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Tarih: 3.12.1977 TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker,
_ Asgari Ücret konusunda bir açıklama

Sayı : 25 yaparak:"Asgari Ücret 1977 yılının
koşullarında en az 5 bin lira olmalı
dır. Bununla birlikte, Enaz Geçim 
İndirimi, yalnızca ücretlilere uygu
lanan Özel Geçim İndirimi şeklinde, 
Asgari Ücret olarak tesbit edilecek 
miktar_düzeyine çıkarılmalıdır. Özel 
Geçim İndirimi vergiye esas alınan 
matrahtan düşürülmelidir” dedi.

Asgari Ücretin değişen yaşam koşullarına göre yeniden tesbiti için 
Asgari Ücret Tesbit Komisyonu çalışmalarına başladı. Asgari Ücret yal
nızca işçileri değil, Kamu kesiminde 657 sayılı Yasaya göre çalışan 
tüm emekçileri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü, aynı yasaya göre, 
en düşük memur ücreti Asgari Ücretten daha düşük olmamak durumunda«
TÜTED geçtiğimiz Ekim ayında Asgari Ücretin 5 bin lira olarak tesbitini 
talep etmişti.

a
Temelde Asgari Ücret konusun^ j işçilerin, emekçilerin sırtındaki ağır 
vergi yükünü hafifletmek sorunundan ̂bağımsız olarak ele almamak gerekli. 
Defalarca söylendi, kanıtlandı. Ka/iunun vergi gelirinin ağırlıklı bö
lümünü işçilerin, emekçilerin ücretlerinden, maaşlarından kesilen yergi
ler oluşturuyor. Milyonlarına milyonlar katan para babalarıyla yani 
büyük burjuvaziyle karşılaştırıldığında işçiler ve emekçiler, oransal 
olarak milli gelirden paylarına düşenin çok üstünde vergi öder durumun
dalar. Çarpık kapitalist büyümenin bedelini işçiler, emekçiler ödüyor.
Asgari Ücretin yükseltilmesi, söz konusu vergi yükü hafifletilmediği 
sürece ücretleriyle geçinenlerin yaşam koşullarında hissedilir bir 
iyileştirme getirmeyecektir. Mevcut vergi sistemi, bir elle verilenin 
büyük bir kısmının diğer elle alınabilmesini sağlamaktadır. Bunun için 
TÜTED olarak şunu öneriyoruz, önermenin ötesinde talep ediyoruz:
Asgari Ücret insanca yaşamaya olanak verecek bir düzeye çıkarılmalıdır. 
Asgari Ücret 1977 yılının koşullarında en az 5 bin lira olmalıdır.
Bunula birlikte Enaz Geçim İndirimi, yalnızca ücretlilere uygulanan 
Özel Geçim İndirimi şeklinde, Asgari Ücret olarak tesbit edilecek miktar 
düzeyine çıkarılmalıdır. Özel Geçim İndirimi vergiye esas alman matrah
tan düşürülmelidir.
Sorun bu boyutlarıyla ele alınmadığı sürece, getirilecek her çözüm bir 
yutturmaca olacak, emekçi halk kitlelerinin gözünü boyama girişimlerin- 
der öteye geçmeyecektir.
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