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TÜTED Genel Başkanı Aylcut Göker yap
tığı basın açıklamasında, örgütünün
"en az geçim indirimi konusundaki
görüşlerini anlattı.

Sayın Başbakan Bülent Ecevit 19 Şubat günü yaptığı bir açıklamada^
vergilerle ilgili olarak alacakları önlemler çerçevesinde "en az geçim
indirimiyle ilgili olarak da, vatandaşlarımıza geniş ferahlık sağlanabi
leceğine inanıyorum
demiştir.
Bu son açıklamadan öyle anlaşılmaktadır ki; Hükümet en az geçim indiri
mini yükseltmeyi düşünmektedir. Bu vesile ile, en az geçim indirimi ko
nusunda, asgari ücretin yeniden saptanmasından önce TUTED olarak kamu
oyuna açıkladığımız enerimizi yinelemekte yarar görüyorum,
TÜTED Olarak şunu önermiştik:
"Asgari ücret, işçilerin ve emekçilerin asgari yaşam koşullarını ger
çekten karşılayacak bir düzeye yükseltilmelidir. Asgari ücretin yeniden
saptanacak tutarının bir anlam ifade edebilmesi için en az geçim indirimi
asgari ücret düzeyine ve yalnızca ücretlilere uygulanan özel indirim
de en az geçim indirimi düzeyine yükseltilmelidir. Ve bu koşullarda
asgari ücret 5000 lira olarak saptanmalıdır,"
Vergi yasalarının terimiyle ifade edilen bu önerimizin açık anlamı şuydu:
Asgari ücret 5000 lira olarak saptanmalıdır. Bu 5000 liradan vergi kesilmemelidir. Ücreti 5000 liradan yüksek olanlar için de, ücretlerinin
vergilendirilmesinde bu 5000 liradan vergi kesilmediği gibi bu miktar
vergiye esas alınan matrahtan düşürülmelidir. Yani bu miktarın üzerinde
alınan kısım yalnızca vergiye tabi tutulmalıdır.
Bilindiği gibi asgari ücret iki yıllık bir küre için 3300 lira olarak
saptandı. Anladığımız kadarıyla Hükümet yeni yapacağı düzenlemede bunu
bir veri olarak kabul edecek. Ve en az geçim indirimini bu miktara kıyas
la bir miktar yükseltmekle yetinecektir.
Şimdiden görülen odur ki, bu uygulama çok yakın gelecekteki bir devalüas
yona karşı işçi ve emekçilerden yükselecek tepkilerin bir ölçüde azaltabilmenin önlemlerinden biri olarak düşünülmektedir*
En az geçim indiriminde yapılacak böylesi bir ayarlamanın, işçi ve emek
çilerin geçim sıkıntılarını azaltıcı yönde hiçbir etkisinin olamayacağı
açıktır.
İşçiler ve emekçiler böylesi önlemler değil, kendilerine insanca yaşama
koşullarını sağlayacak köklü alınmasını talep etmektedirler, bunun için
mücadele etmektedirler ve bu mücadelelerini sürdüreceklerdir.

