. İtalya’da genişletme (teşmil) 

mekanizmaları bulunmamaktadır. Anayasa’nın 36 ncı maddesi uyarınca mahkemeler 

bireysel anlaşmazlıklarda, ücretin uygunluğunu değerlendirmek için toplu iş 

sözleşmelerinde karar verilen asgari ücreti referans almaktadır. Sonuç olarak toplu iş 

sözleşmesi kapsamı dışında kalan işçiler de toplu iş sözleşmesi ile belirlenen asgari 

ücreti almalıdır. İtalya’da toplu iş sözleşmesi kapsamı sendikalaşma oranı ile 

karşılaştırıldığında yüksektir. Toplu iş sözleşmesi kapsamı yüzde 80 iken 

sendikalaşma oranı yüzde 35 düzeyinde kalmıştır. Toplu sözleşmeler genellikle dört 

yılda bir yenilenir ancak ücret düzeyi iki yılda bir yeniden müzakere edilmektedir. 
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2.1.14. Letonya
102

 

Letonya’da yasal asgari ücret işverenler ve işçiler arasındaki istişareden sonra 

devlet tarafından belirlenmektedir. Hükümetin toplu pazarlık yoluyla müzakere ile 

kabul edilen asgari ücreti genişletmek için bazı enstrümanları bulunmaktadır. 

Özellikle işveren örgütü sektörde yüzde elliden fazla işçiyi kapsıyorsa bir kanunla bu 

sözleşme genişletilebilmektedir. Fakat böyle genişletme mekanizmaları nadiren 

kullanılmaktadır ve ülkede sendikalaşma oranı yüzde 15 ve toplu iş sözleşmesi 

kapsamı ise yüzde 25 ile düşük düzeydedir. Diğer merkez ve Doğu Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi yasal asgari ücret Letonyalı işçilerin büyük çoğunluğu için en 

uygun düşük ücrette koruma mekanizmasıdır. 

2.1.15. Polonya
103

 

Polonya ulusal yasal bir asgari ücret uygulamasına sahiptir. Asgari ücret üçlü 

bir komisyonda her yıl görüşülmektedir (Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri) ve 

hükümet tarafından verilen bir öneri dayanmaktadır. Asgari ücret düzeyi, öngörülen 

küresel ortalama yıllık tüketici fiyat endeksine uygun olarak sabitlenmiştir. Eğer 

müzakere edilen ücret o yılki ortalama edilen ücretin altında kalmışsa, asgari ücret 

öngörülen Gayri Safi Milli Hasıla Oranı artışının üçte ikisi kadar arttırılır. Eğer 

komisyon anlaşma sağlayamazsa, hükümet asgari ücreti belirler. Asgari ücret düzeyi 

hükümet tarafından belirlenirken komisyonun önerisinden düşük şekilde 

belirlenemez. Tıpkı diğer merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi toplu 

sözleşme kapsamı oldukça düşüktür, tahminen yüzde otuzlar civarındadır. 

2.1.16. Portekiz
104

 

Portekiz 1974’ten bu yana ulusal yasal bir asgari ücret (Salario Minimo 

Nacional, SMN) uygulamasına sahiptir. Daha sonra SMN yeniden adlandırılarak 

garanti aylık asgari ödeme (Remuneracao Minima Mensal Garantida, RMMG) 

olarak adlandırılmıştır. Hükümet üçlü bir sosyal diyalog yapısı olan Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’de (Comissao Permanente de Concertacao Social do Conselho 

Economico e Social) istişare edildikten sonra asgari ücreti belirler. SMN işçiler için 
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başlangıçta farklılaştırılmış uygulanmamaktaydı. 1977-1978 yılında hükümet, 

tarımda ve ev işlerinde çalışanlar için farklı asgari ücret uygulaması getirmiştir. 1991 

yılında tarım işçilerinin asgari ücreti içinde aynı oran uygulanmaya başlamıştır ve 

2004 yılında yeniden genel asgari ücretin içine entegre edilmiş ve farklılaşma 

tamamen ortadan kaldırılmıştır. Teşmil uygulaması Portekiz’de yaygındır fakat toplu 

sözleşme kapsamı ve sendikalaşma oranı düşüktür. Toplu iş sözleşmesi kapsama 

oranı yüzde 38 iken sendikalaşma oranı yüzde 15 civarı ile oldukça düşüktür.  

2.1.17. Romanya
105

 

Romanya’da 2011 yılına kadar sosyal taraflarla müzakere sonucunda 

belirlenen ulusal yasal bir asgari ücret uygulaması bulunmaktadır. Merkez ve Doğu 

Avrupa’da sendikalaşma oranın en yüksek olduğu ve yaygın genişletme (teşmil) 

mekanizmalarının olduğu Romanya’da toplu sözleşme kapsamı bölgenin en yüksek 

olan ülkesidir. 2011 yılında Romanya hükümeti Sosyal Diyalog yasası çıkarmıştır. 

Bu kanunla sektörler arası toplu sözleşmeler kaldırılmıştır ve belirtilen sözleşmelerde 

asgari ücret tespitleri de yapılmaktadır. Kanun toplu sözleşmelerin genişletilmesine 

de sınırlama getirmiştir, böylece nispeten komşu ülkelere göre daha yüksek olan 

toplu pazarlık oranı düşecektir. 

2.1.18. Birleşik Krallık
106

 

Birleşik Krallık’ta 1997 yılından bu yana ulusal yasal bir asgari ücret 

uygulaması bulunmaktadır. Devlet Bakanı “Düşük Ücret Komisyonunun” önerisi 

doğrultusunda asgari ücreti belirler. Bu komisyon bir bağımsız ve dokuz üyeden 

oluşur (üç işveren, üç işçi ve üç bağımsız temsilci). Düşük ücret komisyonu asgari 

ücret tespiti yapmadan önce, işveren ve işçi temsilcileri ile diğer kişi ve organların 

görüşlerini almak zorundadır. Genç işçi ve çıraklar için daha düşük asgari ücret 

uygulaması bulunmaktadır. Sektörel düzeyde toplu sözleşme neredeyse yoktur ve 

yasal bir genişletme (teşmil) uygulaması bulunmamaktadır. Toplu sözleşme kapsamı 

yaklaşık yüzde 34 civarındadır ve firma düzeyindedir. 
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Tablo 9: AB Ülkelerinde Asgari Ücret Karşılaştırması
107

 

Ülke 

Belirleme 

Mekanizması 

 

Teşmil 

(Genişletme) 

Genişletme 

Kapsamı 

Genişletme 

Mekanizması 
Muafiyet Farklılık 

Asgari 

Ücret 

Düzeyi108 

109 

Haftalık 

Tam 

Zamanlı 

Çalışma 

Süresi 

Toplu İş 

Sözleşmesi 

Kapsama 

Oranı 

(2008/2009) 

Sendi

kalaş

ma 

Oranı 

(2008/

2009) 

Tam 

Zamanlı 

Çalışanl

arda 

Asgari 

Ücret 

Alanları

n Oranı 

(2007) 

Avusturya 

 

Var 

Düşük 

(%1,5 tüm 

anlaşmalar

) 

Bundeseinigungsa

mt 

Toplu sözleşmeleri 

genişletebilmekted

ir. 

  -  %99 %29 %5,1 

Belçika 

 

Var Yüksek 

Kanun hükmünde 

kararnameler ile 

tüm işçilere 

genişletilebilir 

Kamu çalışanları ve 

çıraklar 

16-20 yaş işçiler için 

farklı ve 21,5-22,5 

yaşındakiler için artış 

kıdem esaslı 

1.502 

Haftalık 38, 

Aylık 165 

saat 

%96 %52 n.a 

Bulgaristan 

 

Var 
Kullanılmı

yor 
Herkes Yok 

Çıraklık döneminde 6 

haftayı geçmemek 

üzere ve ulusal asgari 

ücretin %90’ndan az 

158,50 

Haftalık 40 

saat, aylık 

173 saat 

%30 %20 %12,5 
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olmayacak şekilde 

uygulanabilir 

Güney 

Kıbrıs 

Rum 

Kesimi 

 

Yok -  

Tüm işçiler için asgari 

ücret uygulaması 

bulunmamaktadır. 

Yalnızca satış 

personeli, büro işçiler, 

yardımcı sağlık 

personeli ve kreş 

okullarda, yardımcı 

personeli kapsar. 

Satış personel, büro 

işçileri, yardımcı 

sağlık personel, 

yardımcı personel 

anaokulu, kreş ve 

okullar, ve ayrıca 

Temmuz itibariyle 

2008 kliniklerde 

çalışan korumalar ve 

bakıcılar ile özel 

hastaneler ve bakım 

evleri için 

genişletilmiş ilk altı ay 

boyunca daha düşük 

uygulanır. 

 

-  %54 %52  

Danimarka  Yok     -  %80 %69  

Estonya  Var Düşük    320  %19 %7 %4,7 

Finlandiya 

 

Var Yüksek 

Herkesi kapsar, 

tüm ulusal 

sözleşmeler bir 

endüstrinin 

%50’sinden 

fazlasına 

genişlemiştir(198 

ulusal sözleşmenin 

158’i) 

  -  %90 %69  
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Fransa 

 

Var 

Yüksek 

(çoğu 

zaman 

toplu iş 

sözleşmesi 

oranı 

düşük) 

 
Kamu sektörü 

çalışanları ve çıraklar 

16 yaşındakiler %80, 

17-19 yaşındakiler 

%90’nını alır ve engel 

durumu farklıdır, 

ayrıca çıraklar 

yaşlarına ve 

Tamamladık-ları yıla 

göre 

1430,2 
%90(2012’d

e %98) 
%12,7 %60  

Almanya 

 

Var 

Düşük ( 

Tüm toplu 

iş 

sözleşmel

erinin 

%1,5’i) 

Eğer hükümet 

kabul ederse 

herkesi kapsar 

  -     

Yunanistan 

 

Var 

Yüksek 

(son 

döneme 

kadar) 

  

Yaş farklılığı 

mevcuttur, 15-24 yaş 

arası asgari ücretin 

%84’ünü alır. Ayrıca 

yönetici ve çalışan 

olma ile medeni 

durum farklılık yaratır. 

683,76  %65 %23 %49 

Macaristan 

 

Var Düşük Herkesi kapsar. İstisna yoktur. 
Farklı uygulama 

yoktur. 
332,37 

Haftalık 40 

saat, aylık 

173 saat 

%34 %17 %10 

İrlanda 

 

Var Düşük Herkesi kapsar. İstisna yoktur. 

18 yaşının altında 

olanlar ve hala eğitime 

devam edenler için 

düşük uygulanır. 

1461,85 

Haftalık 40 

saat, aylık 

169 saat 

%44 %37 %3,30 

İtalya  Yok     -  %80 %35  
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Letonya 
 

Var 
Uygulanm

ıyor 
   284,74  %25 %15  

Portekiz 

 

Var Yüksek  İstisna Yoktur 

Çıraklara %20 düşük 

uygulanır ve özür 

durumuna göre de 

farklı uygulanır. 

565,83  %38 %15 %5,5 

Polonya 

 

Var 
Uygulanm

ıyor 
Herkesi kapsar İstisna yoktur 

İlk işe giren ilk yıl 

%80’i, ikinci yıl %90’ı 

ödenir 

368,87 

Haftalık 40, 

Aylık 173 

saat 

%38 %15 %2,3 

Romanya 

 

Var 

Yüksek 

(2011 

yılına 

kadar) 

Herkesi kapsar İstisna yoktur 

Eğitimsel 

kazanımlarına göre 

farklı 

uygulanmaktadır. 

179,36 

Haftalık 

39,2 saat ve 

aylık 170 

saat 

%70 %33 %8,20 

Birleşik 

Krallık 

 

Yok - Herkesi kapsar İstisna yoktur 

Genç çalışanlar ve 

eğitimde olanlar için 

düşük oranlı 

uygulanır. 

 

1.189,92 %34 %28 %2 %46 
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2.1.19. Asgari Ücrete İlişkin AB Ülkelerinin Güncel Durumu 

Asgari ücretin yasal olarak düzenlendiği AB ülkelerindeki asgari ücret 

düzeyleri 2013 yılı Temmuz verilerine göre 158,5 € (Bulgaristan) ile 1.874 € 

(Lüksemburg) arasında değişmektedir
110

. Satın alma gücü paritesine göre 

değerlendirildiğinde bu rakamlar 312,7 € (Romanya) ile 1538,8 € (Lüksemburg) 

düzeylerini almaktadır. 

Şekil 1: AB Ülkelerinde 2013 Yılında Asgari Ücret Düzeyi 

 

 

Yukarıdaki tabloda yasal asgari ücret düzenlemesi bulunan ülkeler, asgari 

ücret düzeyleri dikkate alınarak Eurostat tarafından üç grupta toplanmıştır.  

1. grup, aylık asgari ücret düzeyi 100–500 € aralığında olan 11 ülkeyi 

(Bulgaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, 

Slovakya, Polonya, Hırvatistan, ve Türkiye),  

2. grup, aylık asgari ücret düzeyi 500–1000 € aralığında olan 5 AB ülkesi 

                                                           
110

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics
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(Portekiz, Yunanistan, Malta, İspanya, Slovenya) ile ABD’yi, 

 3. grup ise asgari ücret düzeyi 1.200 € ve üzeri ülkeleri (Birleşik Krallık, 

Fransa, İrlanda, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) içermektedir. 

İlgili veriler Eurostat tarafından Satın Alma Gücüne göre de 

değerlendirilmektedir. 

Şekil 2: Satın Alma Gücüne Göre 2013 Yılında AB Ülkelerinde Asgari Ücret 

Düzeyleri 

 

Türkiye’de 2002 yılının ikinci döneminde SGS ile asgari ücret düzeyi 337,3 

iken 2013 yılı ikinci döneminde 661,6 düzeyine yükselmiştir. Aynı dönemde, 

hâlihazırda AB üyesi olan Yunanistan’da 2002 yılında asgari ücret SGS ile 725,2 

iken 2013 yılında cüzi bir artışla 735,6’ya yükselmiştir.  

Buna göre 2002 yılının ikinci döneminde Türkiye’nin asgari ücret düzeyi 

(337,3), Bulgaristan (125,5), Estonya (194,2), Litvanya (229,3), Letonya (181,1), 

Romanya (130,2), Slovakya’nın (257,2) SGS ile asgari ücret düzeyinden fazladır.  

2013 yılının ikinci dönemine gelindiğinde Türkiye’nin SGS ile asgari ücret 

düzeyi (661,6), AB üyesi ülkelerden Romanya (312,7), Portekiz (653), Macaristan 
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(547,9), Litvanya (439,6), Letonya (383,3), Estonya (400,3), Çek Cumhuriyeti (427), 

Slovakya (472,1) Bulgaristan (324)’ın üzerindedir.  

2002 yılı ikinci döneminde SGS ile Türkiye / ABD asgari ücret oranı 0,43 

iken bu oran 2013 yılı ikinci döneminde 0,64 düzeyine yükselmiştir. Aynı dönem 

için SGS ile Türkiye / Fransa asgari ücret oranı 0,30’dan 0,50’ye yükselmiştir. Bu 

durum Türkiye’de asgari ücret düzeyinin ABD ve Fransa’ya göre de iyileştiğini ifade 

etmektedir.  

Tablo 10:Yıllara Göre AB Ülkelerinde Asgari Ücretler
111

 

ÜLKE/YIL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belçika 1.163 1.186 1.186 1.210 1.234 1.283 1.336 1.388 1.388 1.444 1.472 1.502 

Bulgaristan 51 57 61 77 82 92 112 123 123 123 148 159 

Çek Cumhuriyeti 195 196 211 239 279 279 335 309 311 329 312 308 

Estonya 118 138 159 172 192 230 278 278 278 278 290 320 

İrlanda 1.009 1.073 1.183 1.293 1.293 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 

Yunanistan 582 607 631 668 710 768 794 863 863 877 684 684 

İspanya 516 526 573 599 631 666 700 728 739 748 748 753 

Fransa 1.154 1.215 1.286 1.218 1.254 1.280 1.321 1.338 1.344 1.365 1.426 1.430 

Hırvatistan : : : : : : 380 387 391 380 374 401 

Letonya 100 108 122 115 129 172 227 256 254 282 287 285 

Litvanya 125 125 145 159 174 203 232 232 232 232 232 290 

Lüksemburg 1.322 1.369 1.403 1.467 1.503 1.570 1.610 1.683 1.725 1.758 1.801 1.874 

Macaristan 204 188 211 231 221 266 293 263 257 293 323 332 

Malta 532 540 548 562 584 602 617 635 660 665 680 697 

Hollanda 1.232 1.265 1.265 1.265 1.285 1.317 1.357 1.399 1.416 1.435 1.456 1.478 

Polonya 187 179 182 210 222 248 336 287 318 347 353 369 

Portekiz 406 416 426 437 450 470 497 525 554 566 566 566 

Romanya 52 66 69 86 92 124 137 143 137 158 157 179 

Slovenya 418 443 465 491 512 522 567 589 734 748 763 784 

Slovakya 112 134 152 169 180 226 268 296 308 317 327 338 

Birleşik Krallık 1.039 998 1.108 1.187 1.201 1.310 1.150 1.113 1.169 1.084 1.244 1.190 

Türkiye 159 189 246 302 265 330 331 321 392 356 412 405 

ABD 895 781 734 738 702 661 643 803 1.024 869 998 961 

 

 

                                                           
111

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/database erişim 

tarihi:03.01.2013 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/database
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2.2. Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelerde Asgari Ücret Uygulamaları  

AB ülkeleri dışında asgari ücret uygulamalarını incelmek amacıyla gelişmiş 

ve ciddi ilerleme kaydetmiş gelecek vadeden ülkelerden; Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Avustralya, Japonya, Güney Kore örnekleri seçilerek incelenmiştir. Ayrıca 

Çin, Hindistan, Endonezya ve Pakistan gibi ciddi işgücü büyüklüklerine sahip 

ülkelerde asgari ücret uygulamalarına ilişkin bilgi verilmiştir. 

2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD’de asgari ücret uygulaması kötü çalışma koşullarına karşılık işçi 

sınıfının uzun mücadelesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkede 1870’e kadar emek arzı 

oldukça düşük düzeydedir. 1900’lerde Avrupa’dan ABD’ye başlayan göçlerle 

birlikte artan emek arzı ücretlerin düşmesine neden olmuştur. Din adamlarının sosyal 

bir anlayış ile asgari ücreti savunması ve İngiliz Asgari Ücret Kanunu’nun 1909’da 

çıkartılması asgari ücret uygulaması için olumlu bir ortam oluşturmuştur. ABD de 

asgari ücret konusunda ilk düzenlemeler eyaletlerde kadınları, genç işçileri ve 

azınlıkları korumak amacıyla başlatılmıştır
112

.  

Günümüzde Amerika’da 40 eyalette asgari ücret kanunu vardır. Federal 

hükümet, ülke genelinde uygulanacak asgari ücreti belirlerken, eyaletler uygulamada 

serbest bırakılmaktadırlar. Örneğin Alabama, Louisiana, Tennessee, Arizona, 

Mississippi, Florida, South Carolina eyaletlerinde asgari ücret uygulaması yoktur
113

. 

Ulusal, eyalet ve bazı şehirlerde de belirlenen asgari ücret yasam standartları, 

enflasyon oranı, yoksulluk sınırı, ücretlerin genel düzeyi ve işletmelerin karlılık ve 

verimlilikleri gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Ulusal düzeyde belirlenen asgari 

ücret herhangi bir milletvekilinin bu konuda bir yasa önerisi vermesi ile 

belirlenebilmektedir. Eyalet düzeyinde belirlenen asgari ücret oranları genellikle 

federal düzeyden düşüktür. Bazı istihdam kategorileri için asgari ücret 

farklılaşabilmektedir. Tam zamanlı çalışan öğrenciler, bahşiş alan personel, mesleki 

eğitim öğrencileri, zihinsel ve fiziksel engelli çalışanlara daha düşük bir asgari ücret 

                                                           
112

 Jackie Wu, Diana Wong, “Minimum Wage System in Selected Places”, Research and Library 

Services Division Legislative Council Secretariat, 7 March, 2008, http://www.legco.gov.hk/yr07- 

08/english/sec/library/0708rp04-e.pdf (erişim tarihi:28.11.2013),s.53. 
113

 Ankara Sanayi Odası; İşsizlik ve Bölgesel Gelir Dağılımı Eşitsizliği İle Mücadele İçin Yerel 

Asgari Ücret Uygulaması, Ankara, Ankara Sanayi Odası, 2005, s.12. 

http://www.legco.gov.hk/yr07-
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uygulanmaktadır. 50 yaşın üzerinde ya da yaşlılık nedeniyle üretkenliği azalan 

bireyler için asgari ücret farklılaşabilmektedir. ABD’de asgari ücret uygulamasında 

yıllık 500.000 doların altında ticaret ve üretim yapan şirketler uygulamadan muaf 

tutulabilmektedir. ABD'de eyalet düzeyinde belirlenen asgari ücret oranları 

çoğunlukla Federal olarak belirlenen asgari ücret düzeyinden daha yüksek değildir. 

19 eyalette daha yüksek bir asgari ücret oranı uygulanmaktadır. Federal düzeydeki ve 

eyaletler arasındaki asgari ücret farkları %40'a kadar çıkabilmektedir
114

. 

20 yaşından küçük işçilere asgari ücretin %82,5’i ödenmektedir
115

. Çıraklar 

asgari ücret kapsamı dışında tutulmakta bunun yanında öğrencilere farklı bir asgari 

ücret uygulanabilmektedir. Ayrıca idari, profesyonel, ihracat ve bilgisayar 

çalışanları, mevsimlik eğlence ve dinlenme yerleri çalışanları, bazı küçük gazete 

dağıtıcıları, küçük telefon şirketlerinin santral operatörleri, yabancı gemilerde çalışan 

denizciler, küçük çiftliklerde çalışanlar ve geçici bebek ve yaşlı bakıcıları asgari 

ücret kapsamı dışında tutulmuştur
116

. 

ABD'de federal asgari ücret artışları siyasal bir konudur ve 1997 yılından beri 

bir uyarlamaya gidilmemiştir. Enflasyon asgari ücreti aşındırmıştır
117

.  

Asgari ücret düzenli bir aralıkta belirlenmemektedir. 1980–2007 yılları 

arasında sadece yedi tespit yapılmıştır. ABD neo-liberal politikaların uygulanmaya 

konduğu ve bu politikaların savunuculuğunu üstlenen önemli bir ülkedir. Özellikle 

Reagan döneminden sonra bu ülkede işgücü piyasalarının işçiler aleyhine aşındığı 

gözlenmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte bu ülkede asgari ücretlerin öneminin 

azaldığı gözlenmektedir. Bunun yanında bu ülkede işgücü vasfının yüksek oluşu 

asgari ücretin göreli önemini azaltmaktadır. 

  

                                                           
114

 CARLEY, Mark, “Key Themes in Global Industrial Relations And Minimum Wages And 

Relocation of Production”, Dublin, 2006, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ 

ef05 138 .htm  ( erişim tarihi:28.11.2013),s.8. 
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 AKGEYİK, Tekin, Asgari Ücrette Esnek Modelleme: Bölgesel Asgari Ücret Yaklaşımı, 

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2007. 
116

 Jackie Wu, Diana Wong, a.g.m s.55. 
117

CARLEY,Mark,  a.g.m s.5. 
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2.2.2. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD’de Asgari 

Ücret Karşılaştırması 

WU ve WONG’un çeşitli ülkelerde asgari ücret uygulamalarının incelendiği 

çalışmadan faydalanılarak hazırlanan bu bölümde ilk olarak Avustralya Japonya, 

Güney Kore ve ABD için saatlik asgari ücreti, asgari ücrette herhangi bir daha düşük 

uygulama bulunup bulunmadığı, asgari ücretin reel değerinin hesaplanma durumu ve 

asgari ücretli çalışanların nitel ve nicel özellikleri açısından karşılaştırma yapılmıştır. 

Tablo 11: Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD’deki Asgari Ücret 

Sisteminin ve Asgari Ücretli İşçilerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
118

 

Ülkeler 
Saatlik Asgari Ücret 

Oranı 
Muafiyet    

Asgari Ücret Oranının 

Reel Değeri  

Ortalama 

Ücrete 

Göre 

Asgari 

Ücret 

Oranı 

Asgari 

Ücretle 

Çalışan 

İşçi Sayısı 

Asgari 

Ücretli 

Çalışanların 

Karakteristik 

Özellikleri 

Avustralya 

2007 yılında saatlik asgari 
ücret oranı: A$13.74; 

Küçük yaşta çalışanlar, 

stajyerler ve çıraklar için 
saatlik asgari ücret 

oranının yüzdesidir.   

Hayır 
2001 yılı hariç 1997 

yılından beri 

değerlendirilmektedir. 

2005 

yılında 
%48 

(üretim 

işçileri) 

101.500 

asgari 

ücretli 
çalışan.  

Perakende ve 
otelcilik 

sektörlerinde 

gündelik yarı 
zamanlı 

işlerde çalışan 

daha çok 
niteliksiz genç 

işgücü.  

Japonya 

2007-2008 yıllarında 

saatlik ulusal idari asgari 

ücret oranı: ¥673.; Saatlik 
ulusal endüstriyel asgari 

ücret oranı: ¥766. 

Hayır 
2000 yılından beri 

değerlendirilmektedir.  

2007 

yılında 

%32 
(üretim 

işçileri) 

Az sayıda 
asgari 

ücretli 

çalışan  

Küçük ölçekli 
şirketlerde 

istihdam 

edilen 
çoğunlukla 

yaşlı kadın 

işçiler.  

Güney Kore 

2008 yılında asgari ücret 

oranı: 3,770 won.; İş için 

deneme süresinde olan 
işçiler için: 3,393 won.; 

Güvenlik görevlileri ve 

bakıcılar için: 3,016 won. 

Hayır 
2000 yılından beri 

değerlendirilmektedir. 

2007 

yılında 

%28 

Yaklaşık 

2.1 milyon 
asgari 

ücretli 

çalışan 
(işgücünün 

%13,8’i) 

İmalat ve 
perakende 

sektörlerinde 
faaliyet 

gösteren 

ağırlıklı 
olarak orta 

yaşlı ve yaşlı 

kadın işçiler. 

ABD 

2007 yılında federal 

saatlik asgari ücret oranı: 
eyalet saatlik asgari ücret 

oranı $5.85. ve $7,93. 

arasında değişmektedir. 
Genç işgücü için $4,25; 

öğrenciler için federal 

asgari ücret oranının bir 
yüzdesidir.  

Hayır 

1979 ve 2006 yılları 

arasında değeri 
düşürülmüştür.  

2006 
yılında 

yaklaşık % 

31  

Yaklaşık 

1.7 milyon 

asgari 
ücretli 

çalışan  

Özellikle 
yiyecek 

hazırlama ve 

servis işleri 
gibi hizmet 

sektöründe 

istihdam 
edilen 

çoğunlukla 

genç işçiler.   

Burada dikkat çeken husus grup içerisinde Güney Kore’nin en yüksek asgari ücreri 

tespit eden ülke olmasıdır. 
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 WU, Jackie ve WONG, Diana “Minimum Wage System in Selected Places”, Research and Library 
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İkinci olarak belirtilen ülkelere ilişkin asgari ücret belirlenme yöntemine ilişkin 

değişkenler karşılaştırılmıştır. 

Tablo 12. Avustralya,  Japonya, Güney Kore ve ABD’deki Asgari Ücret Oranını 

Belirleme Süreci
119

   

Ülkeler 

Asgari Ücret 

Oranını 

Belirleyen 

Otorite 

Danışma 

Konseyi 

Danışma 

Konseyi 

Üyeliği 

Asgari Ücret 

Oranının 

Belirlenmesi İçin 

Kriterler  

Asgari Ücret Oranının 

Belirlenmesindeki 

Prosedürler 

Ayarlama 

Sıklığı 

Avustralya 
Avustralya Adil 

Ücret Komisyonu 
Yok Uygulanamaz 

4 kriter vardır: 

1.Geçim maliyeti, 2. 

tüketici fiyat endeksi, 

3. Ekonomik 

Performans, 4. Benzer 

işçilerin maaşları   

Yıllık Asgari Ücret 

Oranı incelemesi 

Komisyon tarafından 

yönetilmektedir.  

Yıllık Bazda 

Japonya 

Hem il düzeyinde 

hem de endüstriyel 

asgari ücret 

oranının 

belirlenmesinde 

İdari İşgücü 

Bürosu 

İl Asgari 

Ücret 

Konseyi 

Hükümet, 

işveren 

dernekleri, işçi 

sendikaları, 

akademik 

kurumlar ve 

sosyal yardım 

kuruluşlarından 

oluşan 15-20 

üye. 

4 kriter vardır: 1. 

Geçim maliyeti, 2. 

tüketici fiyat endeksi, 

3. Ekonomik 

Performans, 4. Benzer 

işçilerin maaşları   

İl İşgücü Bürosunun 

Onayı için, İl Asgari 

Ücret Konseyi 

Ayarlanmış Asgari Ücret 

Oranını ve Endüstriyel 

Asgari Ücret Oranını 

Önerir. 

Yıllık Bazda 

Güney Kore Çalışma Bakanlığı 

Asgari 

Ücret 

Konseyi 

9 işveren 

derneği 

temsilcileri, 9 

işçi sendikası 

temsilcileri ve 

kamu 

çıkarlarını 

temsil eden 9 

bağımsız 

üyeden oluşan 

toplam 27 üye. 

7 kriter Vardır: 

1.Geçim maliyeti 2. 

Ekonomik Büyüme 

Oranı, 3. Ortalama 

Ücret Düzeyi, 4. 

İşgücü Verimliliği, 5. 

İstihdam Oranı, 6. 

Tüketici Fiyat 

Endeksi, 7. Gelir 

Dağılımı 

Asgari Ücret Konseyi 

Çalışma Bakanlığına 

Onaylanması için 

Düzeltilmiş Bir Oran 

Önermektedir. 

Yıllık Bazda 

ABD 

Kongre, Federal 

asgari ücret 

oranının 

belirlenmesinde; 

Bağımsız Eyalet 

Yasaları ise, kendi 

Asgari Ücret 

Oranının 

Belirlenmesinde  

Yok Uygulanamaz 

3 kriter: 1. Geçim 

maliyeti, 2. Benzer 

işçilerin maaşları ve 

verimlilikleri, 3. Ücret 

Artışlarını Absorbe 

Etmek İçin 

İşverenlerin Becerisi    

Federal Asgari Ücret 

Oranı Mevzuata Göre 

Ayarlanır ve herhangi 

bir kongre üyesi 

ayarlamayı 

gerçekleştirmek için 

tasarıyı tanıtabilir.   

Düzensiz 

Ayarlamalar 

ABD dışında seçilen bu ülkelerde düzenli olarak yıllık bazda asgari ücret 

belirlenmektedir. Asgari ücretin belirlenmesinde belirtilen ülkelerin her birinde 
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belirli kriterler uygulanmaktadır. Bu kriterler belirlenen bu ücreti bilimsel bir temele 

de dayanmasını sağlamaktadır. Güney Kore ve Japonya’da asgari ücret tespit 

komisyonuna yardımcı olmak üzere Danışma Konseyi bulunurken ABD ve 

Avustralya’da böyle bir oluşum bulunmamaktadır. 

Tablo 13. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD’deki Yürütme ve Ceza 

Uygulamalarının Karşılaştırılması
120

 

Ülkeler Yürütme Kurumu 

Asgari Ücret Oranının 

Ödenmemesi 

Durumunda Alınan 

Ceza   

Yürütme Kurumuna Sahte 

Rapor Hazırlanması 

Durumunda Uygulanan Ceza  

Avustralya 
İşyeri Ombudsman’ın 

Ofisi  

Bireyler için HK 

$38,580’dan fazla 

olmamak üzere ceza 

verilir; Şirketler için HK 

$192,900’dan fazla 

olmamak üzere ceza 

verilir.   

Bu konuyla ilgili bilgi mevcut 

değildir. 

Japonya İl İşgücü Bürosu  

İşçi başına HK 

$1,338’den fazla 

olmamak üzere ceza 

verilir. 

İşçi başına HK $669’den fazla 

olmamak üzere ceza verilir. 

Güney Kore Çalışma Bakanlığı 

3 yıldan fazla olmamak 

üzere hapis cezası,  HK 

$162,000’den fazla 

olmamak üzere ceza 

verilir veya her iki ceza 

birden verilir.  

HK $81,600’dan fazla olmamak 

üzere ceza verilir. 

ABD Çalışma Bakanlığı 

HK $85,448’dan fazla 

olmamak üzere ceza 

verilir; ikinci bir ceza 

alınması durumunda 

muhtemelen hapis cezası 

verilir.  

Bu konuyla ilgili bilgi mevcut 

değildir 

 

 

Belirtilen ülkelerin tümünde asgari ücretin altında çalıştırmanın cezai yaptırımı 

bulunmakta iken konu ile ilgili sahtecilik durumunda Japonya ve Güney Kore’de ayrı 
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cezalar uygulanmakta iken ABD ve Avustralya’da bu konu ile ilgili herhangi bir 

bilgiye ulaşılamamıştır. 

Tablo 14. Avustralya,  Japonya, Güney Kore ve ABD’de Asgari Ücret Sistemi 

Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar Sonucunda Elde Edilen Başlıca 

Bulgular
121

 
 

 

ÜLKELER 

 

BAŞLICA BULGULAR  

Avustralya 

Avustralya Adil Ücret Komisyonunun 2007 yılında Asgari Ücret İncelemesinde 

Sunulan Ampirik Çalışmaların Başlıca Bulguları: 

A) Asgari Ücret Artışları işsizliği arttırabilir; 

B) Haddinden fazla yapılan asgari ücret artışlarının istihdam üzerine etkisi 

olumsuzdur.   

Japonya 

Japonya (2007)’da Kadın İstihdamı Üzerine Asgari Ücretin Etkisi Başlıklı Ampirik 

Çalışmaların Başlıca Bulguları:  

Asgari ücret ayarlamalarının kadın istihdamı üzerine birtakım olumsuz etkileri vardır. 

Güney Kore Bu konuyla ilgili bilgi mevcut değildir. 

ABD 

Yapılan Ampirik Çalışmaların Başlıca Bulguları: 

        A) Asgari Ücretin Artırımının Olumsuz Etkileri Oldukça Düşüktür. 

        B) Daha Yüksek Bir Asgari Ücret Yoksulluğa Çare Bulmaz.     

 

Bu ülkelerde asgari ücret uygulamasının etkilerinin incelenmesine ilişkin bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Asgari ücretin etkilerinin ülkeden ülkeye değiştiği yapılan 

çalışmaların bulgularında yer almaktadır. Bu araştırmalarda özellikle göze çarpan 

istihdama etkisinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesidir. İlerleyen bölümlerde 

asgari ücretim istihdama etkisine ilişkin yapılan literatür incelemesinde de bu konu 

dikkat çekmektedir.  
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2.2.3.  Çin
122

 

Çin'de ayrı asgari ücret mevzuatı bulunmamaktadır. Ancak Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Asgari Ücret için kanuni hüküm 

(kararname) bulunmaktadır. Birden fazla asgari ücret oranı uygulanmaktadır. Asgari 

ücret kararnamesi özerk bölgeler ve illerde farklı olarak oranları belirler. Ayrıca 

otonom bölgeler ve belediyeler için de oranlar bulunmaktadır. Sektörel asgari ücret 

bulunmaktadır, fakat ulusal asgari ücret bulunmamaktadır. 

2.2.4.  Hindistan
123

 

Hindistan’da ayrı bir asgari ücret mevzuatı vardır. 1948 Asgari Ücret Kanunu 

ile belli bir gruptan tüm istihdama genişletilmiştir. Hindistan’da birden fazla asgari 

ücret uygulaması bulunmaktadır. Merkezi yönetim asgari ücreti belirleme gücüne 

sahiptir. Asgari ücret farklı beceri ve mesleklere göre belirlenebilmektedir. Asgari 

ücret ulusal (merkezi), devlet, bölgesel, sektörel ve mesleki ya da beceri düzeyinde 

açıklanmaktadır. Bu kadar çok düzeyde olması sistemi karmaşık hale getirmektedir. 

2.2.5.  Endonezya
124

 

Endonezya’da ayrı bir asgari ücret mevzuatı bulunmaktadır. Fakat asgari 

ücret uygulaması için özel bir düzenleme başlatılmamıştır. Buna göre asgari ücret 

hem il hem de bölge düzeyinde belirlenebilir. Bu da ülkede birden fazla asgari ücret 

tespiti yapıldığını göstermektedir. Hem sektör hem de il düzeyinde asgari ücret 

olabilir. Bununla birlikte ilke olarak, bu asgari ücretlerin ancak biri çalışanlar için 

geçerlidir ve bu hangi sektör ve bölgede yaşadığına bağlıdır. Böylece, Endonezya'da 

asgari ücret, il düzeyinde, ilçe düzeyinde ve mesleki düzeyde belirlenmektedir. Her 

bölge ilçe ya da şehir düzeyinde asgari ücret belirleyebilmektedir.  
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2.2.6. Pakistan
125

 

Asgari ücret sistemi Pakistan’da karmaşıktır. İlk Asgari Ücret Yönetmeliği 1961 

yılında, sonraki Batı Pakistan Vasıfsız İşçiler için Asgari Ücret Yönetmeliği 1969 

yılında yürüklüğe girmiştir. Asgari Ücret Kararları 1962 yılında 1961 yılındaki 

yönetmeliğe göre yürürlüğe konulmuştur. Ulusal asgari ücret görülmekle birlikte 

Pencap bölgesinde sektörel ve beceriye bağlı asgari ücret belirlenmektedir.  
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BÖLÜM 3. ASGARİ ÜCRETİN EKONOMİNİN YENİDEN 

DENGELENMESİNDEKİ ROLÜ 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Dünya İş Raporuna
126

 göre: Asgari 

ücret, insana yakışır iş hedefleri desteklemek için güçlü bir araç olabilir ve sosyal 

korumanın güçlendirilmesi ve yoksulluğun azaltılması için önemli bir tamamlayıcı 

olabilir. Asgari ücret pek çok ülke için, ülkelerin iç kaynaklarını artırmak ve krizlerle 

mücadele etmek için uygun bir politika aracıdır. Asgari ücret artışı sınırlı mali alanda 

büyümenin kaynaklarını dengelemek için yardımcı olabilir.  

Tüm bunların sağlanabilmesi için ilk olarak asgari ücret sistemlerinin 

kapsamları geliştirilmelidir. 151 ülkenin yaklaşık yarısında düzenli bir asgari ücret 

sistemi bulunmamaktadır. Asgari ücretin her ülkede uygulanmaması ve böylece 

dünyada kapsamının daralması bir talep yönetim aracı olarak ücretin etkinliğini 

azaltır ve aynı zamanda işletmeler ve sektörler arasında haksız bir rekabet yaratma 

riskini taşır. 

İkinci olarak, asgari ücret düzeyi özenle göz önüne alınmalıdır. Asgari ücretin 

çok düşük belirlenmesi anlamını yitirmesine neden olurken, çok yüksek belirlenmesi 

ise firmaların mevzuata uygun davranmayı reddetmesi riskini taşır. Asgari ücretin 

belirlenmesi karmaşık bir konudur. 

Üçüncü olarak iyi tasarlanmış bir asgari ücret sistemi kayıt dışı ekonomiyle 

mücadeleyi sağlar ve gelir eşitsizliğini azaltmada yardımcı olabilir. Literatürde 

gözlenen çalışmalarda kayıt dışı ekonomide kazanç ve asgari ücret arasında pozitif 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ülkeler gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak için 

uyum geliştirmişlerdir. Endonezya’da 2010 yılında yapılan bir ampirik çalışma, 

asgari ücret zammının toplam (resmi ve gayri resmi) istihdamda net artış ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Kayıt dışı sektördeki istihdam artışı, kayıtlı sektörde daha 

zarara neden olmaktadır. 
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Dördüncü olarak ise, gelişmekte olan ülkelerde asgari ücretin istihdam 

seviyesine etkisinin çok az ya da anlamsız olduğu ampirik çalışmalarda tespit 

edilmiştir. Fakat asgari ücret sistemi özenle tasarlanmışsa, gelişmekte olan 

ekonomilerde de asgari ücretin dolaylı etkileri yeni piyasalar ve toplam talep 

geliştirme açısından anlamlı olabilir. Böylece yeni yatırımlar ve istihdam artışının 

önü açılır. 

Asgari ücretin etkinliğinde, ilk olarak asgari ücretin yasal kapsamı önem arz 

etmektir. 

Türkiye'nin asgari ücret sisteminin özellikle vurgulanması gerektiğini belirten 

Dünya İş Raporunda, ulusal asgari ücretin kapsamı evrensel kapsamdan daha azdır, 

çünkü mevzuat yalnızca sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olanları kapsamaktadır. 

Daha fazla çalışanın sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmasıyla, asgari ücretin 

hukuki kapsamı 2005 yılında %71’den 2011’de %75’e yükselmiştir. Costa Rica’da 

sektörel ve mesleki asgari ücret olmak üzere karmaşık bir sistem bulunmaktadır ve 

bununla birlikte ulusal bir ücret kapsamı da sağlamaktadır. Peru’da evrensel kapsama 

yakın karmaşık bir sistem bulunmaktadır ve mesleki düzeyde asgari ücret 

belirlenmektedir. Meksika’da bölgesel farklılaşma ile 80'den fazla meslek için ayrı 

ayrı belirlenen asgari ücretler bulunmaktadır. Ayrıca genel bir asgari ücret de 

belirlenmekte olduğundan sistem karmaşık bir şekilde kurgulanmıştır. Gelişmekte 

olan birçok ülkede, asgari ücret yasalarının ekonominin belli kesimleri kapsamadığı 

popüler bir algı olarak görülmektedir. Buna örnek olarak kayıt dışı istihdam ve 

sendikasızlık verilebilmektedir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Çalışmada 

incelenen bazı ülkelerde, asgari ücretin yasal düzenlemenin bazı hükümlerinin 

özellikle vasıfsız / düşük ücretli işçi ya da kayıt dışı istihdam edilenleri hedef 

almaktadır. Örneğin Hindistan’da “istihdam programlarında” asgari ücret, 

çoğunlukla kayıt dışı ile mücadele için ve vasıfsız işçiler için düzenlenir. Güney 

Afrika’da sektörel asgari ücret sendikaya üye olmayanlar için düzenlemektedir. 

Benzer biçimde birçok Latin Amerika ülkesinde, Brezilya, Kosta Rika, Meksika ve 

Peru, tüm işçiler için asgari ücret düzenlemesi bulunmaktadır.  
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Asgari ücretin etkinliğinde, bir diğer önemli husus ise hangi seviyede 

belirlendiğidir.  

ILO’nun 131 sayılı “Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi”, asgari ücret 

belirlenirken sosyal ortaklar ve bağımsız uzmanların da dikkate alındığı bir sistem 

oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Bu sözleşmeye göre aşağıda belirtilen iki 

husus asgari ücret belirlenirken dikkate alınmalıdır.  

a) Ülkede ücretlerin genel seviyesi, yaşam maliyeti, sosyal güvenlik 

yardımları ve diğer sosyal grupların göreli yaşam standartları ile işçilerin 

ve ailelerinin ihtiyaçları,  

b)  Ekonomik kalkınmanın gerekleri de dahil olmak üzere ekonomik 

faktörler, verimlilik düzeyleri ve istihdamda daha iyi bir noktaya ulaşmak 

ve bunun sürdürülmesi.  

Asgari ücret ayrıca yaşam maliyetindeki dalgalanmalar ve diğer ekonomik koşullara 

göre düzenli olarak ayarlanmalıdır. 

Asgari ücretin etkinliğinde, bir diğer önemli husus ise yasal asgari ücret 

hükümlerine uyum sağlama yeteneğidir.  

Uyum derecesi sisteminin karmaşıklığı ile ilgili bir konudur. 

Tek tip bir sistemi uygulamak genellikle çoklu asgari ücret oranları olan bir 

sistemi uygulamaktan daha kolaydır. 

Asgari ücret düzeyi hakkında net bir bilgi ya da kuralların ve yaptırımların 

işverenler ve işçiler tarafından net biçimde bilinmesi halinde uyum olasılığı artabilir. 

İkinci olarak, asgari ücretin çok yüksek bir seviyede ayarlanması belirli 

sektörlerde ve mesleklerde kaçakları artırma riski vardır. 

Üçüncü olarak, yüksek oranda uyumluluk için bilgi teminine dayalı tutarlı bir 

strateji, etkin iş teftişi ve uyumsuz durumlarda da yaptırımları gerekmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde düzenleyici yapıların, iş teftişi de dâhil olmak üzere, 
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yetersiz kaynaklar ve yetersiz personelle yürütülmesi düzenlemelere uyumu olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

Asgari ücretlerin bölüşüm ve istihdam etkileri aşağıda gösterildiği gibidir. 

Asgari ücret mevzuatının seviyesinin geliştirilmesine etkin uyumla, kayıt dışı 

ekonomideki yüksek kazanç çok yüksek ilişkilidir.  

Toplam talep artışı aynı zamanda kayıt dışı ekonomide yayılma etkisi ortaya 

çıkarabilecektir
127

. Kayıt dışı ekonomide ortalama kazanç, analizi yapılan Güney 

Afrika, Mali, Peru, Hindistan, Vietnam, Brezilya, Türkiye, Kosta Rika, Filipinler, 

Meksika ve Endonezya gibi ülkelerin çoğunda yıllık artış yüzde 33 ile yüzde 18 

arasında değişmektedir. 

Genel olarak, asgari ücretin dağılım ve istihdam etkilerinin boyutu ülkeden 

ülkeye farklıdır. Bu fark asgari ücret sistemleri tasarımından ve özellikle sosyal 

koruma boyutuyla diğer politikaların tamamlayıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
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BÖLÜM 4. ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SORUNLAR 

Asgari ücretin belirlenmesinin karmaşık bir konu olduğu ve birçok ülkede 

farklı uygulamaları olduğundan önceki bölümlerde söz edilmiştir. Bu bölümde ise 

asgari ücretle ilgili Türkiye’de yaşanan ve üzerine tartışılan sorunlu konulardan 

bahsedilecektir. 

4.1.Aile Faktörü 

Asgari ücret belirlenirken göz önüne alınacak olan temel husus işçiye ilişkin 

özelliklerin nasıl belirleneceğidir. Bu anlamda iki temel yaklaşım söz konusu 

olabilir. İlk olarak asgari ücretin işçinin ücreti biçiminde mi; yoksa işçi ailesinin 

geliri olarak mı ele alınacağı sorusu gündeme gelmelidir. Burada günümüz 

Türkiye’sinde de önem taşıyan tartışma alanlarının birisi söz konusu olmaktadır. 

Özellikle işveren kesiminin yaklaşımı, asgari ücretin bir işçinin ücreti olarak 

düşünülmesidir. İşçi sendikaların düşüncesi ise, asgari ücretin bir alt ücret sınırı 

olduğu göz önüne alındığında, işçinin ailesi ile birlikte geçimini sağlayacak bir ücret 

olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı yönündedir. Gerçekten de değişik 

toplumsal ve kültürel nedenlerden dolayı, bir aile içinde bir kişinin çalışması 

durumunda asgari ücretin tek kişilik ücret olarak belirlenmesi, belirlenen bu ücreti 

işçi ailesi için açlık ve yoksulluk ücreti durumuna düşürecektir. Asgari ücretin işçinin 

ailesi ile birlikte düşünülerek değerlendirilmesi, bu anlamda büyük önem 

taşımaktadır
128

. 

Uluslararası örnekler incelendiğinde asgari ücretin bireyler üzerinden 

hesaplandığı göze çarpmaktadır. Ancak Kutal’ın bu konuda yaptığı tespit şöyledir; 

Batılı ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin bir parçasını da aile yardımları 

oluşturmaktadır. Bu nedenle aile yükü, toplumsal dayanışma yoluyla bireylerin 

üzerinden alınmaktadır. Böylece asgari ücretin çalışanın şahsına göre 
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belirlenmesinde bir sakınca kalmamaktadır. Ancak ülkemizde aile yardımları sosyal 

güvenlik sisteminde henüz yer almamaktadır
129

. 

Bu değerlendirmenin yanında Kutal
130

 aile yüküne göre asgari ücret 

belirlemenin uygulamada zorluklara neden olacağını da belirtmiştir. 

4.2.Belirleme Yönteminin Yetersizliği 

Asgari ücretin düzeyinin saptanması ile ilgili bir başka sorun, hangi 

gereksinimlerin bir ölçü alınarak değerlendirmesinin yapılacağı sorunudur. İster tek 

işçi olarak, isterse ailesi ile birlikte düşünülsün, asgari ücretle karşılanacak 

gereksinimlerin içeriğinin belirlenmesi önemlidir. Yine özellikle işverenler 

tarafından savunulan yaklaşıma göre, burada söz konusu olan gereksinimler, zorunlu 

fizyolojik gereksinimler olarak görülmek durumundadır. Böylece asgari ücret bir 

işçinin fiziksel varlığını sürdürmek için gereksinim duyduğu tüketim düzeyini 

karşılayabilecek bir ücret olarak öngörülmüş olmaktadır. Oysa salt fiziksel 

gereksinimleri karşılayan bir ücretin düşünülmesi söz konusu olamaz. Çünkü insan 

yaşamı fiziksel, kültürel, manevi ve toplumsal boyutlarıyla bir bütündür. Bu anlamda 

maddi gereksinimler dışındaki başka insancıl özellikleri de kapsayan bir nitelikte 

asgari ücret belirlenmesine yönelmek zorunlu görülmektedir. Bu durum sosyal 

bakımdan uygun bir asgari yaşam düzeyi sağlayacak nitelikte bir asgari ücret 

belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır
131

. 

Komisyon, zorunlu ihtiyaç maddelerini beslenme ve beslenme dışı zorunlu 

ihtiyaçlar olarak iki bölüme ayırmakta ve beslenme giderleri konusunda günlük 3500 

kalorilik bir kalıbı benimsemektedir. Bu hususta Hacettepe Üniversitesinin özel bir 

bölümünde hazırlanan beslenme kalıbından da yararlanmaktadır. Beslenme kalıbına 

giren tüketim maddeleri yurt genelinde en ucuza sağlanabilecek pazarlardan derlenen 

fiyatlarla değerlendirilmektedir. 

Beslenme dışı giderler ise Komisyon Çalışmalarında daha ciddi sorunlar 

doğmaktadır. Burada Türkiye İstatistik Kurumunun düzenli aralıklarla yayımladığı 
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hane halkı işgücü anketi esas alınmaktadır. En düşük gelir grubunda beslenme 

giderlerinin aile bütçesindeki oransal veri esas alınarak işçinin toplam zorunlu 

ihtiyaçlarının miktarına ulaşılmaktadır.  

Kutal’a göre yöntem mevcut veriler bakımından bilimsel bir nitelik 

taşımaktadır. Ancak gerçek durumu yansıtmadığını savunmaktadır. Bu konuda da 

kira giderlerinin bu kadar yüksek olduğu dönemde bunun asgari ücrete yansımadığını 

söyleyerek örneklendirmiştir. Dengeli beslenme için gerekli 3500 kaloriyi sağlayan 

besin içi harcamalarının (alkollü içki, tütün ve lokanta ve benzeri yerlerde yapılan 

harcamalar hariç) tutarı, tüm illerdeki perakende fiyatlar kullanılarak ve bu fiyatlar 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kayıtlı işçi sayıları ile ağırlıklandırılarak 

tespit edilmektedir.
132

 

Bu fiyatlar TÜİK tüm illerde aylık olarak derlediği perakende fiyatlar olup, 

asgari ücretin hesaplanmasında TÜİK tarafından hazırlanan tespitten önceki en son 

aya ait veriler kullanılmaktadır.  

Toplam harcamaların hesaplanmasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) 1994 yılı Türkiye Geneli Hane halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi 

sonuçlarına göre bulunan besin içi % 36.40, besin dışı %63.60 oranları esas 

alınmaktadır.  

 

∑                                                                   

                            
 

Yapılan bu işlem sonucu işçinin bir günlük gıda harcaması tutarı 

bulunmaktadır.  

Besin içi ve besin dışı oranları kullanılarak toplam harcama tutarları 

bulunmaktadır.  

Bulunan bu miktarın 30 günle çarpımı sonucunda işçinin bir aylık toplam 

besin içi ve besin dışı harcamalarına ilişkin tutar tespit edilmektedir.  

Bu yöntem en son 1999 yılı asgari ücret tespitinde dikkate alınmış olup, daha 

sonra asgari ücret tespitlerinde yıllık enflasyon hedefleri dikkate alınmıştır.  
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4.3.Asgari Ücretten Vergi Alınması 

Asgari ücret konusundaki bir diğer sorun asgari ücrete uygulanan yüksek 

vergi oranlarıdır. Ülkemizdeki asgari ücret hem yalnızca işçinin ihtiyaçları göz önüne 

alınarak hesaplanmakta, hem de önemli ölçüde kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintiler 

bir taraftan işçilerin net gelirlerini azaltırken, diğer taraftan işverenin mali 

yükümlülüklerini arttırarak kayıt dışı istihdam şekillerini teşvik etmektedir. 

Sosyal politikacılar ve işçi kesimi, işçinin şahsını temel alarak, ihtiyaçların 

asgari düzeyde karşılanması için teknik bir yöntemle hesaplanan bir ücretten çeşitli 

kesintiler yapılmasını "amaçlara" aykırı bir durum olarak görmektedirler. Konuya 

mali açıdan yaklaşıldığında ise asgari ücretin vergi gelirleri açısından temel bir sınır 

olduğu, vergi dışı kalması halinde devletin önemli mali kayıplara uğrayacağı 

düşünülmektedir
133

. 

Türkiye’de, tespit edilen asgari ücret, brüt ücreti göstermekte oysa işçinin 

eline geçen tutar kesintiler nedeniyle çok daha düşük olmaktadır. Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu tarafından belirlenen brüt asgari ücretten yapılan kesintiler sonucunda, 

net asgari ücrete ulaşılmaktadır. Bu doğrultuda 2002 yılından itibaren belirlenen brüt 

ve net asgari ücret düzeyleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 2002 yılından itibaren 

belirlenen bu düzeylere bakıldığında aradaki farkın giderek arttığı görülmektedir. 

2009 yılından sonra ise bu fark azalmaya başlamıştır. 
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Şekil 3: Türkiye'de Asgari Ücretin Brüt ve Netinin Zaman İçindeki Değişimi 

 

Kaynak: ÇSGB İstatistikleri 

İşçi açısından brüt ücret üzerinden yapılan kesintileri ifade etmekte olan net 

ücretin kesintilerini, SSK primi (% 14), işsizlik sigortası fonu (% 1), gelir vergisi (% 

15), damga vergisi (% 0,759) oluşturmaktadır. İşveren açısından net asgari ücret ise, 

işverenin brüt ücret üzerinden katlanmak zorunda kaldığı maliyetlerin tamamıdır. Bu 

maliyetler, SSK primi işveren payından (% 19,5) ve işveren işsizlik sigortası 

fonundan (% 2) oluşmaktadır
134

. 

Dünya uygulamasına bakıldığında, Almanya dışında asgari ücretin tamamen 

vergi dışı bırakıldığı başka bir ülke bulunmamaktadır. Ancak bu ülkelerde asgari 

ücretliler birçok mekanizma ile ayrıca korunmaktadırlar. Aile ve çocuk yardımları, 

işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi ve gelir vergisi kredileri bu uygulamaların 

başında gelmektedir. Türkiye’de ise asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistem 

bulunmamaktadır. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, bir taraftan düşük gelirlilerin 

kazançlarını azaltmakta, diğer bir taraftan da işverenlerin maliyetlerinin artmasına 

neden olmaktadır.
135

 Bu nedenle asgari ücret üzerinden yapılan kesintiler, gerek işçi 
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gerekse işveren sendikalarının asgari ücretle ilgili en önemli sorunlarından bir 

tanesini oluşturmaktadır.  

 

Şekil 4: AB Ülkelerinde Asgari Ücrette Vergi Oranı 

 

Kaynak: Eurostat 

Şekil 4 incelendiğinde, Türkiye’de asgari ücretten yapılan kesintinin AB 

ülkeleriyle kıyaslandığında çok yüksek miktarda olmadığı görülmektedir.  

Ancak bu ülkelerde asgari ücretten çalışan işçilerin aile ve çocuk yardımı, 

işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi, gelir vergisi kredileri gibi başka 

mekanizmalarla ayrıca korunduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de asgari ücretten 

yapılan kesintiler daha yüksek boyutta işçiye yansımaktadır. Ayrıca net asgari ücret 

dikkate alındığında aradaki farkın oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir
136

. 

Asgari ücret üzerinde birden fazla vergi ve benzeri mali yükümlülükler 

bulunmaktadır. Söz konusu bu mali yükümlülükler bir taraftan asgari ücretin net 

değerini azaltırken, diğer taraftan başta kayıt dışı istihdam olmak üzere bir takım 

ekonomik sorunlara yol açmaktadır
137

. Çalışanların zorunlu ihtiyaçlarını asgari 

ölçülerde karşılamayı amaçlayan bir ücretten vergi almak, bu ücretle çalışanları bir 

kısım zorunlu ihtiyaç maddelerinden yoksun bırakmak anlamına gelmektedir. 
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Ücretlerin vergilendirilmesindeki kolaylık ve özellikle kayıt dışı ekonomide 

çalışanların hemen tümünün asgari ücretten gösterilerek vergilendirilmesi 

hükümetlerin farklı bir düzenleme yapmalarına imkân tanımamıştır. Kutal’a göre 

asgari ücretle çalışanların vergi vs. yüklerinin hafifletilmesi kısa vadede alınması 

gerekli önlemlerin başında gelmektedir. Ancak bunu çocuk sayısına bağlamak, hem 

uygulamayı zorlaştıracak hem de nüfus planlaması hedeflerine ters düşecektir 
138

. 

Asgari ücretin vergi dışı tutulması ise, uygulama açısından son derece kolay 

olmakla birlikte, yaratacağı mali sorunlar yönünden zor görünmektedir. Bilindiği 

gibi, 3824 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna özel indirim tutarlarını bölgesel ya da 

ulusal düzeyde asgari ücret düzeyine kadar yükseltme yetkisi vermiştir. Daha güç 

olan ikinci bir yasal olanak ise, en az geçim indirim tutarları nedeniyle uygulandığı 

1985 yılına değin pek de etkili olmayan bu düzenlemenin tekrar gelir vergisi 

sistemine dahil edilmesi ve indirim miktarının asgari ücret düzeyinde tespit edilmesi 

olasıdır. Buna karşın, herhangi bir yolla asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile 

Hazinenin maruz kalacağı vergi kaybını da dikkate almak gereklidir
139

. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gereği her türlü tartışmanın ötesinde 

iken, ortaya çıkacak finansal açığın ne şekilde doldurulacağı sorusuna yanıt bulmak 

kolay değildir
140

. 

Bu sorunu çözmek için çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bağdadioğlu
141

 bu 

konuda ücretin net olarak belirlenmesini önermektedir. Böylece asgari ücret yalnızca 

işçinin eline geçen net bir değer olarak belirlenecek, vergi ve benzeri kesintiler için 

gösterge olmayacak, daha da önemlisi asgari ücretin tanımında yer alan "...zorunlu 

ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" bir 

ücretin belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

Asgari ücretin mali yönden önemi dile getirilirken temel olarak iki yaklaşım 

ele alınmaktadır. Bunlardan ilki teoride, sosyal yönden değerlendirilirken asgari 

ücretin vergilendirilmesinin amaca aykırı bir durum olduğu ve bunun gerekçesi 
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olarak da asgari ücretin temelde kişinin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılaması için 

hesaplanan bir ücret olduğunun ön kabulüdür. Dolayısıyla bu nitelikteki bir ücretten 

başka türlü kesintiler yapılmamalıdır. Sosyal yönüyle bakıldığında açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere temel iki konu öne çıkmaktadır. İlki asgari ücret üzerinden alınan 

vergilerdir ki bunlar devlet açısından önemi ortaya çıkarmaktadır. İkincisi ise asgari 

ücretin tanımından hareket ederek ortaya konan durum, ki bu da asgari ücretin zaten 

işçinin temel gereksinimlerini karşılayabilmek için ancak yeterli olduğu, yani asgari 

ücret toplumsal hayatta kişinin hayatta kalabilmesi için verilen ve temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeye yarayan bir ücrettir. Duruma mali açıdan yaklaşanlar ise asgari 

ücreti vergi gelirleri açısından önemli bir unsur olarak görürler ve vergi dışı 

bırakılmasının devlet için önemli bir bütçe kaybı yaşatacağını savunurlar
142

. Ücretin 

en az düzeyi olarak tanımlanan asgari ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel 

düzeyi, büyüme gibi makro ve mikro ekonomik değişkenler üzerinde yarattığı 

ekonomik etkileri nedeniyle de ekonomi politikaları açısından önemlidir. Aynı 

zamanda gelirin yeniden ve adil bölüşümü gibi işlevleri de taşımaya haiz olduğundan 

toplumsal sorunlar üzerinde de etkileri kolaylıkla görülebilir 
143

. 
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BÖLÜM 5 . ASGARİ ÜCRET İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN ANALİZİ  

5.1. Asgari Ücret İstihdam İlişkisi Analizine İlişkin Yaklaşımlar 

Asgari ücretin ekonomi üzerindeki etkisi iki yönlü olabilmektedir. Ücret artışı 

yoluyla toplam talebi dolayısıyla üretimi ve ekonomik büyümeyi artırabilir. 

İşletmeler bir maliyet artışı olan asgari ücretteki yükselmeyi, yeni teknoloji 

kullanarak düşürmek isteyebilir. Firmaların teknoloji yatırımlarındaki artış ekonomik 

büyümeyi olumlu etkiler
144

. Diğer taraftan asgari ücret artışı tüketim harcamalarının 

artmasına, dolayısıyla tüketim malı üretimim genişlemesine neden olur. Bu ise 

ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Çok yüksek asgari ücret kayıt dışı ve enformal 

istihdama neden olabilir
145

. Asgari ücretin ekonomiye etkisi üzerine yapılan etkisinde 

en tartışmalı konu ise istihdama olan etkisidir.  

Asgari ücret ile istihdam arasındaki ilişkiye yönelik deneysel çalışmaların 

yöntemleri çok çeşitlilik göstermekle birlikte, asgari ücret uygulamalarının istihdam 

üzerindeki etkileriyle ilgili bir fikir birliğine de varılabilmiş değildir. Kimi 

çalışmalarda negatif etki bulunurken kimisinde ise pozitif etkilere rastlanmıştır. 

Negatif etkilere genel olarak zaman serisi çalışmalarında rastlanırken, pozitif etkilere 

ise çoğunlukla geniş gruplarla yapılan çalışmalarda rastlanılmaktadır. Diğer taraftan 

gelişmiş ülkeler için yapılan çalışmalar verilerin daha uzak geçmişe uzanabilirliği ve 

güvenilirliği açısından gelişmekte olan ülkelere göre hem sayıca daha fazla hem de 

daha çeşitlidir. Bu kısımda asgari ücret istihdam ilişkisine dair analizler hakkında 

bilgi verilecektir. 

5.2. Uluslararası Araştırmalarda Asgari Ücret İstihdam İlişkisinin Analizi 

Yaklaşımları 

Asgari ücret istihdam ilişkisi analizine yönelik yapılan ilk çalışmalar zaman 

serileri analizi metodu ile yapılmıştır. Bu çalışmalar asgari ücret artışının birçok işe 
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zarar verdiğini ortaya koymuştur. Brown, Gilroy ve Kohen, 1954 ile1979 arası 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 10’luk asgari ücret artışının gençlerde 

istihdamı yüzde 1 oranında artırdığını tespit etmiştir
146

. Benzer bir çalışma Bernstein 

ve Schimitt tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ABD’de bir asgari ücretin istihdam 

üzerindeki etkisini tahmin etmek için aynı dönemi içeren iki farklı yöntem 

kullanılmıştır. Klasik zaman serilene dayanan ilk yöntem bahsi geçen bir önceki 

çalışmaya benzerken ikinci inceleme istihdamın oynaklığını dikkate alarak ve 

durağanlık koşullarına uyarak yapılmıştır. Bu ikinci incelemede asgari ücretin 

gençlerin istihdamı üzerindeki olumsuz etki devam etse de, yüzde 10’luk asgari ücret 

artışı istihdamı yüzde 0,5 düşürür ve bu istatistiksel olarak anlamlı değildir.
147

 Bu iki 

çalışmada asgari ücrette artışın istihdamı azalttığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

Hatta bu dönemde birçok ülkede bu ve benzer çalışmalar yapılmıştır.  

Konuyla ilgili çalışmaların 1990’lı yılların başında gelişme gösterdiği 

söylenebilir. Örneğin Card ve Kruger yenilikçi tahmin yöntemleri kullanarak, 

ABD’deki federal asgari ücret artışının istihdam üzerindeki etkilerini araştırmış ve 

panel veri çalışması yapmıştır
148

. 

Card, 1988 yılında Kaliforniya’daki asgari ücret artışının düşük nitelikli 

işgücü üzerine etkilerini zaman serisi analizi ile incelemiştir. Çalışmada asgari 

ücretin genç nüfus istihdamı ve perakende ticaretinde çalışanlar üzerindeki etkiler 

ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Kaliforniya’daki genç nüfus 

istihdamının kontrol grubu eyaletlerindeki genç nüfus istihdamından daha hızlı 

arttığını göstermektedir. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 

sonuca ilaveten perakende ticaretteki istihdamda da nispi olarak bir artışın yaşandığı 

ancak bu artışın çok küçük ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Buna 
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karşılık, Kaliforniya’daki yeme ve içme endüstrisindeki (eating and drinking 

industry) istihdamda ise küçük bir nispi azalmanın olduğu ancak bu azalmanın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır
149

. 

Neumark ve Wascher (1992) ABD’de federal ve eyaletler düzeyinde, 1973–

1989 dönemi için, asgari ücret artışlarının 16–19 ve 16–24 yaş grupları istihdamı 

üzerindeki etkileri zaman serileri analizi çerçevesinde incelemiştir. Bu çalışmada 

asgari ücret artışının genç nüfus istihdamını azalttığı sonucu bulunmuştur
150

. 

Katz ve Krueger (1992)
151

 ise ABD’de 1991 yılındaki Federal asgari ücret 

artışının Teksas fast-food endüstrisi istihdamı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada farklı zamanlarda telefon görüşmesi ile elde edilen veriler kullanılmış ve 

zaman serisi analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, asgari ücret artışının 

istihdam üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve büyük pozitif etkisi olduğu 

bulunmuştur. 

Card ve Krueger (1994) yaptıkları çalışmada 1992 yılında New Jersey’deki 

asgari ücret artışının, New Jersey ve Pennsylvania’daki fast-food işletmelerindeki 

istihdam üzerine etkilerini incelemişler. Çalışmada New Jersey’deki asgari ücret 

artışının istihdamı azalttığı yönünde bir bulguya rastlanmamıştır. Pozitif ve önemli 

bazı bulgular elde edilmiştir
152

.  

Gelişmekte olan ülkeler için yapılmış olan çalışmalar da asgari ücret istihdam 

ilişkisi daha belirsizdir. Yapılan ampirik çalışmalara genel olarak bakıldığında, 

niteliksiz işgücü üzerine yoğunlaşan çalışmalarda asgari ücretten istihdama doğru 

daha güçlü bir negatif etkiden söz edilebiliyorken, sektörel bazda olmayan daha 
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geniş veri setleriyle yapılan çalışmalarda çoğunlukla pozitif etkiye tanıklık 

etmektedir. Bunlara ek olarak, zaman serileriyle yapılan analizlerde gecikmeli 

etkilerin istihdam üzerindeki anlamlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda, daha 

uzun serilerle, daha sağlam ve güvenilir sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğu da 

gözlemlenmektedir
153

.  

Tablo 12: Asgari Ücret İstihdam İlişkine İlişkin Uluslararası Araştırmalar 

Çalışma Asgari Ücret 

Değişimi 

Araştırma Yapılan 

Grup 

Veri Aralığı Tahmin Edilen  

Esneklik 

Card 1992154 1990 federal asgari 

ücret artışı 

13-19 yaş arası 

gençlerde 

Güncel Nüfus Anketi, 

1989-1990 

-0,06-0,19 arası; 

anlamlı değil 

Neumark ve Wascher 

1992155 

Federal ve eyalet 13-19 yaş arası ve 

gençlerde 

Güncel Nüfus Anketi, 

1973-1989 

13-19 yaş arası:-0.1 -

0.2 arası 

Gençlerde:-0,5 -0.2 

Katz ve Kruger 

1992156 

1991 federal asgari 

ücret artışı 

Teksas’ta Fast-Food 

sektöründe çalışanlar 

Aralık 1990-

Temmuz/Ağustos 1991 

restoranlarda yapılan 
araştırma 

1,7-2,65 arası, anlamlı 

Card 1992157 1988 California 

federal asgari ücret 
artışı 

13-19 yaş arası ve 

perakende ticareti 

Güncel Nüfus Anketi; 

İstihdam ve Ücretlerin 
Çeyreklik Verileri 

13-19 yaş 

arası:0,35;anlamlı 
Perakende 

Ticaret:0,04; anlamsız 

Yeme ve İçme:-
0,07,anlamsız 

Card ve Kruger 1994 
158 

1992 New Jersey 

federal asgari ücret 

artışı 

New Jersey ve 

Pennsylvania 

Şubat 1992-Kasım 1992 

restoranlarda yapılan 

araştırma 

Tam zamanlı 

çalışanlarda:0i63-

0,73; bazı tahminler 
anlamlı 

Baker, Benjamin ve 

Stager159 

Eyalet genelinde ve 

zamanla 

15-19 yaş arası ve 

gençlerde 

Kanada özel istatistik 

cetveli, 1979-1993 

Panel veri analizi: 

Grup içinde: -0,27(-

0,47 bir gecikme ile) 

Birinci fark:0,27(-

0,23 bir gecikme ile) 
İkici fark:  

Keil, Robertson ve Federal ve eyalet Toplam istihdam ve Güncel Nüfus Anketi, Dinamik Model  
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Symmons160 genç istihdamı 1977-1995 Toplam İstihdamda:-

0,11(kısa dönende);-
0,19(Uzun dönemde) 

Gençlerde: -0,37(kısa 

dönemde); -0,69 
(uzun dönemde) 

Neumark ve Wascher 

1994161 

Federal ve eyalet  16-24 yaş arası ve 

gençlerde 

Güncel Nüfus Anketi, 

1989-1990 

13-19 yaş arası 

gençlerde:-0,17’den -

0,39 
Gençlerde: 

Deere, Murphy and 

Welch 1995162 

1990 ve 1991 federal 

asgari ücret artışı 

13-19 yaş arası 

gençlerde ve okulu 
bırakmış 

yetişkinlerde cinsiyet 

ve ırk ayrımında 

Güncel Nüfus Anketi, 

1985-1992 

13-19 yaş arası 

erkeklerde: -0,27’den 
-0,36’ya 

13-19 yaş arası 

erkeklerde: -0,42’den 
-0,49’a  

Siyah 13-19 yaş arası 

gençler: -0,37’den -

0.56’ya 

Lise terk 

yetişkinlerde:-
0,11’den -0,33’e  

Burhauser, Couch ve 

Wittenberg, 2000163 

Federal ve eyalet 13-19 yaş arası 

gençlerde 

Güncel Nüfus Anketi, 

1979-2004 

1979-1997: 0’den -

0,35’e 

1979-1992:-0,24’den 
-0,57’e 

1996-1997:-0,17’den 
-0,27’ye  

Sabia 2006164 Federal ve eyalet 13-19 yaş arası 

gençlerde 

Güncel Nüfus Anketi, 

1979-2004 

13-19 yaş arası 

gençlerde: -0,18’den -

0,33’e 
Gençler tarafından 

çalışılan ortalama 

saat: -0,37’den – 0,45. 
Çalışan gençler 

tarafından çalışılan 

ortalama saat: -
0,01’den -0,29;  

Hemen hemen tüm 

varsayımlar 
anlamlıdır. 

Kim ve Taylor 

1995165 

1988 Kaliforniya 

asgari ücret artışı 

Perakende ticaret 

çalışanları 

İstihdam ve Ücretlerin 

Çeyreklik Verileri 

-0,15’den - 0,2’ye; 

Bazı varsayımlar 

                                                           
160

KEİL, Manfred , “Minimum Wages and Employment “,Centre for Economic Performance London 

School of Economics and Political Science, 2001, http://eprints.lse.ac.uk/20119/ 

1/Minimum_Wages_and_Employment.pdf, erişim tarihi: 30.08.2013 
161

 NEUMARK, David ve WASCHER, William, “ Mınımum Wage Effects On Employment And 

School Enrollment”, 1994, Natıonal Bureau Of Economıc Research 050 Massachusetts Avenue 

Cambridge, MA 02138 March 1994 http://www.nber.org/papers/w4679.pdf?new_window=1,erişim 

tarihi: 30.08.2013 
162

 DEERE, Donald, vd., “Reexamining Method of Estimating Minimum Wage Effects, Employment 

and the 1990-1991 Minimum Wage Hike”, The American Economic Review, 1995, C.85, S:2, s.223-

237. 
163

 BURKHAUSER, Richard vd., A Reassessment of the New Economics of the Minimum Wage 

Literature with Monthly Data from the Current Population Survey, Journal of Economics, 2000, C.18, 

S.4, s.653-680. 
164

 SABIA, Joseph, “The Effect of Minimum Wage Increase on Teenage, Retail, and Small Business 

Employment”, Gürcistan, Employment Policy Institute, 2006 
165

 KİM, Taeil ve Lowell J. Taylor,” The Employment Effect in Retail Trade of California’s 1988 

Minimum Wage Increase”, Journal of Business and Economic Sttiatics, C.13, S.2,s.175-182. 

http://eprints.lse.ac.uk/20119/


 

77 
 

anlamlıdır. 

Neumark ve Wascher 

2000166 

1992 New Jersey 

asgari ücret artışı 

Pennsylvania ve 

New Jersey’de fast-
food sektöründe 

çalışanlar 

Şirketlerden alınan 

bordro bilgileri 

-0,1’den -0,25’e;bir 

çok varsayım 
anlamlıdır 

Card ve Kruger 
2000167 

1992 New Jersey 
asgari ücret artışı 

Pennsylvania ve 
New Jersey’de fast-

food sektöründe 

çalışanlar 

Amerika Birleşik 
Devletleri Çalışma 

İstatistikleri Ofisi 

işletme düzeyinde 
veriler 

0,005’den 0,15’e; 
anlamlı değildir. 

Powers, Baiman ve 

Persky 2007168 

2004-2005 Illionis 

asgari ücret artışı 

Illinois ve Indiana 

eyaletlerinde fast-

food sektöründe 
çalışanlar 

2003-2004 ve 2005’te 

restoranlarda yapılan 

araştırma 

-0,85’den -0,92’ye 

saatler arası 

2004 ve 2005 yılları 
için-0,75 tam zamanlı 

eşdeğeri olan 

çalışanlara göre 

Zavodny 2000169 Federal ve eyalet 13-19 yaş arası 

gençler 

Güncel Nüfus Anketi, 

1979-1993, 1979-

1993’de 1992-1993 
eşlenmiş Güncel Nüfus 

Anketi 

İstihdam -0,02’den -

0,12’ye 

Toplam Çalışma 
Saatleri: 0,24’den -

0,11’e kadar 

Couch and 

Wittenberg 2001170 

Federal ve eyalet 13-19 yaş arası 

gençler 

Güncel Nüfus Anketi, 

1979-1992 

İstihdam:-0,41’den -

0,58’e 
Toplam Çalışma 

Saatleri: -0,48’den -

0,77’e kadar 
,varsayımlar 

anlamlıdır 

Wellington 2001171 Federal  13-19 yaş arası 
gençler ve 20-24 yaş 

arası gençler 

1954-1986 13-19 yaş arası 
gençler: -0,05’de -

0,09 

20-24 yaş arası 
gençler: 0,002’den -

,02’ye  

Williams ve Mills 
2001172 

Federal 13-19 yaş arası 
gençler 

Card ve Kruger’ın 
yaptığı çalışmadan 

1954-1993 arası verileri 

13-19 yaş arası 
gençler:-0,3’den -

0,5’e 

Bazen ve Marimotou Federal 13-19 yaş arası Card ve Kruger’ın 13-19 yaş arası 
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2002173 gençler yaptığı çalışmadan 

1954-1993 arası verileri 
1999 ikinci çeyreğine 

kadar veriler dahil 

edilerek 

gençler: -0,11(kısa 

dönemde), -0,27(uzun 
dönede) anlamlıdır ve 

ara dönemlerdeki 

tahminlerle benzerdir. 

Neumark 2001174 Eyaletler arası çapraz 
farklılıklar 

gözetilerek 1996 ve 

1997 yılı federal 
asgari ücret artışı 

13-19 yaş arası 
gençler, 16-24 yaş 

arası gençler, okula 

devam etmeyen 
gençler ve 20-24 yaş 

arası lise öğrenimi 

yada daha az eğitime 
sahip olanlar 

Güncel Nüfus Anketi, 
Ekim-Aralık 1995-1998 

arası veriler 

16-24: -0,02’den -
0,22’ye anlamsız, 

Eğitime devam 

etmeyen 16-24 yaş 
arası lise veya daha 

düşük eğitimliler:-

0,11’den -0,53’e 
anlamlı  

20-24 yaş arası lise 

veya daha düşük 
eğitimliler -0,09’dan -

0,15’e bazı 

dönemlerde anlamlı,  

 

Singell ve Terborg 

2007175 

Oregon ve 

Washington’da 
asgari ücret artışı 

Yeme içme 

sektöründe çalışanlar 
ile konaklama  

sektöründe ve 

otellerde çalışanlar 

Amerika Birleşik 

Devletleri Çalışma 
İstatistikleri Ofisi aylık 

istihdam verileri, 1997-

2001, eleman aranıyor 
ilanları 1994-2001 

Yeme içme 

sektöründe istihdam: -
0,2 ve anlamlıdır 

Otel ve konaklama 

sektöründe istihdam: 
0,15’de 0,16’ya ve 

anlamlıdır. 

Eleman aranıyor 
ilanlarında: aşçılık , 

otel oda hizmetçileri 

dışında tüm restoran 
işlerinde negatif ve 

anlamlıdır  

Currie ve Fallick 
1996176 

1980-1981 federal 
asgari ücret artışı 

Başlangıç düzeyinde 
yeni ve eski 

minimum ücret 

arasında alan işçiler 

ABD’de gençler üzerine 
yapılan anket 

çalışması(National 

Longitudinal Survey of 
Youth-NLYS) 

-0,19’dan -0,24’e 
anlamlıdır 

Abowd, Kramarz, 

Margolis ve Phillipon 

2000177 

Reel federal ve eyalet 

asgari ücret artışı 

Düşük asgari ücretli 

çalışanların reel 

asgari ücret 
değişiminden 

kendilerine göre 

yüksek ücretlilerden 
daha fazla 

etkilenenler 

Güncel Nüfus 

Anketi,1981-1982 

verileri 1990-1991 
verileri ile eşleştirilmiş 

veriler 

Sonuçların çoğu 

anlamsızdır 

Neumark, Schweitzer 
ve Wascher 2004178 

Federal ve eyalet Ücret dağılımının 
farklı noktalarında 

olanlar  

Güncel Nüfus 
Anketi,1979-1980 

verileri 1996-1997 

verileri ile eşleştirilmiş 
veriler 

İstihdam:-0,06’dan -
0,15’e eski asgari 

ücrete göre 1ila 1.3 

kat fazla alan işçiler 
Toplam Çalışma 

Saatleri: --0,3 eski 
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asgari ücrete göre 1ila 

1.3 kat fazla alan 
işçiler 

Neumark ve Wascher 

2002179 

Federal ve eyalet 

asgari ücretin asgari 

ücretin bağlayıcı 
olma olasılığı üzerine 

dayalı olan asgari 

ücret oranı 

Gençler Güncel Nüfus 

Anketi,1973-1989 

verileri 

-0,13’den -0,21’e 

bağlayıcı uygulama 

Neumark ve Wascher 

2004180 

Ülkeler arasında ve 

zaman içinde  

15-19 yaş arası 

gençler, 15-24 yaş 

arası gençler, 

OECD ve çeşitli 

kaynaklar, 1970 

ortalarında 2000’lere 
kadar farklı ülkelerin 

verileri 

15-19 yaş arası 

gençler: -0,18’den -

0,24’e  
15-24 yaş arası 

gençlerde: -0,13’den -

0,16’ya  

Campolieti, 
Gunderson ve Riddell 

2006181 

Şehirlerarasında ve 
zaman içinde 

16 ile 19 yaş 
arasındaki gençler, 

20-24 yaş arası 

gençler ve 16-24 yaş 
arası gençler(tam 

zamanlı çalışanlara 

karşı part time 
zamanlı ve herhangi 

bir okula devam 

etmeyen) 

Nisan İşgücü Anketi, 
1981-1997 

16 ile 19 yaş 
arasındaki gençler: -

0,17’den -0,44’e 

20-24 yaş arası 
gençlerde: -0,14’den 

– 0,43’e; 16 -24 

yaşlar arası gençlerde 
– 0,17’den – 0,44’e 

Campolieti, Fang ve 

Gunderson 2005182 

Şehirlerarasında ve 

zaman içinde 

16-24 yaş arası 

gençler 

İşgücü ve Gelir 

Dinamikleri 

Anketi(1993-1999) 

-0,33’den -0,54’e 

Machin ve Manning 
1994183 Dickens, 

Machin ve 

Manning1999184 

Ücret Konseyi Düşük ücretli olarak 

tüm sektörlerde 

çalışanlar 

Yeni Gelir Anketi, 

İstihdam Resmi Gazetesi 

1978-199 

0,05’den 0,43’e 

Dolado vd.1996185 Kaldırılan ücretler 
konseyi 

Ücretler konseyinde 
olan ve olamayan 

sektörler 

İşgücü Anketi Çeyrek 
Dönemlik Mikro Veriler 

Konseyin 
kaldırılmasından 

sonra işe alma 

oranındaki göreli 
artışlar ve konsey 

sektörlerindeki 

istihdamda göreceli 
artış 

Machin, Manning ve 1999 yılındaki ulusal Bakımevlerinde 1994-2001 işgücü anketi İstihdam:-0,08’den -
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 NEUMARK, David ve WASCHER, William, “State-Level Estimates of Minimum Wage Effects: 

New Evidence and Interpretations from Disequilibrium Methods”, Nationl Tax Journal, 2002, C.54, 

S.2, s.281-

317.http://www.jstor.org/discover/10.2307/3069603?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21103368999

351, erişim tarihi: 30.08.2013. 
180

 NEUMARK, David ve WASCHER, William, “Minimum Wage, Labor Market Institutions, and 

Youth Employment- A Cross National Analysis”, Industrial and Labor Relation Review, 2004, C.57, 

S.2, s.223-248. 
181

 CAMPOLIETI, Michele, GUNDERSON, Morley ve RIDDELL, Chris,”Minimum Wage Impacts 
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 CAMPOLIETI, Michele, FANG, Tony ve GUNDERSON, Morley, “Minimum Wage Impacts on 

Youth Employment Transitions, 1993-1999”, Canadian Journal of Economics, 2005, C.38, S. 1, s.81-
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183

 MACHIN, Stephen ve MANNING, Alan, “Minimum Wages ,Wage Dispersion and 

Employment:Evidence from UK Wages Councils”,1994, Industrial and Labor Relations Review, 

C.47, S.2, s.319-329. 
184

 . DICKENS, Richard, MACHIN, Stephen ve MANNING, Alan,  “The Effects of Minumum Wages 

on Employment:Theory and Evidence”, 1999, Journal of Labor Economics, C.17,S.1, s.1-22. 
185

 Dolado, Juan, vd., “The Economic Impact of Minimum Wage in Europe”, 1996, Economic Policy, 

C.11, S.23, s.317-372. 
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Rahman 2003186 asgari ücret 

başlangıcı 

çalışanlar ve bakımevi yöneticileri 

anketi 

0,38’e  

Toplam Çalışma 
Saatleri: --0,15’den -

0,39’a 

Stewart ve Swaffield 

2006187 

Ücret dağılımının 

farklı noktalarındaki 
işçiler arasında 

değişim 

Yetişkin erkek ve 

kadınlar 

Mart 1997- Eylül 2000 

ile 1994 Nisan-2000 
Nisan eşleştirilmiş 

İşgücü anketi verileri 

Bir yıllık gecikme 

serisi ile yapılan 
incelemede haftalık 

çalışanlarda saatte 1 

ila 2 saat düşüş  

Galindo-Rueda ve 

Peeira 2004188 

1. Asgari ücretin 

altında çalışanların 

1998 yılında sektörel 
ve bölgesel farklılığı  

2. Bölgeler 

arasındaki farklılıklar 

1. Tüm çalışanlar 

2. Tüm çalışanlar 

 

İşletmelerin Yıllık 

İstihdam ve Mali 

Soruşturma Anketi ve 
1997-2001 Yeni Kazanç 

Anketi  

2. Ulusal İstatistik Ofisi 
1998-2001 

1. İmalat sanayinde 

istihdam azalış 

görülmemekte olur 
hizmetlerde %1’den 

fazla etkisi tespit 

edilmiştir 
2. Anlamlı istihdam 

azalışı etkisi sekiz 

sektörden dördünde 

görülmüştür 

Abowd, Kramarz, 

Leimux ve Margolis 

1997189 

Ulusal asgari ücret 

artışı ve çalışanlar 

arasında nispeten 
daha yüksek ücret 

alanlar arasında 

farklılık 

Farklı yaşlar 1982-1989 İstihdam 

Araştırması (Enquête 

Emploi) 

25-30 yaş arası 

erkeklerde:-4,6 

25-30 yaş arası 
kadınlarda: -1,38 

20-24 yaş arası 

erkeklerde ;-0,77 
20-24 yaş arası 

kadınlarda:-1,21 
16-19 yaş ara 

erkeklerde: -0,08 

16-19 yaş arası 
kadınlarda: 0,46 

Pereria 2003190 1987 yılında 

gençlerde farklı 

asgari ücret 
uygulamasının 

kaldırılması 

18-19 ile 20-25 yaş 

arası gençler 

Çalışan Listesi (Quadros 

de Pessoal) 1986-1989 

18-19 yaş arası 

gençlerde istihdam 

30-35 yaş arasına 
göre esnekliği -0,2’de 

-0,4’e  

Bell 1997191 Meksika, zamanla 
çok az bölgede tespit 

edilen bölgesel asgari 

ücret, 
Kolombiya, 1984’ten 

beri küçük ve büyük 

şehirlerde belirlenen 
asgari ücret, daha 

sonra uygulana ulusal 

asgari ücret 

Kayıtlı ve kayıtdışı 
sektörlerde 

vasıflı/vasıfsız işçi 

ayrımına göre işçiler 

Meksika, Yıllık 
Endüstriyel Anket 1984-

1990; Ulusal Asgari 

Ücret Komisyon Raporu 
1984-1990 

Kolombiya, Yıllık 

Endüstriyel Anket 1980-
1987; Ulusal Asgari 

Ücret Komisyon Raporu 

1980-1987 
 

 

Zaman serileri analizi 
Meksika:-0,18 

(anlamsız) 

Kolombiya: -
0,34(anlamlı) 

Panel veride sabit 

etki: Meksika vasıflı 
çalışanlarda -0,01’den 

0,05’e 

Vasıfsız işçilerde -
0,03’den 0,03’e 

(anlamsız) 
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Kolombiya vasıflı 

çalışanlarda -0,03’den 
-0,24’e 

Vasıfsız işçilerde --

0,15’den -0,33’e 
(anlamlı) 

 

Feliciano 1998192 Bölgesel asgari ücret 

ve ortalama asgari 
ücret arasındaki 

keskin fark 

Tüm yaş gruplarında 

kadın ve erkekler 

Meksika Nüfus  Sayımı 

1970-1980 
Ulusal Asgari Ücret 

Komisyonu Raporları  

Erkelerde 0,05’den 

0,01’e 
Kadınlarda:-0,43’de -

0,58’e 

Gindling ve Terrell 
2007193 

Meslek- yetenekler 
arasındaki asgari 

ücretlerdeki keskin 

farklılıklar 

Tüm çalışanlar Hane halkı İşgücü 
Anketi, Kosta Rika 

Merkez Bankası, 1988-

200  

Tüm sektörlerde 
istihdam:-0,11 

 

Harrison ve Scorse 
2005194 

Aynı şehirde farklı 
bölge(ilçelerde) 

asgari ücret 

farklılıkları  

İmalat firmalarının 
tümü ve tekstil, hazır 

giyim ve ayakkabı 

üretimi alt sektörleri 

Endonezya Yıllık 
Üretim Anketi 1990-

1996 

İmalat sektöründe  
tüm firmalar için -

0,15 

Alatas ve Cameron 

2008195 

Botabek ile Jakarta 

şehilrieri arasında 

asgari ücret 
farklılıkları 

Büyük Jakarta 

bölgesi imalat 

sektörü 

Endonezya Yıllık 

Üretim Anketi 1990-

1996, Endonezya İşgücü 
Anketi 1990-1996 

Anlamlı negatif 

istihdam etkisi 

yalnızca küçük yerli 
firmalar için 

gözlenmiştir 
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4.4.Türkiye’de Araştırmalarda Asgari Ücret İstihdam İlişkisinin 

Analizi Yaklaşımları 

Asgari ücretin ekonomi üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar son dönemde 

yaygınlaşmakla birlikte istihdam üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma sayısı 

oldukça azdır. Bu konuda ekonometrik yöntemlerle analiz eksikliği göze 

çarpmaktadır. Bu konuda analiz yapılması hususunu Korkmaz şöyle ifade etmiştir: 

“Türk emek piyasası üzerinde asgari ücretlerin dağıtımsal ve istihdam etkileri 

konusunda sağlıklı ekonometrik araçlara dayalı araştırmalar yapılmalıdır. Çalışma 

ekonomisi alanındaki akademisyenlerinin bu konuda ciddi sorumlulukları 

bulunmaktadır ve konuyu yalnızca politik ve teorik tartışma alanından çıkararak 

asgari ücret konusunu dünyadaki güncelliğine taşımaları gerekmektedir.” 

Tablo 13: Türkiye’de Asgari Ücret İstihdam İlişkisi Hakkında Yapılan Çalışmalar: 

Çalışma Veri  TEMEL BULGULAR 

Güven, Mollavelioğlu ve 

Dalgıç 2009 

1969-2008 arası Türkiye 

Asgari Ücret ve İstihdam 

verileri 

Türkiye için 1969-2008 dönemi incelendiğinde, daha sağlıklı sonuç 

alabilmek maksadıyla Kaitz Endeksi (asgari cüretin ortalama ücretlere 

oranı) kullanılmıştır. Söz konusu endeks gelişmiş ülkelere göre 

Türkiye’de daha düşük çıkmıştır. Çıkan sonuç ise asgari ücret 

uygulaması ile istihdamdaki değişimler arasında bir ilişki olmadığı 

yönündedir. Ortalama ücretler aynı zamanda piyasa ücreti olarak da 

düşünülebilir, dolayısıyla bir ülkede asgari ücretin istihdama olumsuz 

etki yapması için piyasa ücretinin/ortalama ücretin üstünde 

belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla istihdamda daralmaya yol 

açtığı düşüncesiyle asgari ücretteki artışın sınırlı tutulmasının 

ülkemizdeki gelir eşitsizliğinin artmasına ve ücretli kesimin 

yoksullaşmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Korkmaz ve Çoban 2006 1969-2006 arası Türkiye’de 

Asgari Ücret, İşsizlik ve 

Enflasyon verileri 

Türkiye için 1969-2006 yıllarına yönelik yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre;  

Asgari ücret artışlarının enflasyon artışlarının üzerinde olduğu 

görülmüştür, 

Asgari ücret ile enflasyon ve işsizlik ile enflasyon arasında uzun 

dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. 

Enflasyon artışlarının asgari ücretteki artışların, asgari ücretteki 

artışların da enflasyondaki artışların bir nedeni olduğu anlaşılmıştır. 

(%10 önem düzeyinde bir nedensellik ilişkisi) 

Asgari ücret uygulamasının özellikle işsizlik üzerinde olumsuz etkiler 

ortaya çıkardığı yönünde bir sonuca ulaşılamamıştır. 
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Korkmaz 2004  Türkiye’de 1951-2003 arası 

asgari ücret ve istihdam 

verileri 

Türkiye’de 1980’lerin ortalarından sonraki istikrar programlarında en 

önemli amaç enflasyonla mücadele olduğu için asgari ücret artışları ile 

enflasyon arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş ve ücretlerle fiyatlar 

arasındaki bağın koparılarak iç talebin düşürülmesi suretiyle 

enflasyonun düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu durum ise gelir 

dağılımında asgari ücretliler açısından etkiler yaratmıştır.  

Asgari ücretin gelir dağılımına etkileri incelenirken dikkate alınması 

gereken önemli bir husus, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

ailelerin yapılarıdır. Zira gelişmiş ülkelerde asgari ücretle istihdam 

edilen grup içerisinde gençler önemli bir yer tutmakta ve bu kişilerin 

toplam aile gelirleri ise orta gelir sınıfında yer almaktadır. Türkiye gibi 

ülkelerde ise işçi ailelerinin yapısı farklılık göstermekte, genelde tek 

kişinin çalıştığı ailelerin toplam geliri de düşük kalmaktadır. Ayrıca 

sadece işçinin üzerinden yapılan pazarlıklar sonucu da aile çalışmayan 

bu fertleri gelir hesabının dışında kalmaktadır. 
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5.3. Türkiye İçin Asgari Ücret İstihdam İlişkisi Analizi 

Türkiye’de son 10 yılda asgari ücret istihdam ilişkisinin zaman serileri ile 

analiz edileceği bu bölümde öncelikle son 10 yılda istihdamın ve asgari ücretin 

gelişimi incelenecektir.  

Asgari ücretin artışı incelenirken özellikle enflasyon etkisinden arındırılışmış 

olarak incelemek daha doğru olacaktır. Bu yolla asgari ücretin reel artışı 

hesaplanabilmektedir.  

 

Şekil 5:Asgari Ücret ve Reel Asgari Ücretin Gelişimi
196

 

 

Kaynak: TÜİK, ÇSGB Asgari Ücret Verileri 

2003 yılı baz yılı olarak alındığında 2013 yılına göre asgari ücrette kümülatif 

artış oranı %233 olarak hesaplanmaktadır. Aynı dönemde reel artış oranı ise %35 

olarak gerçekleşmiştir. 

Reel asgari ücretin seyri izlendiğinde 2001 krizinin etkisi net biçimde 

görülmektedir bu dönemde asgari ücret 3 defa belirlenmiş olmasına rağmen 

enflasyona karşı asgari ücret korunamamıştır.  

Asgari ücret değerlendirmelerinin reel hesaplarla yapılması çoğu zaman 

tartışma yaratmış, piyasa ücretlerine göre asgari ücretin izlediği seyrin daha gerçekçi 
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http://www3.tcmb.gov.tr/ enflasyon/enflasyonyeni.php adresinden hesaplanmıştır. 
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sonuçlar vereceği literatürde kabul görmüştür. Bunun için asgari ücretlerin ortalama 

ücretlere (piyasa ücreti) oranı şeklinde ifade edilen Kaitz endeksi (1970) 

geliştirilmiştir. 

Tablo 14: Türkiye'de Net Asgari Ücret Ortalaması ve Ortalama Aylık Kazanç  

Yıl Net Asgari Ücret Ortalaması 
Ortalama Aylık 

Kazanç 
Kaitz Endeksi 

2005 350,15 488,7 0,569979 

2006 380,46 531 0,579568 

2007 411,10 573,75 0,554991 

2008 446,77 623,55 0,554859 

2009 536,81 679,5 0,565826 

2010 587,84 744,75 0,572129 

2011 644,45 816,75 0,586563 

2012 720,46 913,5 0,580249 

 

Şekil 6: Türkiye Kaitz Endeksi
197

 

 

 

Ulusal asgari ücret belirleyen bazı ülkelerin Kaitz endeksi değerine bakacak 

olursak bu oran İspanya için 39,3 ile oldukça düşük Kaitz endeksine sahiptir bu da 

asgari ücretlerin istihdam ağırlıklı ortalamasından farklı olduğunu gösterir. Başka bir 

ifadeyle Asgari ücret İspanya’da medyan ücretin %40’dır. Kaitz endeksi oranı 2007 
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 ÇSGB Asgari Ücret Verileri ve SGK Prime Esas Ortalama Kazanç Verilerinden hesaplanmıştır. 
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yılında Bulgaristan için %42, Romanya için %44 ve Polonya için %47,5 olarak 

hesaplanmıştır.  

Ulusal asgari ücret belirleyen ve Kaitz değeri daha yüksek olan bir ülke 

olarak Birleşik Krallık’ta bu oran %53,2 olarak hesaplanmıştır. Belçika’da ulusal 

asgari ücret için %51,9 iken sektörel asgari ücret için %59,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Almanya’da sektörel asgari ücret için ise Kaitz endeksi %57,8’dir
198

. 

Şekil7:2004-2013 yılları arasında Asgari Ücretlilerin Oranındaki Değişimi 

 

 

Şekil 8: Asgari Ücretli ve 4-a Sigortalı Sayılarının Zaman İçindeki Değişimi 

 

Kaynakça: SGK aylık istatistik bültenleri ve çeşitli hesaplamalar 
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 KAMPELMANN, Stephan; RYCX, “Minimum Wages in Europe: Does The Diversity of Systems 

Lead to a Diversity of Outcomes?”, ETUI, Rapor 124, Brussels, 2013,s.33 
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Türkiye’de asgari ücret istihdam ilişkisinin analizinde Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan asgari ücretli çalışan sayısı ve 4-a sigortalı sayısı kullanılmıştır.  

Asgari ücret ve 4-a sigortalı sayısı ile asgari ücret arasında Pearson 

Korelasyon katsayısının anlamlılığı test edilmiş ve aralarında yüzde 94’lük kuvvetli 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Asgari ücret ve genç istihdam arasında Pearson 

Korelasyon katsayısının anlamlılığı test edilmiş ve aralarında ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak ilişki yüzde 11 ile oldukça düşüktür.  

Uluslararası çalışmalarda da belirtilen asgari ücretin istihdam esnekliği 

rakamı Türkiye için 2000-2010 yılları döneminde yüzde 57 olarak hesaplanmıştır. Bu 

oran genç istihdamı için ise negatif gerçekleşmiştir ve oran yüzde 84 düzeyindedir. 

Bu durum asgari ücret artışının genç istihdamı üzerinden olumsuz etkisi olabileceği 

sonucuna ulaştırmaktadır. Yapılan uluslararası çalışmalarla da paralellik gösteren bu 

sonuç genç istihdamına asgari ücretin olumsuz etkisinin üzerinde durulması gereken 

bir husus olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Asgari ücretlilerin sayısının asgari ücret artışına göre nasıl değiştiğini 

gözlemlemek üzerine oluşturulan regresyon modeline göre, kayıt dışı ile asgari 

ücretli çalışan sayısı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edilerek 

modellenmiştir. Yapılan analize göre çalışma çağındaki nüfus arttıkça asgari ücretli 

çalışan sayısı da artmaktadır. 

Asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini analiz etmek üzere yapılan 

regresyon analizine göre asgari ücret bir birim meydana gelen artışın istihdam oranı 

üzerinde %0,01 etkisi bulunmaktadır. Yapılan incelemede asgari ücret istihdam 

ilişkisinde istihdamı açıklama asgari ücret tek bir değişken olarak çok yeterli 

olmamakla birlikte anlamlı bir model oluşturmuştur. Modelin asgari ücreti açıklama 

oranı (R
2
) yüzde 55 olmaktadır. Açıklanamayan kısım ise başka değişkenler 

eklenerek açıklanabilecektir. Benzer biçimde genç istihdam oranında yapılan analiz 

sonuçları ise anlamlı çıkmakla birlikte oluşturulan regresyon modellerinin açıklama 

oranları oldukça düşüktür. 
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Türkiye’de asgari ücretle istihdam arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu 

durumda asgari ücretin istihdamı pozitif yönde ancak düşük düzeyde etkilediği 

söylenebilecektir. Yapılacak daha detaylı çalışmalarla ve özellikle değişken sayısı da 

artırılarak ekonomiye olan etkisinin içinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Asgari ücret öncelikle insani bir meseledir, bu konuda yapılan tüm analiz ve 

çalışmalar toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan 

çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte istihdama ve ekonomiye etkileri konusunda 

analitik çalışma eksikliği bulunmaktadır. 

Uluslararası literatür incelendiğinde asgari ücret belirleme konusunda çalışma 

yapmayan ülke sayısının yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir. Emeğin 

geliri olan ücretin alt sınırının belirlenmesi konusu gelişmiş yahut gelişmemiş olsun 

tüm ülkelerde üzerinde durulan ve uygulamaya konulan bir husus olmuştur. Ülke 

uygulamaları incelemeleri göstermiştir ki örgütlenmenin yüksek olduğu ülkelerde 

toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla asgari ücret belirlemek etkin bir yöntem olabilirken 

tersi durumda yeterli bir uygulama olmayacağı unutulmamalıdır.  

Ücret hakkı mevzu bahis olduğunda bunun alt sınırının belirlenmesi ve bu 

noktada farklı yöntemlerle en düşük ücretin belirlenmesi düşük gelir grubundaki 

çalışanların korunması açısından önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır. 

Asgari ücret belirlenmesinde aile unsurunu hesaba katmak özellikle işgücü 

maliyetini artırabilecek bir husus olacaktır ki bu durum da yine işçi aleyhine 

gelişebilir. Özellikle sosyal yardımlar konusunda doğru ilerlemeler kaydedildiğinde 

aile unsurunun eklenmesi bu kadar mühim bir unsur olmayacaktır.  

Asgari ücretten vergi alınması konusunda literatürdeki tartışmaların büyük bir 

kısmı asgari ücretten vergi alınmaması konusunda görüş belirtmişse de bunun 

uygulamasının olduğu ülke olmadığı yapılan incelmelerde de görülmüştür. Birçok 

ülkede asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükünü hafifletmek üzere uygulamaya 

konulan asgari geçim indirimi uygulaması ülkemizde de bir süredir uygulanmakta 

olup olumlu etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Ancak ilgili düzenleme daha da 

genişletilmiştir. Asgari ücretten gelir elde eden bir kişinin vergi yükünü çeşitli 

düzenlemeler yoluyla hafifletmek vergide ayırma ilkesine uymaktadır ancak vergi 

alınmaması durumu eşitlik ilkesine aykırı düşecektir.  
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Türkiye’de asgari ücret denemeleri uzun yıllara dayanmaktadır, bölgesel, 

sektörel ve yaşlara göre farklı olarak belirlemem yöntemleri denenmiştir. Öncelikle 

bölgesel asgari ücret ciddi uçurumların ortaya çıktığı gözlenmiş ve bundan 

vazgeçilmiş daha sonra sektörel ayrımın tarımda çalışanlar için yapılmasının gerekli 

olmadığı tespit edilerek bu ayrım ortadan kaldırılmıştır. Nihayet 2014 yılı Asgari 

Ücret tespit komisyonu çalışmalarında 16 yaş ayrımının uygulamasına devam 

edilmemesine karar verilmiş ve bu yıldan itibaren her bölgede her sektörde ve her 

yaş grubunda tek bir asgari ücret belirlenerek Anayasanın eşitlik ilkesi de 

gözetilmiştir. 

Ülkemizde Asgari Ücret düzeyi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça iyi 

bir durumda olduğu görülmektedir. Eurostatın son verilerine göre aylık asgari ücret 

düzeyi 100–500 € aralığında olan 11 ülkede en yüksek asgari ücrete sahip 

konumdadır. Ancak asıl sorun asgari ücretin düzeyinde değil bireysel farklılıkların 

oluşamamasındadır. Bireysel farklılıklar evli, çocuklu olmak gibi olabileceği gibi 

kıdem bakımından farklılık şeklinde de olabilmektedir. 

Asgari ücret ekonominin önemli göstergelerinden biridir. Asgari ücret; genel 

ücretler düzeyini etkilemesiyle maliyetleri etkiler, maliyetler de finansman, vergi, iç 

ve dış satışlar vs. üzerinde zincirleme etki ile ekonominin genelini etkiler. Ayrıca, 

toplu iş sözleşmelerinden sigorta primlerine; idari para cezalarından yargı kararlarına 

kadar çok geniş bir uygulama yelpazesini etkilemektedir. 

Asgari ücret ile istihdam arasındaki ilişkinin tesptine yönelik çok çeşitli 

yöntemler bulunmakla birlikte, asgari ücret uygulamalarının istihdam üzerindeki 

etkileriyle ilgili bir fikir birliğine de varılabilmiş değildir. Kimi çalışmalarda negatif 

etki bulunurken kimisinde ise pozitif etkilere rastlanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında yapılan analiz göstermiştir ki Türkiye’de asgari 

ücretle istihdam arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ve asgari ücretim istihdam 

esnekliği Türkiye için 2000-2010 yılları döneminde yüzde 57 olarak hesaplanmıştır. 

Bu oran genç istihdamı için ise negatif gerçekleşmiştir ve oran yüzde 84 

düzeyindedir. Bu düzey uluslararası çalışmalar ile de paralellik göstermektedir. 
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Benzer biçimde uluslararası araştırmalar da istihdam esnekliği pozitif ve yüzde 50 

oranına yakın hesaplanırken gençler için negatif olarak hesaplanmıştır. 

Asgari ücret istihdam ilişkisine yönelik yapılacak ilerleyen çalışmalarda daha 

özel gruplar ele alınmalıdır. Örneğin; genç kadınların istihdamına etkisi, tam zamanlı 

ve yarı zamanlı çalışanlara etkisi gibi. 

Asgari ücretin çalışma hayatı açısından önemi yadsınamaz, asgari ücretin 

hem işçi, hem işveren, hem de ülke ekonomisi açısından mevcut önemi, bu konudaki 

sorunların çözümüne öncelik vermesini gerektirmektedir. 
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