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Türkiye büyük mîllet meclîsi başkanliğina
4857 Sayılı İş Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve

gerekçesi ekte tarafınıza sunulmuştur.
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GENEL GEREKÇE

Asgari ücret, yasal olarak bir işçinin alacağı en düşük ücrete tekabül etmektedir. Lakin
Asgari ücret ile bu tammı dışında aynca bir başka önemede sahiptir. Türkiye'de asgari ücret
olağan bir ücret haline dönüşmüştür. Bazı araştırmalara göre Türkiye'de aktif çalışma
yaşamında yer alan işçilerin yüzde 57'sinin asgari ücret aldığı söylenmektedir. Bu durumda
Türkiye'de 10 milyon civarında işçi kendisinin ve ailesinin geçimini asgari ücret ile sağlamak
zorundadır.

Türkiye'de son iki yıldır yaşanan ekonomik krizin etkisini hiç şüphesiz asgari
ücretliler hissetmektedir. 2022 yılı için yüzde 50 zamla 4.253 TL'ye yükseltilen asgari ücret,
bu yıl için asgari ücretlinin cebine girer girmez açlık sımnmn altında kalmıştır. TÜRK-İŞ
tarafından açıklanan açlık sınırı Şubat ayında 4.553 TL'ye yükselerek asgari ücreti geride
bırakmıştır.

TÜİK madde sepeti verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 2.825 TL asgari ücretin alım
gücü bu yıl 4.253 TL asgari ücretin üzerine çıktığı görülmektedir. Asgari ücrete 2022 yılı için
yüzde 50 zam verilmesine rağmen asgari ücretlinin sofrasında 46 adet ekmek azalmış
durumdadır. Diğer birçok temel besin maddesindeki alım gücü de geçtiğimiz yıla göre
azaldığı görülmektedir.

Türkiye'de şubat ayı resmi enflasyon oranı yüzde 54,44'tür. Türkiye bu haliyle
Arjantin'i dahi geride bırakmış ve dünyada en yüksek 8. enflasyona sahip ülke olmuştur.
Aynca gıda enflasyon oranlarında bir yıllık artış yüzde 64 ile rekor seviyeye yükselmiş,
Türkiye'de gıda ürünlerinin en pahalı olduğu 4. ülke olmuştur. Türkiye aynca Avrupa ülkeleri
ile kıyaslandığmda en düşük asgari ücrete sahip olan ikinci ülke konumundadır. Yine Türkiye
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla da asgari ücretle çalışanlann oranımn en yüksek olduğu ülke
olarak göze çarpmaktadır.

Üretici enflasyonu oranımn son bir yılda yüzde 105 arttığım düşündüğümüzde
ilerleyen aylarda enflasyonun yüzde 54,4 seviyesinden daha da yukarılara çıkacağı
bilinmektedir. Bu durumda hem telem besin maddelerinin hem de diğer zorunlu giderlerin
fiyatlan daha fazla artacaktır.

Yılm henüz ilk ayında açlık sımnmn altmda kalan asgari ücretin bu yıl için yeniden
belirlenmesi ve asgari ücretlilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde
yaşamını sürdürmesi noktasında adım atılması zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile 22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun "Asgari ücret"

başlıklı 39. Maddesinde değişiklik yapılarak, asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesini
sağlayarak, asgari ücretlilerin artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korunması
amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.
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4857 SAYILI IŞ KANUNUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 39. Maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Madde 39- İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsammda olan veya olmayan her türlü
işçinin ekonomik ve sosyal durumlanmn düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları 6 ayda bir
olmak üzere yılda iki kez belirlenir."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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