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ÖNSÖZ 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ekonomik, mali ve sosyal yönlerinin ele 
alındığı bu çalışmada; asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda sosyal tarafların 
bu uygulamaya verecekleri reaksiyonlar değerlendirilmeye çalışılmış, gerek işçi gerekse 
de işveren üzerindeki vergi yükü analiz edilmiş, kamu kesiminin bu durum sonucunda 
uğrayabileceği potansiyel kayıplara yönelik olarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, çalışmanın araştırma safhasından yazım 
aşamasına kadar olan süreçte, bilgisini ve desteğini esirgemeyerek, çalışmanın 
tamamlanmasında fikirleriyle değerli katkılarını sunan değerli hocam ve tez 
danışmanım Yrd.Doç.Dr. Nihat ALTUNTEPE’ye teşekkürlerimi sunarım. Çalışmanın 
tamamlanması aşamasında oluşan eksikliklerin giderilmesi ve konuyla ilgili yardımcı 
olan fikirleriyle konunun şekillenmesinde katkı sağlayan Araştırma Görevlisi 
arkadaşlarım; Arş.Gör. İsmail Sadık YAVUZ, Arş.Gör. Süleyman DİKMEN ve 
Arş.Gör. Onur DEMİREL’e de katkılarından dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Hayatımın her anında destekleriyle bana güç veren, sevgilerini hep yüreğimde 
hissettiğim sevgili anne ve babam ve üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür 
ederim. 

 

Özal ÇİÇEK 

Isparta, 2013 
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ÖZET 

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI KALMASININ MAKRO EKONOMİK 

ETKİLERİNİN ANALİZİ: ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA 

Özal ÇİÇEK 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

154 Sayfa, 2013 
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE 

 
Bu tezin amacı, Türkiye’de uzun süredir gündemde olan ve son dönemlerde 

sıklıkla tartışılan bir konu haline gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması meselesinin, 
ülke içerisindeki makro ekonomik dinamiklere etkisini ölçmektir. Asgari ücretin vergi 
dışı bırakılması sonucunda oluşabilecek kamusal kayıpların neler olabileceği ve bu 
durumun sosyal tarafların vergi yüklerini ve dolayısıyla da hem bireysel hem de 
toplumsal açıdan ülke ekonomisini ne şekilde etkileyebileceğinin analizi tezin 
kapsamını oluşturmaktadır. 

Tez, temelde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, asgari ücretin 
tanımlanması, kapsamının nasıl belirlendiği, tarihsel gelişim süreci ve istihdam, gelir 
dağılımı, yoksulluk, ekonomik büyüme vb. gibi makro ekonomik etkenler üzerindeki 
etkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde, vergi kavramı tanımlanarak, asgari ücretin 
vergilendirilmesinin ve vergi dışı bırakılmasının ekonomik, mali ve sosyal etkileri 
irdelenmiş ve bu etkilerin sosyal taraflar üzerinde yol açtığı değişimlere değinilmiştir. 
Üçüncü bölümde ise; Türkiye’de ve dünyada asgari ücretin vergi yükü analiz edilmeye 
çalışılmış ve bu amaçla gerek OECD gerekse de Eurostat’ın verilerinden yararlanılarak 
Türkiye ve OECD üyesi birtakım yabancı ülkeler arasında karşılaştırmalı bir analiz 
yapılmıştır. Bu karşılaştırmalı analiz içerisinde; Türkiye’deki asgari ücretli kesimlerin 
hem gelir vergisi yükü hem de sosyal güvenlik kesintileri oransal ifadelerle ele alınarak 
dünya genelindeki gelişmiş ülkelerin oranlarıyla kıyaslanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ücret, Asgari Ücret, Vergi, Vergi Yükü 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE MACROECONOMIC EFFECTS OF NON-TAXING THE 

MINIMUM WAGE: AN INTERNATIONAL COMPARISON  

Özal ÇİÇEK 

Suleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, 
Department of Labour Economics and Industrial Relations, Master’s Thesis, 

154 Pages, 2013 
 
Supervisor: Asst. Prof. Nihat ALTUNTEPE 

 
The purpose of the thesis is to measure the effects of non-taxing the minimum 

wage on the macroeconomic dynamics in the country which is on the agenda for a long 
time in Turkey and has frequently become a matter of debate recently. What would be 
the public losses that may arise due to the non-taxing of minimum wage and how this 
alteration would affect the tax burdens of social stakeholders and therefore the national 
economy in terms of both individually and socially constitute the scope of the thesis. 

The thesis basically comprises of three chapters. In the first chapter, minimum 
wage is defined and how its extent is identified, its historical development process and 
the effects of it on some macroeconomic variables such as employment, income 
distribution, poverty, economic growth and etc. are examined. In the second chapter, the 
concept of tax is defined; the fiscal and social effects of taxing and non-taxing of 
minimum wage and the changes of social stakeholders due to these effects are all 
addressed. In the third chapter, the tax burden of minimum wage in Turkey and in the 
world is analysed and for this purpose data is attained from the OECD and Eurostat and 
a comparative analysis is made among some OECD member-countries. With the 
comparative analysis both the income tax burden and social security withholdings are 
discussed in quantitative terms, namely proportionally and compared with developed 
country realisations all over the world. 

 
Keywords: Wage, Minimum Wage, Tax, Tax Burden 
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GİRİŞ 

Asgari ücret; tüm çalışanların ve ailelerinin daha iyi bir yaşam standardına sahip 

olabilmeleri amacıyla ortaya çıkan ve özellikle son yüzyıl içerisinde giderek 

kurumsallaşan bir sosyal politika uygulamasıdır. Asgari ücret uygulamasının ortaya 

çıkışı ile birlikte devletin iktisadi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri de giderek 

belirgin bir hal almaya başlamıştır. Gerek toplu pazarlık kavramının gerekse de 

sendikaların giderek güçlenmesine paralel olarak gelişim gösteren asgari ücret kavramı 

günlük hayat içerisinde vazgeçilmez bir hak statüsü kazanmıştır. Çalışan kesimlerin, 

işverenler karşısındaki güçsüz konumlarının etkisi altında oluşan emek sömürüsü ve 

düşük ücretler, ücretlerin en alt tabanına müdahale edilmesi gerektiği düşüncesinin 

yaygınlaşmasına yol açmış ve böylece asgari ücretin fikri zemini de ortaya çıkmıştır. Bu 

açıdan; asgari ücret, liberal piyasa ekonomisinin doğal dengede işlediği varsayılan 

düzeneğine bir müdahale aracı olmuştur. Bu özelliğinden dolayı da gerek iktisat gerekse 

de diğer sosyal bilimler içerisinde asgari ücretin konumu sıklıkla tartışılmıştır. 

Asgari ücretin toplumsal etkilerinin piyasa mekanizması üzerinde yarattığı 

etkiler dolayısıyla; asgari ücret uygulamalarının insani yönlerinin, iktisat üzerindeki 

etkileriyle uyuşup uyuşmadığı tartışma konusudur. Bu açıdan, gerek Türkiye gerekse de 

tüm dünya genelindeki asgari ücret uygulamaları birbirlerinden farklılıklar 

gösterebilmektedir. Diğer yandan; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından da 

asgari ücret uygulamaları farklı birtakım etkilere sahip olabilmektedir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını bu açılardan irdelediğimizde ise; asgari 

ücretli kesimler üzerinden vergi alınmasının, vergilendirmenin sosyal nitelikleriyle 

çeliştiği söylenebilse de vergilemenin sosyal yönünü, iktisadi ve mali yönler dikkate 

alınmadan değerlendirmek ise analizleri yetersiz kılmaktadır. Bu açıdan asgari ücretin 

vergi dışı bırakılmasının ortaya çıkaracağı etkilerin çok yönlü olacağını söyleyebilmek 

mümkündür. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının etkilerinin inceleneceği bu çalışmada; ilk 

olarak asgari ücret kavramı irdelenecek; asgari ücretin tanımlanması, asgari ücretin 

önemi ve amaçları, asgari ücretin tespitinde ele alınan kriterler, asgari ücretin kapsamı, 

asgari ücret kavramının tarihsel gelişimi, asgari ücretin gelişmiş ve gelişmekte olan 
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ülkeler açısından değerlendirilmesi ele alınacaktır. Aynı zamanda; birinci bölüm 

kapsamı içerisinde asgari ücretin istihdam, işsizlik, gelir dağılımı, yoksulluk, fiyatlar 

genel düzeyi, işletmeler, ödemeler dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

irdelenecektir. Böylece; asgari ücretin makro ekonomi üzerindeki etkileri temel birtakım 

başlıklar altında değerlendirilecektir. 

İkinci bölümde ise; asgari ücretin vergi dışı bırakılması analiz edilecek; vergi ve 

vergi yükü kavramları, vergi ödeme gücüne ulaşma açısından uygulanan birtakım 

yöntemler, asgari ücreti vergilendirmenin etkileri, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasının mali, sosyal, ekonomik ve sosyal taraflar üzerindeki etkileri, asgari 

ücretin mali yükünün azaltılmasına ilişkin birtakım öneriler değerlendirilecektir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; hem Türkiye hem de dünyada asgari ücretin 

vergi yükünün analizi yapılacaktır. Bu bölümde, Türkiye’de asgari ücret üzerinden 

yapılan doğrudan ve dolaylı kesintiler, vergi yükünün azaltılmasına yönelik istisna ve 

indirim uygulamaları, asgari ücretin üzerindeki gelir vergisi yükü, asgari ücretin vergi 

dışı bırakılmasının hesaplanması ve dünya genelindeki birtakım yabancı ülkeler ile 

Türkiye arasında vergi yükü karşılaştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir. 
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I. Çalışmanın Amaç, Kapsam ve Kısıtları 

Bu çalışmanın temel amacı; asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının sosyal 

taraflar üzerindeki etkisini incelemektir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla birlikte; 

ortaya çıkabilecek potansiyel birtakım değişimleri analiz etmeyi hedefleyen bu çalışma; 

asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ekonomik, mali ve sosyal yönlerden 

değerlendirmeyi amaçlamakta ve bu durumun işçi-işveren ve kamu kesimi üzerindeki 

muhtemel etkilerini değerlendirmeye almaktadır. Hiç şüphesiz, böyle bir konunun 

çalışılmasını belirleyen en temel etken Türkiye gündeminde uzun zamandır yer alan ve 

özellikle de son dönemlerde önemli bir tartışma konusu olan asgari ücretin vergi dışı 

bırakılması ve bu durumun muhtemel etkilerinin gerek hükümetler gerekse de bürokrasi 

içerisinde sıklıkla tartışılmasıdır. 

Bu çalışmada ayrıca; asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının etkilerini 

ölçebilmek adına asgari ücretli kesimler üzerindeki vergi yükünün analizinin yapılması 

da amaçlanmakta ve böylece gerek Türkiye’de gerekse de dünya genelinde belirleyici 

konuma sahip ülkeler arasındaki vergi yükünün karşılaştırmalı bir analizinin yapılması 

hedeflenmektedir. Bu amaçla; hem Eurostat hem de OECD veri tabanlarından 

faydalanılmış ve bu veriler ışığında tablolar dizayn edilmiştir. 

II. Çalışmanın Önemi 

Bu çalışma içerisinde; asgari ücretin ne olduğu ve iktisadi yapı içerisinde ne 

anlama geldiğinden hareket edilerek; asgari ücret gibi temel bir gelir unsuru üzerinde 

uygulanan vergi politikalarının ortadan kaldırılması halinde, bu durumun asgari ücret 

seviyesinden çalışan kesimler üzerindeki etkilerinin neler olabileceği ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Daha önceden de ifade edildiği üzere; ülke gündemi içerisinde uzun 

zamandan bu yana tartışılan ama özellikle son dönem içerisinde bu tartışmaların giderek 

alevlendiği bir konu haline gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve ortaya 

çıkarabileceği potansiyel etkilerin değerlendirilmesi, bu tarz bir çalışmanın yapılması 

gerekliliğini vurgulamaktadır.  
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III. Çalışmanın İçeriği 

Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 

sosyo-ekonomik etkilerinin inceleneceği bu çalışma içerisinde; ilk olarak asgari ücretin 

kavramsal bir değerlendirmesi yapılacak ve asgari ücretin makro ekonomik etkileri; 

istihdam, gelir dağılımı, yoksulluk, enflasyon, ödemeler dengesi ve ekonomik büyüme 

gibi birtakım başlıklar altında irdelenecektir. 

İkinci bölümde ise; asgari ücretin vergilendirilmesi ve vergi dışı bırakılmasının 

etkileri değerlendirilecek; bu kapsam içerisinde öncelikle vergi kavramının 

tanımlanması yapılarak; asgari ücretin vergilendirilmesinin ve vergi dışı bırakılmasının 

mali, sosyal ve ekonomik etkileri ele alınacaktır. Bu etkiler ışığında oluşabilecek yeni 

durumlar, sosyal taraflar üzerinde yeni birtakım etkilere yol açabilecek ve böylece 

asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının toplumun farklı kesimleri için hangi anlamları 

ifade ettiği de analiz edilebilecektir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; Türkiye ve dünya genelindeki ülkeler 

arasında asgari ücretin vergi yükünün karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır. Bu bölüm 

içerisinde; Türkiye’de asgari ücretli kesimler üzerinde görülen doğrudan ve dolaylı 

vergilerin yükü analiz edilecek ve bu değerlendirmeler OECD ve Eurostat veri tabanları 

da dikkate alınarak Avrupa Birliği ve dünyanın önde gelen OECD ülkeleriyle 

kıyaslanacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ASGARİ ÜCRET KAVRAMI VE EKONOMİK ETKİLERİ 

1.1.ASGARİ ÜCRET KAVRAMI 

Asgari ücret, tüm çalışan kesimler, özellikle de işçiler açısından, insanca 

yaşanabilir bir hayat standardını garanti etmenin, yoksullukla ve gelir dağılımı 

adaletsizliği ile mücadelenin, dolayısıyla toplum içerisinde yer alan sınıflar arasındaki 

barışçıl ortamın tesis edilmesinde rol oynayan en önemli araçlardan birisidir. 

Dolayısıyla, bu bağlamda ele alındığında asgari ücret kavramı, ekonomik bir 

olgu olmasının yanında sosyal içerikli bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu 

açıdan, asgari ücretin tanımlanmasında farklı birtakım unsurlar birlikte değerlendirilmiş 

ancak herkesin tam anlamıyla üzerinde uzlaşabildiği bir asgari ücret tanımına 

ulaşılamamıştır. 

1.1.1.Asgari Ücretin Tanımı 

Asgari ücretin tanımının yapılmasında birtakım zorluklar bulunmaktadır. Asgari 

ücretin tespit edilmesinde bir taraftan işçilerin zorunlu ihtiyaçları, diğer taraftan ise; 

işçilerin ödeme güçleri gibi zaman ve mekâna bağlı olarak değişkenlik gösteren 

kavramlar söz konusudur. Bununla birlikte iktisadi, sosyal ve kültürel birtakım etkilerin 

ekseninde bir ülkede geçerli olan asgari ücret mekanizması, başka bir ülke için aynı 

etkiyi içermeyebilmektedir. Dolayısıyla, asgari ücretin dayandığı ilkelerin soyut yapısı 

ve sürekli değişim halinde bulunmaları, ifade edilmeye çalışılan tanımsal tasviri 

güçleştirmektedir (Akın, 2010: 10). 

Asgari ücretin tanımlanma çabasını 4 unsurda ifade etmek mümkündür (Kutal, 

1969: 4): 

1) Asgari ücretin kapsamında değerlendirilen birey, başkasına bağlı olarak bir 

ücret karşılığında emeğini sunan ve elde ettiği ücretiyle geçimini sağlayan “işçi”dir. 

Bununla birlikte işçinin mesleki durumu, yaşı, cinsiyeti, çalıştığı sektör gibi faktörler 

asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
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2) Asgari ücretle amaçlanan, işçiye sosyal bakımdan uygun düzeyde asgari bir 

hayat seviyesi sağlamaktır. Bu bağlamda, işçinin zorunlu ihtiyaçları yerine “sosyal 

açıdan uygun” bir hayat seviyesi kavramının tercih edilmesi daha uygun olacaktır. 

Çünkü zorunlu ihtiyaç kavramı daha çok fizyolojik ihtiyaçları karşılayan bir anlamda 

ele alındığından işçinin manevi ve kültürel ihtiyaçlarını kapsamamaktadır. 

3) Asgari ücret aslen öteki ücret çeşitlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Ücretin 

tespitinde verimlilik, zaman, karlılık, parça ve iş değerlendirilmesi gibi temel alınan 

faktörler asgari ücretin tespitinde değerlendirmeye alınmamaktadır. Asgari ücrette 

işçinin, emeğiyle ortaya koyup ürettiği değerden öte, insan olarak yaşamını idame 

ettirebilmesi için gereken asgari koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. 

4) Asgari ücret, hem işçilerin hem de işverenlerin uymalarının zorunlu olduğu 

bir ücret türüdür. Bu açıdan bakıldığında, asgari ücretin altında bir değerde, işverenlerin 

ödeme girişimlerinin sınırlandırıldığı ve asgari ücretten daha düşük ücretlerle çalışmaya 

razı gelebilecek işçi kesimlerinin taleplerinin ise; hukuki açıdan geçerli olmadığını 

söylemek mümkündür. 

Bu dört unsuru dikkate alarak asgari ücreti şu şekilde tanımlayabilmek 

mümkündür:  

“Asgari ücret, bir yandan (işçiye) insan hüviyeti sebebiyle sosyal bakımdan 

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

daha düşük ücret ödemekten men eden, mecburi karaktere sahip bir ücrettir” (Kutal, 

1969: 6). 

Bu tanımda asgari ücret, işverene bağlı olarak emeğini arz eden ve geçimini bu 

şekilde sağlayan işçilerin, sosyal açıdan uygun (işçinin ailesi ile birlikte) bir yaşam 

düzeyi sağlaması için diğer ücret uygulamalarından farklı olarak, tarafların uymaya 

mecbur oldukları zorunluluk halini içeren bir ücret olarak görülmektedir (Korkmaz, 

2003: 4-5). 

Zaim ise; asgari ücret kavramını sosyal politika aracı olarak ele almakta ve ona 

göre sosyal bir kavram olan “ihtiyaca göre ücret”; üretime dahil olan emeğin bir 

karşılığı değil, toplumun temelini teşkil eden insani ihtiyaçların esas alındığı bir ücret 
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olarak değerlendirilmektedir (Zaim, 1992: 168). Talas ise; asgari ücreti “ailesi ile 

birlikte işçiye yaşadığı toplumda kabul olunabilen bir hayat seviyesi sağlayan ücret” 

olarak ele almakta ve “asgari ücretin sosyal içeriğinin bireyle sınırlı olmaması” 

gerektiğini vurgulamaktadır (Talas, 1976: 60). 

İşçinin ve ailesinin insanca yaşamasına olanak sağlayan, insanlık onuruna 

yaraşır bir ücret ödenmesi gereği, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde artık 

tartışılmaksızın kabul gören temel ilkelerden birisi haline gelmiştir. Öyle ki, batı 

ülkelerinin çoğunda bu olgu “kutsal ücret” adı ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla asgari 

ücreti, diğer bir değerlendirmeyle kutsal ücreti, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir 

ücret olarak ele almak gerekmektedir (Topalhan, 2010: 57-58). 

Bütün ülkelerde asgari ücrete ilişkin tanımlamalar, gerek ulusal gerekse de 

uluslararası mevzuatlarda doğrudan ya da dolaylı ifadelerle yer almaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, ülkemizde asgari ücret, 1961 Anayasası’nın 45.maddesinde “devlet, 

çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 

sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır” 

şeklinde sosyal yönü ağır basan bir şekilde ele alınmıştır. Ancak, 1982 Anayasası’nın 

55.maddesinde; “devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri 

ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır; asgari ücretin 

tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur” denilerek 

asgari ücretin belirlenmesinde sosyal gerekliliklerle birlikte ekonomik koşulların da 

dikkate alınmasına vurgu yapılmıştır. Ulusal mevzuatta asgari ücrete ilişkin mevcut 

tanımlama ise 01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asgari 

Ücret Yönetmeliği’nin 4.maddesinin d bendinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; asgari 

ücret “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, 

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

düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak betimlenmiştir. 

Uluslararası mevzuatta da asgari ücretin tanımlanmasına yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); “işçinin ve ailesinin yalnızca geçimini 

temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Hâlbuki işçinin insanca 

yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gereklidir” şeklinde bir ifade beyan etmiş ve 

asgari ücreti şu şekilde tanımlamıştır: “Asgari ücret, işçiye uygun yaşama normları 
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sağlayacak bir ücretin garanti edilmesidir”. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

23.maddesinin 3.fıkrasında ise; “her çalışanın insan haysiyetine uygun olarak kendisi ve 

ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir geliri elde etmesi” temel bir insan hakkı olarak 

görülmektedir. Avrupa Sosyal Şartı’nın 4.maddesinin 1.fıkrasında ise; “çalışanların 

kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip 

oldukları” belirtilerek, asgari ücretin amacına yönelik vurgu yapılmıştır. 

1.1.2.Asgari Ücretin Önemi ve Amaçları 

Asgari ücret, tüm ücretleri etkileme özelliğine sahip olması ile birlikte 

maliyetler, finansman, vergi, iç ve dış satışlar ve dolayısıyla mikro açıdan işletmelerin, 

makro açıdan ise; ülkelerin rekabet gücüne doğrudan etki yapabilen ve genel dengeler 

üzerinde belirleyici olan bir ücrettir. Türkiye özelinde bakıldığında ise; sosyal sigortalar 

primine esas kazancın belirlenmesinden, idari para cezalarının seviyesine kadar genişçe 

bir yelpazede doğrudan etki yaratan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Ulusoy ve 

Engin, 2006: 156). 

1.1.2.1 Asgari Ücretin Önemi 

Asgari ücret, temel olarak emek faktörünün bir getirisi olması dolayısıyla önem 

arz etmektedir. Çünkü emek faktörü diğer üretim faktörlerine kıyasla daha korunmasız 

ve riskli bir yapıya sahiptir. Emeğin, zaman içerisinde yaşlanması, uzun yıllar boyunca 

çalışması sonucu yıpranma ve sakatlanması gibi durumlar gelir elde edebilme yetisinin 

sona ermesine neden olabilecek unsurlardır. Buna karşın, emek dışı üretim faktörlerinin 

ise; her ne kadar kendince riskleri olsa da, göreceli olarak emeğe karşı konumlarının 

daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür (Rakıcı ve Vural, 2011: 59). 

Emeğini arz eden bir işçinin, iktisadi açıdan ücret-verim dengesinden bağımsız 

olarak sadece insan olmanın gerektirdiği onurlu bir hayat seviyesinde yaşamını 

sağlayacak düzeyde bir gelir elde etmesinin güvence altına alınmasını amaçlayan asgari 

ücret kavramı, önemini sadece iktisadi açıdan ücret yapısına etki eden ekonomik bir 

unsur olarak değil, bununla birlikte toplumun geniş kesimlerinin yaşamsal beklentilerini 

yükseltmesi açısından değer atfedilen sosyal bir değişken olarak almaktadır (Korkmaz, 

2003: 30).    
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1.1.2.2. Asgari Ücretin Amaçları 

Asgari ücret politikalarıyla genelde ücret geliri açısından düşük gelirli 

kesimlerin sosyo-ekonomik durumlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

politikaların amaçları, gelir dağılımında görülen bozuklukların giderilmesi ve fakirliğin 

azaltılması, emek istismarının önlenmesi, asgari düzeyde ücret eşitliğinin sağlanması, 

kriz dönemlerinde ücretlerin rijitliğinin sağlanması ve ücret farklarının azaltılması, 

işletmeler ve makro düzeyde ise ülkeler arasındaki asgari ücret farklılıklarından 

kaynaklanabilecek haksız rekabetin önüne geçilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

1.1.2.2.1. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması ve Fakirliğin Azaltılması 

Hükümetler, sosyal devlet anlayışının da etkisiyle hem gelir dağılımında adaleti 

sağlamak hem de sosyal sınıflar arasındaki huzuru temin edebilmek amacıyla birtakım 

politikalar uygulamaktadırlar. Bu amaçla başta sosyal güvenlik sistemi olmak üzere 

maliye ve ücret politikaları önemli araçlar olarak kullanılmaktadır (Kutal, 1969: 34). 

Asgari ücret, milli gelirin sabit kaldığı varsayımı altında, ücret geliri elde edenler 

için piyasada bir ücret tabanı oluşturması açısından gelirlerin yeniden dağılımı üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından asgari ücretin 

bu rolü farklı anlamlar ifade etmektedir. Genel olarak, gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinde, piyasalardaki rekabet koşullarının eksik ve aksak yapısı, işgücünün 

yeterli düzeyde örgütlenememesine ve emeğin marjinal verimliliğinin çok altında bir 

ücret düzeyinin oluşmasına yol açmaktadır (Şener, 1996: 18). Bu noktadan hareketle 

asgari ücret uygulamalarının gelir dağılımı açısından gelişmekte olan ülkelerde, 

gelişmiş ülkelere oranla daha büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Belirli bir 

gelişmişlik düzeyine ulaşmış ülkelerde ise; işçilerin örgütlenme düzeylerinin yüksekliği 

ve vergi ile birlikte diğer gelir dağılımı politikalarının da etkin bir biçimde işlemesi gelir 

dağılımında adaletin sağlanmasının en önemli etkeni olmaktadır. Gelişmekte olan ve 

yüksek oranlı büyüme hızına sahip ülkelerde genel olarak enflasyonist etkinin yoğun 

olması; milli gelirin sürekli olarak düşük gelirli kesimlerin aleyhine yeniden dağılımına 

etki etmektedir (Korkmaz, 2003: 31). 
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1.1.2.2.2. Emek İstismarının Önlenmesi ve Asgari Düzeyde Ücret Eşitliğinin 

Sağlanması 

Asgari ücretin ortaya çıkışı ve uygulanmasının en önemli sebeplerinden biri, 

emek sömürüsünün önlenmesidir (Serter, 1994: 94). Bu sebeple, asgari ücret 

uygulamasının en temel araçlarından birisi, düşük ücretle çalışan işçilerin korunmasıdır 

(Başar, 1997: 140). Bu amacın gerçekleştirilmesinde asgari ücret iki noktada etkili 

olmaktadır. 

Asgari ücretin birinci etkisi; düşük ücretli emek için koruma sağlamasıdır. 

Örgütlenmesini tamamlamış güçlü sendikaların koruması altında grevli toplu pazarlık 

haklarını elde eden işçilerin istismar edilmesi kolay olmayacaktır (Richardson, 1927: 

22). Ancak sendikalar, eskisine nazaran tüm dünyada güç ve üye kayıplarıyla karşı 

karşıya kalmış durumdadır. Özellikle düşük ücretli istihdam yapılarında, sendikaların 

etkisi yok denecek kadar azdır. Asgari ücretin yasalarla belirlenmesi, sendikal 

örgütlenmenin ve toplu pazarlığın kapsamı dışında kalmış işçi kitlelerinin piyasa 

koşulları ve işverenler karşısında ücret yönünden korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu 

bakımdan, asgari ücret, işçinin verimliliğinden bağımsız olarak sosyal amaçlı bir ücret 

olarak ele alınmaktadır (Gökdere, 1997: 8). 

İkincisi ise; eşit işe eşit ücret ilkesinin en alt ücret düzeyinde 

gerçekleştirilmesidir. ILO’nun bu konuda 1951 tarihli ve 100 sayılı sözleşmesinin yanı 

sıra yine aynı tarihli tavsiye kararıyla da, tüm dünyada eşit işe eşit ücret verilmesi ve 

eşit ücret tedbirlerinin alınması konusunda önemli bir adım atılmıştır (Eyraud vd., 1993: 

2). Bu konuda ILO’nun ve bölgesel düzeyde de AB direktiflerinin düzenlemeleri 

olmakla birlikte, eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması için bu ilkeler yeterli 

olmamaktadır (Gökdere, 1997: 8). Asgari ücret uygulaması, eşitlik ilkesinin 

gerçekleşmesi için tam bir koruma olmamakla birlikte, en azından bu amacın ücret 

düzeyinin en alt noktasında gerçekleşmesine imkân vermektedir. Sonuç olarak, asgari 

ücret düzenlemelerinin önemli bir amacı da üretime katılım açısından fark olmamak 

üzere erkek ve kadın işçilerin farklı muamelelerle karşılaşmasını da en azından asgari 

ücret düzeyinde önleyebilmektir (Kutal, 1969: 34). 
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Bilindiği üzere, kadın işçilerin aileyi geçindirmeye yönelik yükümlülüklerinin 

erkek işçilere oranla daha az olduğuna dair güncel tartışmalar içerisinde sorgulanan 

birtakım nedenlerle kadın işçilere daha düşük ücretler ödenmesi geleneği yaygındır. 

Sosyal politika uygulamaları açısından kabul görmeyen bu uygulamadan vazgeçilmesi 

bakımından, asgari ücret yapısı içerisinde cinsiyet farklılığının dikkate alınmamasına 

özen gösterilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de 1951 yılında çıkarılan ilk asgari 

ücret yönetmeliğinde öngörülen asgari ücretin belirlenmesinde cinsiyet ayrımı 

yapılmayacağı ilkesi, bugün de geçerliliğini sürdürmektedir (Kuzgun, 1991: 139). 

1.1.2.2.3. Kriz Dönemlerinde Ücretin Korunması 

Kapitalist ekonomik sistemin krizi geçici ve önemsiz bir olgu olarak 

addetmesine karşın 1929, 1974, 1990 ve son olarak da 2008 yıllarında yaşanan krizleri 

krizin istisnai ve önemsiz bir durum olmadığını, aksine kapitalist üretim tarzının ve 

kapitalist üretim sürecinin doğal bir sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Krizle 

birlikte yaşamayı öğrenmek, endüstriyel ilişkiler açısından da önem arz etmektedir 

(Korkmaz, 2003: 34). Kriz sadece işçiyi değil, işveren ve devleti de etkilemektedir. 

Ancak, nicelik ve nitelik itibariyle krizlerden en çok etkilenen işçiler olmaktadır. Kriz 

dönemlerinde işverenlerin genel eğilimi, krizin muhtemel sonuçlarını abartmak suretiyle 

işçilerin bir kısmını işsiz bırakmak veya reel ücret artışlarını engellemek veya ücretlerin 

azaltılması seçenekleriyle baş başa bırakmaktır. Bu sebeple, devlet asgari ücret 

düzenlemeleri ile özellikle sendikalaşma oranının arttırılamadığı ve güçlü sendikacılığın 

gelişmediği ülkelerde ve sektörlerde ücretleri ani düşmelere karşı korumayı amaç 

edinmektedir (Kutal, 1969: 33).  

Dar manada ücretin korunması, geniş manada ise; piyasalara müdahale olan 

asgari ücret düzenlemeleri, kriz dönemlerinde işverenlerin esnek politikalar 

üretmelerine mani olarak algılanmaktadır. İşi kaybedip ücretten tamamen mahrum 

kalmaktansa, ücretlerin düşürülmesi daha iyi bir çözüm yolu olarak önerilmektedir 

(Friedman, 2002: 181). Teorik olarak bu görüşlerin haklılık payı epey çok olsa bile, 

asgari ücretin yasal bir alt sınırının olmaması halinde kriz dönemlerinde piyasa 

dengesinin kontrolü tamamen işverenlerin hâkimiyetinde olacaktır ki, bu durumun 

işçiler aleyhine olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Kriz dönemlerinde işçilerin 

ücretlerinin asgari yaşam seviyesinin altına düşürülmesi yerine, işbirliği ve uzlaşma 
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sağlanması ve ücretlilerden fedakârlık istenirken, işverenlerin israf uygulamalarına ve 

verimsiz yönetim anlayışına da bir çözüm bulunması arzu edilmektedir. Bunun yanı sıra 

devletin de, krizin atlatılması yönünde çeşitli tedbirlere başvurmak suretiyle bu sürece 

müdahale etmesi gerekmektedir (Korkmaz, 2003: 34). 

1.1.2.2.4. Ücret Farklarının Azaltılması 

Ücretlerin asgari düzeyinin yasal yollarla belirlenmesinin bir diğer sebebi, emek 

piyasalarının karakteristik bir özelliği olan yüksek ücret farklarının azaltılmasıdır. Hiç 

şüphesiz ücret düzeyleri arasındaki farklılıkları önlemeye çalışmak, hem imkânsız hem 

de ücret farklarıyla verimlilik arasındaki doğrusal ilişki nedeniyle gereksizdir. Çeşitli 

ücret yapıları arasındaki ücret farklılıklarının oluşmasında; işletmenin yapısı, vasıf 

düzeyi, coğrafi ve sektörel farklılıklar gibi iktisadi olgular etkili olmaktadır. Ancak; 

diğer yandan ekonomik nedenlere dayanmayan, özellikle örgütlenme düzeyindeki 

eksikliklerden, sosyal ve kültürel yapı farklılıklarından, piyasaların aksak işlemesinden 

doğan bazı farkların olduğu gerçeğini de dikkate almak gerekmektedir. Bu yüzden, 

ekonomik nedenleri temel almayan ücret farklarının azaltılmasında, asgari ücret 

uygulamalarının önemli etkisi olmaktadır (Korkmaz, 2003: 35). 

1.1.2.2.5. Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Asgari ücret uygulamasının bir başka amacı da, emek piyasasının çeşitli 

düzeylerinde ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesidir. Emek piyasasındaki bu 

haksızlıklar, işçiler ve işverenler açısından farklılıklar göstermektedir. Hızlı nüfus 

artışına sahip, genç ve niteliksiz işgücünün bol ve işsizliğin yoğun olduğu ülkelerde işçi 

örgütlenmelerinin zayıf olmasına karşılık, sendikaların iyi örgütlendiği ve ücret 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sektör ve işkollarında çalışan işçilerin ücretleri 

arasındaki farklılıktan dolayı haksız bir rekabet ortaya çıkmaktadır (Gökdere, 1997: 9). 

Bu bağlamda asgari ücret uygulaması, verimlilik ve vasıf farklarına dayanmayan ücret 

farklılıklarının azaltılmasını sağlayarak, işçiler arasındaki haksız rekabeti önleyici bir 

etkide bulunmaktadır. Başka bir anlatımla, ekonomideki benzer işler için benzer yetenek 

ve vasıflara ödenen ücretler arasındaki farklılığın asgari ücret düzeyinde azaltılması, bu 

işçi kesimleri arasındaki haksız rekabetin azaltılmasına önemli katkılar sağlamaktadır 

(Korkmaz, 2003: 35). 
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Asgari ücretin haksız rekabeti önleme hususu, daha ziyade işveren kesimi 

açısından tartışılmaktadır. İşçiler açısından ortaya çıkan haksız rekabet olgusu, çok daha 

belirgin bir şekilde işverenlerin birim maliyetleri üzerinde etkisini göstermektedir. Bu 

olgu, ulusal ekonomilerdeki bölgesel ve sektörel açılardan olduğu kadar, uluslararası 

ticaret açısından da önemlidir. Çalışma hayatında uluslararası standartların 

bulunmaması halinde, sermaye ve yatırımlar, ücretin ve sosyal hakların gelişmiş 

düzeyde olduğu ülkelerden, bu tür hakların daha zayıf olduğu ülkelere doğru kayma 

eğiliminde olacaktır (Ekin, 1996: 135). 

1.1.3.Asgari Ücretin Tespitinde Ele Alınan Kriterler 

Asgari ücret oranlarının belirlenmesinde rol oynayan birtakım kıstaslar, asgari 

ücret politikalarının uygulanması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu düzlem 

içerisinde bakıldığında asgari ücret, işçiler açısından bir gelir temeli, işverenler 

açısından maliyet unsuru, toplumun geneli için ise; gelirin yeniden dağılımına etki eden 

önemli araçlardan birisidir. Dolayısıyla asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde ele 

alınacak unsurların zaman zaman birbirleriyle çatışması, bu ücretlerin belirlenmesinde 

ortaya somut bir yöntem çıkarılmasını da zorlaştırmıştır. Bu açıdan, asgari ücretin 

belirlenmesinde birçok etken birlikte dikkate alınabilmektedir (Gökdere, 1997: 11). 

1.1.3.1. Sosyal Öncelik İçeren Kriterler 

Sosyal öncelikler, işçilerin asgari ücretlerinin belirlenmesi sonucunda 

ihtiyaçlarının karşılanması, satın alma düzeylerinin korunması ve iktisadi gelişmeden 

daha fazla pay almalarını sağlamaya yönelik olarak geliştirilen kriterlerdir. Bu kriterler, 

genel hatları itibariyle işçi kesiminin asgari ücret konusundaki beklentilerini 

betimlemesi açısından önem arz etmektedir (Korkmaz, 2003: 38). 

İhtiyaç Kriteri: Asgari ücret anlayışının temelinde yer alan en önemli sosyal 

gerekçe, işçi ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanmasıdır. Gerek 

tarihsel olarak ortaya çıkış sürecinde gerekse de yaşama dair uygulamalarında sosyal 

niteliği her daim daha çok dikkate alınan asgari ücret, işçilerin ve bakmakla yükümlü 

oldukları ailelerinin gereksinimlerini karşılamak ve geçimlerini temin edebilmek üzere 

belirlenmektedir. Bu değerlendirme kriteri içerisinde asgari ücret, verimlilik veya başka 
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bir ekonomik değerlendirmeden tamamen bağımsız olan sosyal içerikli bir kavram 

olarak görülmektedir (Gökdere, 1997: 11). 

İhtiyaç kavramının geniş olması, bu kriterin somut olarak uygulamaya 

konulmasında birtakım sorunlara yol açmaktadır. Asgari ücretin bu kriter bazında 

belirlenmesindeki birinci sorunsal, ihtiyaçların nelerden oluşacağı; ikinci sorunsal ise 

ihtiyaçların hangi temel baz alınarak belirleneceğidir (Korkmaz, 2003: 38). 

İhtiyaçlar, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar bağlamında iki açıdan 

değerlendirilmektedir. Fiziksel ihtiyaçlar, en düşük geçim seviyesinin çeşitli unsurlarını 

temel alan ihtiyaçlardır (Akın, 2010: 23). Bu ihtiyaçları içerisine alan ücret ise 

“geçimlik ücret” olarak tanımlanmaktadır. İşçilerin ihtiyaç kategorilerinin 

genişletilerek, geçimsel ücretlerine ek olarak sosyal ihtiyaçlarının da dikkate 

alınmasıyla elde edilen ücrete ise “yaşayan ücret” adı verilmektedir (ILO, 1968: 60). 

Geçimlik ücret, fiziki ve biyolojik ihtiyaçların giderilmesini temel alan durağan bir 

niteliğe sahipken; yaşayan ücret ise işçi ihtiyaçlarının zaman içerisinde değişen 

unsurlarını da dikkate alarak dinamik bir nitelik kazanmıştır (Gökdere, 1997: 11). 

Asgari ücret politikalarının temel amacı “yaşayan ücret” düzeyinin gerçekleştirilmesi 

olmakla birlikte, bunun gerçekleştirilebilmesi; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ücret 

seviyeleri ve işçilerin örgütlülük düzeyleri gibi etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. 

Bazı ülkelerde sefalet ücreti olarak adlandırılan ve geçimlik ücretin bile altında yer alan 

ücret seviyelerinin var olması; bu yapılar içerisinde, asgari ücret düzeyinin “geçimlik 

ücret” seviyesine çıkarılmasını elzem hale getirmiştir. Gelişmiş ekonomilerde ve 

işçilerin sendikalar vasıtasıyla yoğun olarak örgütlendiği yerlerde ise; asgari ücretin 

amacı, geçimlik ücreti yaşayan ücret seviyesine çıkarmak şeklindedir. Bununla birlikte, 

asgari ücrete dayanak sağlayan ihtiyaçların, gelişmişlik seviyesine bağlı olarak fiziksel 

ve biyolojik önceliklerin üzerine çıkarak, zaman içerisinde toplumsal ve geleneksel 

ihtiyaçları da kapsaması gerekmektedir (ILO, 1968: 61). Dikkat edilmesi gereken nokta 

ise; toplumun gelenekleri göz önüne alınarak hesaplanmaya çalışılan yaşayan ücret 

kavramının, mutlak değil göreceli bir anlam içerdiğidir. Bu hesaplamalar, toplumdan 

topluma, gelirler arası farklılıklara, bölgelerarası farklılıklara ve ülke içerisindeki 

şehirleşme oranına göre değişiklik gösterebilmektedir (Akın, 2010: 24). 
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İşçi ihtiyaçlarının belirlenmesindeki ikinci sorunsal ise; ele alınan ihtiyaçların 

kişisel düzeyde yansımasının nasıl olacağıdır. Yani, işçi kavramının asgari ücretin 

belirlenmesinde ne şekilde değerlendirileceğidir. Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocukları 

olan çok farklı ihtiyaçlara sahip bir birim olarak mı, yoksa yalnızca işçinin kendisi mi 

değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır. Bu düzlemden bakıldığında; ülkelerarası 

gelişmişlik farkları, sosyal güvenlik sistemleri içerisinde aileye atfedilen değer gibi 

birtakım unsurlar belirleyici olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda aile ödenekleri 

ve sosyal yardımlar etkin bir perspektif içerisinde uygulandığından asgari ücret, işçilerin 

şahısları esas alınarak belirlenebilmektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde ise; böyle 

bir kriterin kabul edilmesi o ülkelerin sosyo-ekonomik gerçekliklerine uygun 

düşmemektedir (Korkmaz, 2003: 39-40). 

İşçi ihtiyaçlarının, ailesi ile birlikte ele alınması durumsal açıdan, aile 

büyüklüğünün nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair birtakım sorunsalları da ortaya 

koymaktadır. Bu konuda yaygın olan uygulama, ortalama bir aile büyüklüğünün esas 

alınmasının gerekli olduğudur. “Sentetik aile” olarak da ifade edilen bu aile yapısı 

genellikle 4 kişiden oluşmaktadır (Gökdere, 1997: 12). Ancak bu konudaki en önemli 

sorun, sentetik ailenin ülke genelindeki ortalama aile büyüklüğünü ve bunların 

ihtiyaçlarını ne derece temsil ettiğidir (Korkmaz, 2003: 40). 

Hayat Pahalılığı Kriteri: Asgari ücretin belirlenmesinde en çok dikkati çeken 

kriterlerden birisi de hayat pahalılığının ölçülmesidir. Özellikle, enflasyonist etkilerin 

yoğun olduğu gelişmekte olan ülkelerde, ücretlerin reel değerlerinin korunabilmesi için 

“hayat pahalılığı” kriteri önem taşımaktadır. Bu açıdan, asgari ücretlerin satın alma 

gücünü korumak amacıyla fiyat artışlarına göre sabitlenmesi, adaletli bir yöntem olarak 

değerlendirilmektedir (Gökdere, 1997: 14). Buna yönelik olarak, ILO’nun 135 sayılı 

tavsiye metninde asgari ücret düzeyinin belirli dönemler içerisinde “geçinme 

indekslerindeki ve diğer ekonomik koşullardaki değişimlere bağlı olarak yeniden 

ayarlanması” talep edilmektedir (Korkmaz, 2003: 40). 

Karşılaştırılabilir Ücret ve Gelirler Kriteri: Asgari ücretin belirlenmesinde 

“karşılaştırılabilir ücret ve gelirler kriteri (göreceli hayat standardı)”, temelde benzer 

nitelikli işler için diğer işverenlerin ödedikleri ücret seviyeleri ve diğer gelir gruplarının 

yaşam standartlarının bir arada ele alınması anlayışına dayanmaktadır. Buna bağlı 
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olarak ILO’nun 30 sayılı tavsiye metni de “işçilerin gerektiği şekilde örgütlenmiş ve 

etkin toplu sözleşmelerin imzalanmasının sağlanmış olduğu işkollarındaki benzer işler 

için ödenen ücretlerin, bu tür referans standartlarının bulunmadığı durumlarda ise; 

ülkede veya belirli bir yörede genel ücret düzeyinin referans alınmasını” öngörmektedir. 

ILO’nun 89 sayılı tavsiye metninde ise; “hayat pahalılığı, sağlanan hizmetlerin adil ve 

makul değeri, tarımda yapılan toplu sözleşmeler uyarınca denk veya benzer işler için 

ödenen ücretler ve işçilerin yeterince örgütlenmiş olduğu bölgelerdeki diğer iş 

kollarında benzer yetenek gerektiren işler için ödenen ücretler” asgari ücretin 

belirlenmesinde dikkate alınacak hususlardandır (Korkmaz, 2003: 41). 

Sosyal adaletin uygun bir şekilde sağlanabilmesi için yapılan karşılaştırma 

sadece ücretliler arasında değil, toplum içerisindeki tüm gelir grupları arasında 

yapılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında tarım ve tarım dışı gelirlerin kıyaslanması mantıklı 

bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım ve tarım dışı yaşam şartlarının 

farklılığı, sanayi kesiminde asgari ücretlerin daha yüksek bir düzeyde belirlenmesine 

etki etmektedir. Asgari ücret seviyesinin, tarım gelirlerinin oldukça üzerinde bir 

düzeyde belirlenmesi, niteliksiz emeğin, sanayi işletmelerinin yoğun olduğu kent 

merkezlerine kitlesel bir şekilde göç etmesine yol açabilmektedir. Tarımda istihdam 

edilen gizli işsiz konumundaki aile fertleri bu kitlesel göç hareketi sonucunda kentlerde 

açık işsiz konumuna düşebilmektedir. Bu açıdan tarım ve tarım dışı kesimler arasındaki 

ücret karşılaştırmaları çeşitli sorunsalları da ortaya çıkarabilmektedir. Sosyal politika 

açısından bakıldığında, bu karşılaştırmalardan hareketle “doğal biçimde işleyen ve 

yalnızca kar maksimizasyonunun amaçlanmadığı bir sanayide, niteliksiz işçilere ödenen 

ücretin temel alınması” bir ölçü olarak kabul edilebilecektir (Talas, 1997: 90). 

1.1.3.2. Ekonomik İçerikli Kriterler 

Ekonomik içerikli kriterler, asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde, bu ücreti 

ödemek zorunluluğunda olanların ekonomik şartlarını dikkate almaktadır. Bu kriterlerin 

temel noktasını, asgari ücretlerin ekonomiye etkilerinin olumsuz olduğuna dair 

endişeler oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; iktisadi gerçeklikler temel alınarak 

belirlenmeyen bir asgari ücret, bir taraftan işverenlerin ödeme kapasiteleri üzerinde 

negatif etkiler yaratacak, diğer yandan rekabet edilebilirlik düzeyi azalacak ve bununla 

bağlantılı olarak istihdamda daralma söz konusu olacaktır. Bu durum aynı zamanda, 
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işverenlerin asgari ücret ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymama tercihlerini de 

etkileyecek ve işverenleri kayıt dışı istihdam tercihlerine itecektir (Korkmaz, 2003: 41-

42). 

Ödeme Kapasitesi Kriteri: Ödeme kapasitesi kriteri, asgari ücretin 

düzenlenmesinde dikkati, işçi kesimi ve onların ihtiyaçları üzerinden alarak; bu ücreti 

karşılayacak olan kesimlere çekmek olarak tanımlanmaktadır. Bu kesimler, mikro 

açıdan işverenler, makro açıdan ise tüm ekonomidir. Asgari ücretin, yalnızca işçinin 

ihtiyaçlarına ve karşılaştırılabilir gelir standartlarına göre belirlenmesi en uygun şekilde 

belirlenmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer yandan; asgari ücreti ödeyecek olan 

birimlerin iktisadi yapıları bu ücret düzeyini karşılayamayacak seviyede ise; söz konusu 

durum iktisadi ve mali sistemler açısından çeşitli sorunlara neden olabilecektir. Bu 

sorunlar, mikro düzeyde işletmelerin küçülmesi ya da piyasadan tamamen çekilmeleri 

şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, genel iktisadi düzlem içerisinde toplam istihdam 

düzeyinin azalması, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar ve ekonomik daralma şeklinde de 

ortaya çıkabilmektedir (Gökdere, 1997: 16). 

Ödeme kapasitesinin belirlenmesinde standart bir ölçü ortaya koymanın 

zorlukları bulunmaktadır. Bu zorluklar, birim olarak hangi ölçek düzeyinin kullanılacağı 

(işletme, sanayi, genel ekonomi) ve bu ölçek içerisinde hangi ekonomik değişkenlerin 

(kar, istihdam seviyesi, verimlilik düzeyleri, iktisadi gelişme) temel alınacağıdır 

(Korkmaz, 2003: 42). 

İşletme seviyesinde bir ölçek belirlenmesi durumunda ödeme kapasitesi, diğer 

şartlar sabit olmak kaydıyla işletmenin karlılığına ve verimliliğine bağlı olacaktır. Fakat 

karlılık düzeyleri ile fiili ücretler arasındaki ilişki her zaman olumlu olmayabilir. Çünkü 

karlılık seviyesi yüksek olan işletmelerde örgütlenmiş olan sendikalar ve çalışanlar 

yüksek ücret talebinde bulunacaklardır. Diğer yandan; karlılık oranları aynı seviyede 

olan iki firmanın ödedikleri ücretler arasında da önemli farklılıklar söz konusu 

olabilmektedir. Çünkü bazı firmalar ücret baskıları karşısında daha ılımlı davranışlarda 

bulunurken; bazı firmalar ise yüksek kar seviyelerine rağmen düşük ücret politikalarını 

sürdürmeye devam edebilirler (Gökdere, 1997: 17). Bu açıdan karlılık göstergeleri 

temel alınarak belirlenmeye çalışılan asgari ücretin işletmeler üzerindeki etkileri de 



18 
 

farklı olabilecektir. Bu yüzden de karlılık göstergeleri işletmelerin ödeme kapasiteleri 

konusunda çok sağlıklı bir bilgi sağlamamaktadır (Korkmaz, 2003: 42). 

Ödeme kapasitesinin sanayi ölçeğinde ele alınması durumunda ise; her bir farklı 

sanayi yapısı için ayrı bir ücret seviyesinin belirlenmesi durumu söz konusu olacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında, gelişen ve yüksek kar getiren sanayi dallarında asgari ücret 

seviyesi yüksek, düşük kar düzeyine sahip sanayilerde ise düşük düzeylerde 

belirlenecektir (ILO, 1968: 66). Böyle bir yapı, gelişen ve yüksek kar seviyelerine sahip 

olan sanayi dallarında çalışanlar için avantaj sağlarken; düşük kar düzeyine sahip 

sanayiler açısından dezavantajlı bir durum oluşturacaktır. Çeşitli sanayi kollarında 

ödeme kapasitelerine göre farklı asgari ücret ödenmesi, iktisadi büyüme ve etkinlik 

açısından da olumsuz etkilere yol açmaktadır. Ödeme kapasitesinin ulusal düzeyde 

değerlendirilmeye çalışılması ise; uygulama açısından kolaylık gösterse de ulusal 

seviyedeki değişkenleri sağlıklı bir açıdan değerlendirmenin zorluğu sebebiyle birtakım 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar; belirlenecek asgari ücretin 

ödemeler dengesi, istihdam seviyesi, fiyat hareketlenmeleri ve toplumsal kalkınma 

hedefleri ile ilintili birtakım verilere dayandırılması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır 

(Korkmaz, 2003: 43). 

Ekonomik Kalkınma Gerekliliği Kriteri: Ulusal düzeyde ekonominin ödeme 

kapasitesi, ülkenin gelişmişlik seviyesine bağlıdır. Bu yüzden ortaya konacak asgari 

ücret seviyesinin, ülkenin iktisadi kalkınma göstergeleri ile uyum içerisinde olması 

gerekmektedir. ILO’nun 131 sayılı Sözleşmesinde ve 135 sayılı tavsiye metninde 

“asgari ücretin seviyesi belirlenirken iktisadi kalkınma düzeyinin, verimlilik oranlarının 

ve yüksek seviyedeki istihdam hedeflerinin dikkate alınması” gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Bazı durumlarda ise; asgari ücret belirlenirken ülkenin ulusal, 

bölgesel ya da kırsal gelişimini içeren sosyo-ekonomik gelişme seviyesi de dikkate 

alınabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de de 1982 Anayasası’nın 55.maddesi 

gereğince ülkenin sosyo-ekonomik durumunun dikkate alınacağı belirtilmiştir. 1961 

Anayasası’nda yer almayan bu anayasal hüküm; temelde belirlenecek asgari ücretin 

iktisadi kalkınma hedefleriyle ve ekonomik göstergelerle uyum içerisinde olmasını 

sağlamak ve belirlenen asgari ücretin iktisadi dengeleri olumsuz etkilemesini önlemek 

amacını taşımaktadır (Korkmaz, 2003: 43-44). 
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1.1.4.Asgari Ücretin Kapsamı 

Asgari ücretin kapsamı; düzenlenmiş olan asgari ücretin hangi işçi grupları 

üzerinde uygulanacağını esas almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ulusal düzeyde tek bir 

asgari ücretten, her bir meslek grubu için belirlenen ayrı ayrı asgari ücret oranlarına 

kadar oldukça geniş birtakım uygulamalar söz konusudur. Bu iki durumsal yapı 

arasında ise; bölgesel, endüstri ve işkolları düzeyinde farklı asgari ücret düzenlemeleri 

bulunmaktadır. Bu düzlemden bakılacak olunursa; asgari ücretin kapsamı konusunda 

genel ya da farklı önceliklere (bölge, endüstri, iş kolu, meslek) dayanan sistemler 

karşımıza çıkabilmektedir. 

1.1.4.1. Asgari Ücretin Genel Kapsam Esasına Göre Belirlenmesi 

Asgari ücretin, tüm ülkede ya da eyalette tek tip olarak uygulanmasıdır. Sistemin 

temelinde “genellik niteliği” değişmemekle birlikte birtakım yasal farklılıklara (tarım-

tarım dışı, genç-yetişkin) ve bazı istisnai durumlara (Starr, 1993: 40) gidilmesi sistemin 

genel yapısını etkilememektedir. Çünkü önemli olan temel nokta, asgari ücretin genellik 

ifade etmesidir (Kutal, 1969: 47). Ülkelerin tek tip asgari ücret düzenlemelerini tercih 

etmelerinin nedenleri ve bu durumun sağladığı avantajları şu şekilde değerlendirmek 

mümkündür: 

a) Asgari ücretin, tüm ülke bazında bir ücret tabanı sağlaması, iş fırsatları 

açısından bölgesel ya da iş kolları arasında oluşabilecek farklılıkları önleyecek (ILO, 

1968: 79), bu şekilde işçiler ile işverenler arasındaki ücret uyuşmazlıkları azalarak, 

farklı sektör yapıları arasında oluşabilecek emek hareketlenmeleri önlenebilecektir 

(Kutal, 1969: 47). 

b) Asgari ücretin genel kapsam esasına göre belirlenmesi, sistemin uygulanması, 

denetim ve koordinasyonu konusunda önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda 

bakıldığında, söz konusu sistemin katkısıyla asgari ücret uygulamalarının kontrolü 

sağlanmakta ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde tek tip bir asgari 

ücret uygulamasıyla yönetsel yapılara, karar alma süreçlerinde büyük kolaylıklar 

sağlanmaktadır (Korkmaz, 2003: 74). 
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c) Asgari ücretin genel kapsam esasına göre belirlenmesi, kalkınma 

politikalarının uyumlaştırılmasına da katkı sağlamaktadır. Bir başka açıdan 

bakıldığında, asgari ücret uygulaması, makro ekonomik hedeflere ulaşmada ve bu 

hedeflerin koordinasyonunun sağlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır (Starr, 1993: 

47). Bu bağlamda, asgari ücretin uygulanmasından sorumlu olan yasal organlar, sosyo-

ekonomik amaçlara (enflasyonla mücadele, ödemeler dengesi, gelir dağılımında adaletin 

sağlanması, eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleştirilmesi, emek mobilizasyonu) 

erişilmesi açısından daha rahat düzenleme imkânını yakalamaktadırlar. Yine, tek tip 

asgari ücret anlayışının geçerli olduğu ülkelerdeki hükümetler, sosyal güvenlik 

ödemeleriyle asgari ücret oranları arasında yasal bir ilişki ağı kurmakta ve böylece 

sosyal güvenlik sistemlerini de daha rahat bir şekilde düzenleme imkânı bulmaktadırlar 

(Starr, 1993: 54). Fakat sosyal güvenlik ödemelerinin asgari ücrete endekslenmesi, 

hükümetlerin sosyal güvenlik yapısı içerisinde oluşabilecek açıkları kapatmak amacıyla 

asgari ücret artışlarının üzerinde baskılama yapmasına ve böylece asgari ücretlerin reel 

değerlerinin aşınmasına yol açabilmektedir (Korkmaz, 2003: 75). 

d) Tek tip asgari ücret uygulaması, ücret politikası açısından daha yararlı 

olmakta ve bölgesel ücret farklılıklarının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Böylece, 

ücret farklılıklarından kaynaklanan emek göçlerinin önlenmesi, büyük kentlerde 

oluşabilecek yığılmaların ve gecekondulaşmanın önüne geçilebilmesi de sağlanacaktır. 

Fakat göç olgusunun ücret farklılıklarından daha çok istihdam sorunsalından 

kaynaklanıyor olması, asgari ücretlerin tek tipliliğinin iç göçe engel olma etkisini 

daraltmaktadır (Korkmaz, 2003: 75). 

e) Asgari ücretin genel kapsam esasına göre belirlenmesi, işverenlere ücret 

yönetimi açısından önemli kolaylıklar sağlamakta ve oluşabilecek sıkıntıların da önüne 

geçmektedir (Korkmaz, 2003: 75). 

Genel kapsam esasına dayanan asgari ücret uygulaması, asgari ücretlerin, 

yasalar, hükümetler ve bağımsız ücret kurulları tarafından belirlendiği sistemlerde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. ABD başta olmak üzere asgari ücretlerin yasalar 

tarafından belirlendiği birçok ülkede bu sistem uygulanırken; Fransa, Kanada, Hollanda, 

Portekiz ve İspanya’da da asgari ücretler bazı istisnalar haricinde bütün işçileri 

kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya, 
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Şili, Paraguay ve Uruguay’da asgari ücretler tüm ülke kapsamında uygulanmaktadır. 

Türkiye de benzer şekilde asgari ücret uygulaması açısından genel asgari ücret 

uygulaması kapsamında olan ülkelerden biridir (Korkmaz, 2003: 76). 

1.1.4.2. Asgari Ücretin Farklı Kapsam Esaslarına Göre Belirlenmesi 

Tek tip asgari ücret düzenleme sistemi, uygulamada ve makro politikaların 

irdelenmesinde önemli düzeyde kolaylıklar sağlamakla birlikte, kapsamı ne kadar geniş 

olursa olsun kapsam dışında kalan işçi kesimleri her zaman için var olmaktadır. Bu 

durum ise; ülkelerin coğrafi ve sektörel gelişme farklılıklarını ve sektörlerin ya da 

bölgelerin farklı ödeme kapasitelerini dikkate alarak farklı kapsam esasına dayanan 

asgari ücret düzenlemelerinin avantajlarını ortaya koymaktadır. Farklı kapsam 

esaslarına dayanan asgari ücret tespitleri, esnek yapılanmaların önünü açarken, özellikle 

de gelişmekte olan ülkelerde bölgesel ve sektörel kalkınma ve yaşam standartları 

arasındaki farklar asgari ücret seviyelerine yansıtılabilmektedir. Ancak, aynı ülke 

içerisinde farklı asgari ücret düzeylerinin belirlenmesi, uygulamanın koordinasyon ve 

denetimini de giderek zorlaştırmaktadır. Diğer yandan, bu farklılaşmalar, asgari ücretin 

temel amaçlarından biri olan, çalışanlara sosyal açıdan uygun bir yaşama standardı 

sağlama fonksiyonunun tam olarak gerçekleştirilmesine de engel teşkil etmektedir 

(Kutal, 1969: 49-50). 

1.1.4.2.1. Bölgesel Farklılık Esasına Göre Belirlenmesi 

Asgari ücreti tespit eden kesimler, ülkenin kalkınma politikalarındaki önceliklere 

ve kır-kent arası geçinme endekslerindeki farklılıkları temel alarak çeşitli bölgeler için 

farklı seviyede asgari ücret uygulayabilmektedirler. Bununla birlikte, hükümetler, genel 

uygulamanın yetersiz kaldığı ya da toplu pazarlık kapsamının dışında kalan bölge ya da 

mahalleler için de farklı seviyede asgari ücret tespit edebilirler. Bu yapının 

uygulanması, tespitsel süreci ve koordinasyonu açısından birtakım sorunlar bulunmakla 

birlikte, bu uygulama bütün ülkeyi kapsayan tek tip bir asgari ücret uygulamasında var 

olan aksaklıkları ortadan kaldırmakta ve ülkelerin kalkınma hedeflerinin daha iyi 

yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır (Korkmaz, 2003: 77). 
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1.1.4.2.2. Dar Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Belirlenmesi 

Asgari ücretlerin ülkedeki daha dar kapsamlı iktisadi faaliyet alanlarına göre 

belirlenmesi uygulaması, genel kapsamlı asgari ücret uygulaması ya da bölgesel asgari 

ücret uygulamasına göre daha sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. Asgari ücretlerin 

düzenlenmesinde iktisadi önceliklerin dikkate alınması, iş kollarının ücret yapıları ve 

işletmelerin ödeme güçlerinin daha iyi bir şekilde değerlendirilme imkânının bulunması 

bu yöntemin temel avantajlarını ifade etmektedir (Korkmaz, 2003: 78). 

1.1.4.2.3. Mesleki Farklılıklara Göre Belirlenmesi 

Asgari ücretin kapsamının mesleki farklılıklara göre belirlenmesiyle birlikte 

farklı meslekler ve bunlara bağlı işler için farklı seviyelerde asgari ücretin belirlenmesi 

söz konusu olmaktadır. Ülkeler açısından bu uygulama, koordinasyon problemleri 

nedeniyle pek yaygınlık göstermemekle beraber, özellikle, diğer asgari ücret 

uygulamalarının kapsamı dışında kalan çeşitli mesleki kategorilerdeki işçileri, ücret 

koruması altına almak hedefiyle uygulanmaktadır. Bu sistemde kapsam, herhangi bir 

ekonomik birim ya da işkolu ile değil, sadece meslek olgusu ile sınırlandırılmaktadır 

(Korkmaz, 2003: 79). 

1.1.4.3. Asgari Ücretin Kapsamında Özel Durumlar 

Asgari ücret uygulaması, genel ya da farklı kapsam esasları bağlamında bütün 

işçilerin asgari ücret korumasından faydalanmasını hedeflese de; bazı işçi gruplarının 

gerek istihdam gerekse de verimlilikleri esas alınarak bu kesimler için asgari ücretin 

normal düzeyinden daha aşağı bir seviyede belirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu 

kesimler; sakatlar, yaşlılar, çocuklar, öğrenciler, çıraklar ve gençlerdir. 

Ele alınan gruplar içerisinde çıraklar ve sakat işçilerin durumu diğerlerine 

oranla farklılık arz etmektedir. Bu gruptaki işçilerin, işe yaptığı katkı ve işten 

kaynaklanan yükümlülükleri sınırlı olduğundan dolayı daha düşük bir seviyede asgari 

ücret alabilmektedirler. Teorik olarak, genç işçiler açısından asgari ücret seviyelerinin 

farklılaştırılması ise; asgari ücretin istihdam üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini 

azaltmak amacıyla değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, işveren kesimi 
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gençlerin asgari ücret seviyelerinin aşağıya doğru daha yüksek bir seviyede 

esnetilmesini istemektedir (Korkmaz, 2003: 79). 

1.1.5. Asgari Ücret Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi 

Emek geliri olarak betimlenen ücret kavramının ortaya çıkışı ve belirlenmesi her 

zaman iktisat biliminin en temel konularından birisi olmuştur. Ücretlerin oluşumu 

konusunda tarihsel süreç içerisinde bir taraftan serbestçe oluşumu savunan liberal 

görüşler, diğer yandan ise; üretimin en önemli unsurunun emek olduğunu kabul ederek 

üretimden en büyük payı emeğin alması gerektiğini ileri süren sosyalist görüşler yer 

almaktadır. Bu konudaki diğer düşünceler ise; iktisadi alanda serbestliği savunan 

anlayışla müdahaleci anlayışı temsil eden ekoller arasında yer edinmektedir. Bu 

bağlamda bakılacak olunursa, asgari ücretin belirlenmesi olgusu tarihsel süreç içerisinde 

böyle bir düzlemde değerlendirilebilir. Bu açıdan ele alındığında, asgari ücretin tarihsel 

gelişim süreçlerini, kapitalizm öncesi, klasik iktisadi dönem, sosyalist düşünce, 

keynesyen düşünce ve neo-liberal düşünce içerisinde irdeleyebilmek mümkündür. 

1.1.5.1. Kapitalizm Öncesi Ücret Anlayışı ve Asgari Ücret 

Gerek düşünce gerekse de uygulama alanında, ücretlerin alt sınırına müdahale 

anlayışının geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Düşünce olarak Yunan filozof 

Platon’a, uygulama açısından ise; M.Ö. 2000’li yıllardaki Babil Devleti’nin Hamurrabi 

Kanunlarına kadar dayanan asgari ücret olgusu, ortaçağda ise; adil fiyat ve adil ücret 

anlayışları içerisinde kendisine yer edinmiştir (Türk-İş, 1978: 14-15). Adil ücret 

anlayışı, ortaçağ iktisadi yapısı içerisinde yer alan adil fiyat anlayışının bir yansıması 

şeklinde gelişmiştir. 15.yüzyılda yaşamış Floransalı bir düşünür olan Aquinas’ a göre; 

“bir kimseye işi ve emeği karşılığı yapılan ödemeye ücret (merces) denir. Bir kimseden 

alınan herhangi bir şey için adil fiyat ödemek, adil bir davranış olduğuna göre, bir 

kimseye işi ve emeği için bir ücret ödemek de adil bir davranıştır” (Savaş, 2007: 119). 

Yine, düşünüre göre adil ücret, işçinin içerisinde yer aldığı sosyal sınıfın seviyesine 

göre ailesiyle bir arada yaşama imkânını kendisine sağlayan ücrettir. Bu açıdan 

bakıldığında, adil ücret hakkının “sosyal sınıf” temeline dayanıyor oluşu önemli bir 

sorunsal olsa da, işçiye ailesiyle bir arada yaşama imkânı veren bir ücret düzeyini 

belirtmesi günümüzdeki asgari ücret anlayışıyla benzerlikler taşıması açısından 
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önemlidir. Bu yaklaşım içerisinde ücretlerin en alt sınırına müdahale öngörülmemekle 

birlikte, mutlak açıdan ücretin “adil” olması gerektiği öne sürülmektedir. Sanayi 

devrimi öncesinde yaygın olan lonca sistemi içerisinde yer alan her şeyin fiyatının 

“lonca teşkilatı” tarafından belirleniyor oluşu, doğal olarak ücret mekanizmasının da 

lonca teşkilatı tarafından belirlenmesini sağlamıştır. Bu sistemdeki temel düşünce, 

üretim standardizasyonunun sağlanması ve esnaf arasında haksız rekabetin önlenmesi 

(Kutal, 1969: 17) olmakla birlikte, aynı zamanda emeğin de uygun bir standartla 

fiyatlandırılması olduğundan; bu sistem yapısı içerisinde adil ücret düşüncesi uygulama 

alanı bulabilmiştir (Savaş, 2007: 119-120). 

1.1.5.2. Klasik İktisat Düşüncesinde Ücret ve Asgari Ücret 

18.yüzyılda başlayarak, 19.yüzyılda Avrupa ülkelerine giderek yayılan 

sanayileşme hareketleri, Ortaçağ anlayışının bir ürünü olan lonca teşkilatını yok 

ederken, loncalarda çırak ve kalfa olarak istihdam edilenleri ise; yeni oluşan fabrika 

sisteminin ucuz işgücü haline getirmiş ve bu kesimler loncalarda sahip oldukları tüm 

koruyucu mekanizmalardan yoksun kalmışlardır (Topalhan, 2010: 69). 

Ortaya çıkan sanayi devrimi ve yeni ekonomik sistemin düşünsel temelleri de 

yine bu dönemde filizlenmiştir. Klasik iktisadın doğuşu olarak görülen bu dönem Adam 

Smith’in ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda biçimlenmeye başlamış ve daha sonra 

takipçisi olan birtakım klasik iktisatçılar bu fikirleri daha da ileriye taşımıştır. 

Smith, ücretle ilgili açıklamalarında, ücreti, müdahalenin yer almadığı bir piyasa 

içerisinde emek arzı ve talebine göre belirlenen bir olgu olarak betimlemiştir. Ona göre; 

ücret, emeğini arz eden işçi ile emek talebinde bulunan işveren arasında pazarlık 

sonucunda oluşmaktadır. Smith, bu pazarlık sürecinden işverenlerin, işçilere oranla daha 

kazançlı çıktığını ifade ederken; işçinin ücretinin oluşabilecek en alt noktada meydana 

geleceğini ifade etmektedir. Bu seviye, ücretin buradan daha aşağıya inemeyeceği bir 

noktayı betimlemektedir. Bu noktayı, Smith “geçim ücreti” olarak ifade etmekte ve bu 

ücreti, işçinin ailesiyle birlikte geçimini sürdürebileceği en alt seviye olarak ele 

almaktadır (Smith, 1997: 65). 

Klasik İktisadi Düşüncenin önemli isimlerinden biri olan David Ricardo’ya göre 

ise; emeğin doğal ve piyasa fiyatı olmak üzere iki tip fiyatı (ücreti) söz konusudur. 
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Doğal ücret, işçilerin kendi nesillerini sürdürmelerini sağlayacak ücret olarak 

betimlenirken, piyasa ücreti ise; emek arz ve talebine göre oluşan ücret olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ekonomik büyüme dönemlerinde emeğin doğal ücreti, piyasa ücretinin 

üzerine çıkmakta, bu ise; evlenmeler ve çok çocuklu ailelerin oluşmasına neden olarak 

kısa zamanda emek arzının artmasına neden olabilmektedir. Emek arzında oluşan 

artışlar ise; piyasa ücretini yeniden doğal ücret düzeyine indirecektir. Ekonominin 

daralma dönemlerinde ise; bu mekanizma tersine doğru işleyecek ve piyasa ücretinin 

doğal ücretin altına düşmesi ile birlikte emek arzında daralma meydana gelecektir. 

Emek arzının daralması ise; piyasa ücretinin tekrardan doğal ücret düzeyine çıkmasıyla 

son bulacaktır (Savaş, 2007: 323). Bu durumdan hareketle; işçinin ve ailesinin asgari 

geçimlerini sağlamaya yönelik olarak belirlenen doğal ücretin, yalnızca işçilerin eline 

geçebilecek en yüksek ücreti temsil ettiği ifade edilmektedir. Bu açıdan, işçiler 

açısından yoksulluk ve sefaletin devam edeceği sonucuna çıkan Ricardo’nun bu teorisi, 

Alman iktisatçı Ferdinand Laselle tarafından “Ücretin Tunç Kanunu” olarak 

adlandırılmıştır (Akyıldız, 2011: 125). 

Klasik iktisadın “nüfus yasası” ile tanınan temsilcisi Thomas Robert Malthus 

ise; nüfusun ahlaki birtakım sınırlamalarla kontrol altına alınması gerektiğini ifade 

ederken bunun sağlanamaması durumunda ise; reel ücretlerin geçimlik düzeye 

düşeceğini ifade etmektedir. Malthus, standart klasik görüşlerden belli açılarla 

uzaklaşmakla birlikte; onun ücretlere ilişkin temel görüşleri kendisinden önceki klasik 

iktisatçılarla uyum halindedir. Diğerleri gibi o da, serbest ticareti savunmakta ve devlet 

müdahalesinin karşısında yer almaktadır (Barber, 1997: 97-98). O dönem; İngiltere’de 

çıkarılan Yoksulluk Yasası’na yönelik sert eleştirilerde bulunan Malthus, devletin 

ekonomiye müdahalesine karşı çıkarak, ücretlere müdahale edilmemesi gerektiğini 

savunmakta ve bu durum onun ücretlerin alt sınırı olan asgari ücrete karşı olduğunu 

göstermektedir (Korkmaz, 2003: 10). 

Klasik iktisadın bölüşüm ve müdahale alanındaki genel kabullerine yönelik 

olarak dile getirilen ilk ciddi eleştiri, klasik iktisat düşünürlerinden biri olan John Stuart 

Mill tarafından ele alınmıştır. Mill, Malthus’un işçi sınıfının fakirlikten 

kurtulamayacağını ifade eden nüfus teorisi düşüncesini ve işçi ücretlerinin asgari geçim 

seviyesinde belirleneceğini savunan diğer klasik iktisatçılardan farklı olarak; gelir 
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dağılımının insanlar tarafından yönlendirilebileceğini ileri sürmüştür (Barber, 1997: 

160). Mill’in düşünceleri, işçi sınıfına yönelik yapıcı politikaların oluşması açısından 

bir temel sağlamış ve piyasalara yönelik müdahale çabasını ortaya koymuştur. Ayrıca, 

Mill’in düşünceleri işçi ve işveren ilişkilerinde “kurumsallaşma” sürecinin temellerinin 

atılmasını da sağlamıştır (Kök, 1999: 160). Mill’in klasik iktisadın temel olgularını 

sorgulama çabasındaki bu düşünceleri, klasik okulun ücretlere müdahale edilmesi 

konusundaki katı tutumunu sarsmış ve onun, gelir dağılımının piyasa mekanizmasının 

şartlarına terk edilmemesi fikriyatı ile de asgari ücret düzenlemeleri konusunda düşünsel 

bir dayanak oluşmaya başlamıştır (Korkmaz, 2003: 10). 

1.1.5.3. Sosyalist Düşüncede Ücret ve Asgari Ücret 

Sosyalist düşünce temel olarak, kapitalist iktisadi düzende, işçilerin emeklerinin 

sömürüldüğü değerlendirmesi üzerine kurulmuştur. Sosyalistlere göre; sanayileşmenin 

meydana getirdiği kötü çalışma ve yaşam koşulları, makineleşmeden ve emek 

piyasasında işçi-işveren arası rekabetten kaynaklanmıştır (Kutal, 1969: 19-20). Sosyalist 

düşünce, tarih içerisinde farklı ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıkmış olmakla birlikte; 

dünya üzerinde yer alan yaşam koşullarına dayalı hoşnutsuzluklar ve eşit olmayan 

kesimler arasındaki rekabetçi bir piyasa düzeninin toplumda yol açtığı fakirlik, eşitsizlik 

ve güvensizlik olgusuna yönelik bir tepkiyi vurgulamıştır (Savaş, 2007: 429). 

Sosyalist düşüncenin ortaya çıkmasına fikirleriyle katkı sağlayan Karl Marx, 

emeğin bütün refahın kaynağı olduğunu ifade etmiş, bununla birlikte emek sahibi olan 

işçilerin neden asgari bir yaşama seviyesine tabi kılındıklarının sebeplerini araştırmıştır. 

Marx, bu zıtlığın sebeplerini kapitalist düzenin işleyiş mekanizmasına bağlamıştır 

(Topalhan, 2010: 70). Marx’a göre; üretim sürecine katkısı bulunmayan kapitalist, sahip 

olduğu sermaye ile üretim araçlarını ve emeği satın alarak sistemin temel 

mekanizmasını işletmeye başlamaktadır. Üretimin kara dönüşmesini, karın yeniden 

yatırım aracıyla üretime dönüşmesi olgusu takip etmektedir. Fakat karın yeniden 

üretime dönüştürülebilmesi için yatırım için ortaya konulan ilk miktardan daha 

fazlasının elde edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bu fazlalık, emekten elde edilen 

artık değer olarak ifade edilmektedir. Artık değer, kapitalistin karını ve üretim 

işlemlerinin amacını da göstermektedir (Marx, 2012: 25). Bu açıdan bakıldığında; 

Marx’a göre kapitalist sistem, artık değer mekanizmasına göre kurulan ve işleyen bir 
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sistem olarak ele alınmaktadır. Bu sistem içerisinde, işçiler, bireysel olarak üretim 

araçlarının sahibi olmadıklarından dolayı emeklerini piyasa içerisinde değerlendirerek 

hayatlarını idame ettirmek zorundadırlar. Bundan dolayı; işçinin değeri, geçimini 

sağlayabilmesi için gerekli olan malların değerinden ibaret olmaktadır (Marx, 2011: 

167). 

Marx, klasik görüşe ait olan ücretlerin asgari geçim seviyesine mahkûm olduğu 

düşüncesini kabul etmekte ve bunun nedenini kapitalist sistemin kendi içerisinde 

aramaktadır. Marx’ın bu düşüncelerinin, o dönemki iktisadi gerçekliklerle ve o dönemin 

tekstil sanayindeki çalışma şartlarında görülen yapıya uygun düşmesiyle beraber 

bilimsel açıdan yetersiz olduğu klasik düşünürlerce ileri sürülmektedir (Kutal, 1969: 

22). Bununla birlikte, Marx’ın düşünsel katkıda bulunduğu sosyalist fikirler, işçi 

kesimlerinin bilinçlendirilmesinde, örgütlenmesinde, sendikaların gelişiminde ve 

devletin geleneksel rolünün değişmesi üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Sosyalist 

düşüncenin sosyo-ekonomik yapı üzerindeki bu etkileri; devletlerin, 19.yüzyılın sonları 

ve 20.yüzyılın başlarında, koruyucu iş hukuku düzenlemeleri yapmasına ve işçilere 

asgari ücret hakkının tanınmasına yönelik düzenlemeler oluşturmasında etkin olmuştur 

(Kutal, 1969: 23). 

1.1.5.4. Keynesyen İktisatta Ücret ve Asgari Ücret 

I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde, birçok gelişmiş ülkede iktisat 

tarihinin bilinen en büyük krizlerinden biri olan 1929 Büyük Buhran’ının yaşanmasıyla 

birlikte bu dönemde; işsizlik olgusu büyük kitleler ile ifade edilmeye başlanmıştır. Bu 

süreç içerisinde; bir taraftan Marx’ın “kapitalizmin geleceğine yönelik düşünceleri” 

yeniden değer kazanırken (Barber, 1997: 302), diğer yandan klasik iktisadın fikirsel 

temelleri derinden sarsılmıştır. Neo-klasik iktisatçılar, ekonominin normal işleyişine 

bırakılması halinde tam istihdamın zamanla oluşacağını ve tam istihdamdan 

oluşabilecek sapmaların önemli olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak; bu 

değerlendirmelerin hiçbirisi, kriz süreci içerisinde oluşan deflasyon olgusu ve yüksek 

seviyedeki işsizlik sorunsalına çare bulamamıştır (Korkmaz, 2003: 12). 

1936 yılında yayınlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” kitabıyla 

birlikte John Maynard Keynes, iktisadi politika araçlarını irdeleyerek, klasik iktisada 
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devlet eliyle müdahale edilmesi gerektiğini savunmuş ve hükümetlerin denk bütçeler 

oluşturması yerine, toplam talebin arttırılabilmesi için bütçe açıklarının verilmesi 

gereğini dile getirmiştir. 

Keynes, iktisadi yapıdaki dengesizliğin temelde işçi sendikalarının ücretlerin 

asgari ücret düzeyinin altına inmesini engellediği iddialarından kaynaklanmadığını ve 

bu ifadeden hareketle işçi sendikalarını meşru pazarlık temsilcileri olarak görerek 

ücretlerin belirlenmesindeki kurumsal rollerine büyük bir önem atfetmiştir. Bu açıdan, 

ücretlerde indirime gidilmesinin sistemde hiçbir şekilde iyileşmeye yol açmayacağını 

ifade etmiştir (Barber, 1997: 336). Keynes, işçilerin ücretlerindeki azalmalara, işsizlik 

pahasına da olsa razı gelmeyeceklerini gözlemlemiştir (Savaş, 2007: 756). 

Keynes, iktisadi durgunluk dönemlerinde istihdamın arttırılmasına engel olan en 

temel noktayı toplam talebi, tam istihdam seviyesinde tutmaya çalışmak olarak 

betimlemektedir. Bu açıdan, Keynes’e göre; parasal ücretlere ve belirlenmiş asgari ücret 

seviyelerine aşağıya doğru olacak şekilde müdahale edilmemesi gerekmektedir. Keynes, 

ekonominin durgunluktan çıkabilmesinin yolu olarak, devletin kamu harcamaları 

yoluyla toplam talebi arttırması gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda; asgari ücrette 

meydana gelebilecek artışlar da bu düzlem içerisinde tüketim eğilimi yüksek kesimlerin 

gelirlerini ve dolayısıyla da toplam talebi arttıracağından dolayı ekonomiyi 

durgunluktan çıkaracak önemli araçlardan birisi olarak görülmektedir (Korkmaz, 2003: 

13). 

1.1.5.5. Neo-liberal Düşüncede Asgari Ücret 

1929 Büyük Buhranı, klasik iktisadın temel ilkelerini yerinden sarsmış ve 

devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliğinden hareket eden keynesyen ekonomik 

sistemin oluşumuna zemin hazırlamıştır. 1970’li yıllarda yaşanan ve stagflâsyondan 

kaynaklanan, kimi kesimlerce Petrol Krizi olarak da adlandırılan iktisadi kriz süreci ise; 

devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliğini ileri süren düşünceler karşısında 

devletin görev ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanarak, ekonomik sistemde devlet 

müdahalesinin minimize edilmesini savunan yeni bir anlayışa yerini bırakmıştır 

(Kalmbach, 1987: 24). Devlet müdahalesi anlayışına yönelik tepkiler ve piyasa destekli 

politik fikirler (daha çok piyasa, daha az devlet), İngiltere’de Thatcher ve Amerika’da 
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ise; Reagan’ın başkanlıkları döneminde gerek ekonomik gerekse de siyasal alanda geniş 

etkiler yaratmıştır. 

Neo-liberal iktisatçıların asgari ücret hakkındaki değerlendirmelerinin özünde, 

asgari ücret yasalarının ve düzenlemelerinin piyasanın genel yapısını bozduğu ve 

dolayısıyla da yine aynı kitlenin (işçi sınıfının) bu uygulamadan zarar göreceği (asgari 

ücretin işsizliğe neden olacağı) düşüncesi yatmaktadır (Kalmbach, 1987: 42). Çünkü 

neo-liberal okulun takipçilerine göre; asgari ücretler ve sendikalar gibi kurumlar, 

piyasalar üzerinde tekelci etkiler yaratırlar ve doğal işsizlik oranını arttırırlar. Aynı 

zamanda bu uygulamalar, emek mobilitesini de önleyerek verimliliğin azalmasına etki 

etmektedirler (Standing, 1991: 23-24). 

Asgari ücret yasalarını eleştiren neo-liberal iktisatçılar, bu yasalardan dolayı 

ücretlerin rekabetçi denge ücretinin üzerine çıktığını ve ülkedeki işsizlik oranının 

arttığını ifade etmektedirler. Başka bir ifadeyle, asgari ücret kapsamında yasadan 

yararlanan bazı işçi kesimlerinin durumları düzelirken, geniş bir işçi kesimi ise; bu 

durum karşısında işlerini kaybetmektedirler (Seyidoğlu, 2006: 331). 

1.1.6. Asgari Ücretin Gelişmişlik-Az Gelişmişlik Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

İktisadi gelişimini tam olarak tamamlayamayan ülkelerde, asgari ücret anlayışı 

gelişmiş ülkelere göre; çok daha geniş bir ücretli kesim üzerinde etkin olmakta ve bu 

kesimlerin günlük yaşam koşullarını yakından ilgilendiren bir önem kazanmaktadır. 

Azgelişmiş ülkelerde ücretli çalışanların % 50’sine yakını asgari ücrete tabi 

durumdayken gelişmiş ülkelerde bu oran % 10 seviyesini aşmamaktadır (Kutal, 1969: 

4). 

Bu durum, asgari ücretin müdahale aracılığıyla tespit edilmesi gerekliliğinin, 

gelişmiş ülkeler açısından bir anlam ifade etmediği şeklinde algılanmamalıdır. Çünkü 

örgütlenme düzeyleri çeşitli nedenlere bağlı olarak zayıf kalan, bundan dolayı da toplu 

pazarlık gücüne tam anlamıyla sahip olamayan işçilere her ülke içerisinde 

rastlanabilmektedir. Bu kesimlerin korunmasında ve genel ücret politikalarının 

belirlenmesinde, gelişmiş ülkelerde de asgari ücretten geniş bir düzeyde 

yararlanılmaktadır (Akın, 2010: 14-15). 
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Bu açıdan Türkiye örneğine bakılacak olunursa; Türkiye’de 2012 tarihli SGK 

verilerine göre işçi statüsünde çalışan nüfusun % 47’si asgari ücretli olarak 

çalışmaktadır. (2012 verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık olarak 11 milyon sigortalı 

varken; asgari ücretli sayısı 5 milyon 129 bin 623 kişiden oluşmaktadır.) Asgari ücretin 

tespiti, başlangıç olarak çalışan nüfusun % 47’lik kesimini ilgilendirirken, asgari ücret 

düzeyinde görülebilecek artışlara bağlı olarak diğer ücretlerin de zaman içerisinde 

göreceli olarak yükselmesi sonucunda, asgari ücretin etki alanı tüm çalışanları kapsayıcı 

bir hal almaktadır.  

Asgari ücretin kurumsallaşması sürecine tarihsel bir düzlemde bakıldığında ise; 

ilk asgari ücret kanununun 1894 yılında Yeni Zelanda’da; 1896 yılında ise; 

Avustralya’da kabul edildiği gözlemlenmektedir. Yaklaşık 20 yıl süren mücadeleler 

sonucunda ise; 1900’lerin başında İngiltere’de asgari ücret yasalaşmıştır. 1909 yılında 

İngiltere’de önceleri sadece ev sanayinde çalışanların korunması amacıyla kabul edilen 

asgari ücret, 1912 yılında gerçekleşen büyük bir grev hareketi sonucunda, maden 

işçilerinin asgari ücretlerinin yasal bir sisteme kavuşturulmasıyla birlikte tüm 

İngiltere’de asgari ücretin kanunlaşmasına zemin hazırlamıştır. Fransa’da da 1915 

tarihinde ev sanayi alanında asgari ücret kanunlaşmış, yine aynı tarihlerde Almanya ve 

Avusturya’da da asgari ücret yasal zemine kavuşmuştur. Bununla birlikte 1945 yılına 

kadar Fransa, Hollanda ve o dönemin Nazi Almanya’sında ücretler tek taraflı olarak 

devlet tarafından belirlenmiştir (Taşçıoğlu, 1971: 38). Avrupa’nın diğer birçok 

ülkesinde ise; ulusal düzeyde asgari ücret düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi II. Dünya 

Savaşı sonrasına dayanmaktadır. 1944’te Luxemburg, 1950’de Fransa, 1954’te Malta, 

1969’da Hollanda ve 1974’te Portekiz ulusal düzeyde asgari ücretlerin uygulanmasına 

yönelik olarak yasal düzenlemeler yapmışlardır (Korkmaz vd., 2013: 101-102). 

Bu açıdan ele alındığında; gelişmiş ülkelerin pek çoğunda asgari ücret, işçilere, 

sadece sosyal açıdan asgari bir hayat seviyesi sağlama çabasının ötesinde, iktisadi ve 

sosyal gelişmelerden adil pay almalarını sağlayıcı bir araç niteliği de taşımaktadır 

(Türk-İş, 1978: 158). Bu bağlamda; asgari ücret, diğer sosyal politika önlemlerinden 

ayrı olarak değerlendirilmemelidir. Gelişmiş ülkelerde, asgari ücret üzerine yapılan 

çalışmalar, vergi yasalarında yapılan düzenlemelerle bir arada ilerlemekte, vergi yükü 

ise; ücret dışı gelir sağlayan kesimlere kaydırılmaktadır (Akın, 2010: 16). 
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1.2. ASGARİ ÜCRETİN EKONOMİK ETKİLERİ  

Asgari ücret, sürekli olarak iktisadi tartışmaların merkezinde olan bir konudur. 

Asgari ücretle ilgili tartışmalarda, iktisatçıların düşünceleri, asgari ücreti bir düzenleyici 

mekanizma olarak destekleyen ve desteklemeyen fikirlerin karşılıklı olarak çarpışması 

şeklinde kendisini göstermektedir. Asgari ücret anlayışını destekleyen kesimler, konuya 

daha çok asgari ücretin sosyal etkileri açısından bakmakta ve asgari ücreti, gelir 

dağılımında adaleti sağlayan, fakirliği azaltan ve ücret farklılıklarını önleyen bir 

mekanizma olarak görmektedirler. Asgari ücret anlayışına karşı çıkan kesimler ise; 

asgari ücretlerin, çalışan yoksullara yardımcı olmanın en iyi yolu olmadığını 

düşünmekte ve asgari ücreti, piyasa dengelerini bozan, işsizliği ve enflasyonu arttıran, 

eğitim talebini ve işgücü talebini azaltan ve hizmet içi eğitimi engelleyen bir olgu olarak 

değerlendirmektedirler (Mankiw, 2010: 185).  

1.2.1. Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretin, iktisadi yapı üzerinde olumlu/olumsuz etkilerine yönelik olarak 

yapılan tartışmaların en önemli alanlarından birini hiç kuşkusuz “istihdam” konusu 

oluşturmaktadır. Bu konuda, bir yandan asgari ücret artışlarıyla istihdam arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren “rekabetçi modeller” yer alırken; diğer 

tarafta ise; olumsuz etkinin çok daha az olduğunu hatta kimi zaman ve durumlarda 

olumlu etkilerin de görülebildiğini ileri süren “alternatif” yaklaşımlar yer almaktadır 

(Korkmaz vd., 2013: 136). 

1.2.1.1. Rekabetçi Modellerde Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkileri 

Rekabetçi modeller, klasik iktisadi yaklaşımın bir yansıması olarak, asgari 

ücretin istihdam üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı sonucuna ulaşmaktadırlar. 

Çünkü bu modellere göre; piyasada dengeyi sağlayan ücret, emek arz ve talebini 

eşitleyen ücrettir. Herhangi bir nedenle; bu denge ücretinin ihlal edilmesi istihdam 

düzeyini de olumsuz yönde etkileyecektir. Burada iktisatçıların dikkate aldığı temel 

nokta; ücret artışlarının tek başına olumlu ya da olumsuz bir etkisinden söz 

edilemeyeceğidir. Önemli olan nokta; ücretlerdeki artışların, işgücünün verimliliği 

üzerinde aynı oranda etkili olup olmadığıdır. Eğer her ikisinin de oranı aynı seviyede 

ise; bir sorun olmayacağı kabul edilmektedir (Korkmaz vd., 2013: 137). 
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Ücret haddi yükseltildiğinde, eğer verimlilik düzeyi sabit kalırsa, istihdam 

seviyesi gerileyecektir. Fakat ücret artışı, verimlilikte de net bir artışa yol açıyorsa, 

istihdam düzeyi, ücret seviyesindeki artış ve marjinal verim eğrisindeki kaymalara göre, 

başlangıç düzeyindeki istihdam oranının üzerinde ya da altında yer alabilecektir 

(Gökdere, 1997: 22). 

Diğer bir ifadeyle, reel ücret artışları, verimlilik sabit kaldığında, istihdam 

düzeyini mutlak bir şekilde düşürecektir. Verimlilik arttığında ise; istihdam düzeyinin 

artması ya da azalması mümkün olabilecektir. Fakat asgari ücret seviyesindeki artışların 

verimlilik artışına yol açması halinde, istihdam düzeyinin düşmesi daha muhtemel bir 

durumdur. Lakin aynı çıktı, artık, daha az sayıda işçiyle veya daha kısa zamanda elde 

edilebilecektir (Pürsünlerli, 2003: 35). 

Yüksek ücretler, belirli bir işgücü hacminin toplam ve ortalama verimliliğini 

yükseltse de, belirli sayıdaki bir işçi grubunun marjinal verimliliğini azaltabilmektedir. 

Bu durum, önceden marjinal işçi konumunda olanların, artık fazla işçi konumuna 

gelmesini ifade etmektedir. Bu kişilerin işten çıkarılması da istihdam düzeyini 

düşürecektir (Costers, 1996: 72).    

Asgari ücret düzeyindeki artışlar sonucunda talep, daha büyük bir üretim hacmi 

sağlamaya yetecek seviyede artmadığı sürece, verim düzeyinin yükseltilebilmesi 

yalnızca istihdamın daraltılabilmesiyle mümkün olabilecektir. Toplam ücret 

ödemelerindeki artışlar, ücretli kesimler tarafından satın alınan malların talebini de 

yükseltecektir (Peterson, 1997: 33). Bu açıdan, üretilen malların arzındaki artış ya da 

azalışlar, enflasyonist etkiler açısından belirleyici olacaktır (Frijters, 1998: 16).   

Rekabetçi modellerin temel aldıkları varsayımlar, tam rekabet piyasası 

koşullarına dayanmaktadır. Bu koşullar; a) piyasaların tam ve pürüzsüz olduğu,           

b) işçilerin, piyasa hakkında “tam bilgiye” sahip oldukları ve daha yüksek ücret öneren 

bir iş bulduklarında emek mobilizasyonunu gerçekleştirecekleri, c) yüksek ücret 

düzeylerinin, emek arzı üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı, d) işgücü verimliliğiyle 

ücret adaletsizliği arasında negatif korelâsyonlu bir ilişkinin olmadığı ve bu sebeple de 

işverenlerin adil bir ücret seviyesi için herhangi bir girişimde bulunmasına gerek 

duyulmadığı, e) işverenlerin, işletmeleri en verimli şekilde yönetecekleri ve tüm kar 
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fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirecekleri, f) yüksek karlı firmaların elde ettikleri 

karları, işçilerine, ikramiye ya da daha yüksek ücretler vasıtasıyla dağıtmayacakları 

varsayımlarıdır (Card ve Krueger, 1995: 10-11). Bunlardan dolayı, asgari ücretlerde 

yapılacak bir artışın, verimlilik artışının üzerinde olması durumunda piyasa dengesi 

bozularak istihdam seviyesi daralacaktır. 

Bu varsayımlar altında rekabetçi modelleri; asgari ücretin kapsamı bakımından, 

tam kapsamlı ve eksik kapsamlı modeller (çift sektör modelleri) olarak iki başlık altında 

ele alabilmek mümkündür. 

1.2.1.1.1. Tam Kapsamlı Rekabet (Arz-Talep) Modeli 

Asgari ücretin, ekonominin tamamı üzerinde uygulandığı ve hem emek hem de 

mal piyasalarında tam rekabet piyasası şartlarının geçerli olduğundan hareket eden, tam 

kapsamlı rekabet modeline göre; ücret, piyasada emek arzı ile emek talebinin kesiştiği 

noktada belirlenmektedir. Modelin varsayımları; 3 temel öngörüye dayanmaktadır: Bu 

varsayımların ilki; işgücünün tam olarak ikame edilebilirliği, ikincisi; piyasadaki tüm 

işverenlerin asgari ücret düzenlemelerine uyması, üçüncüsü ise; asgari ücretlerin 

belirlenmesinde işverenlerin herhangi bir etkisinin olmamasıdır (Ghellab, 1988: 6). 

Model açısından asgari ücretin istihdam üzerindeki olası etkileri ise şu şekildedir: a) 

Asgari ücret, piyasada emek arz ve talebi tarafından belirlenen seviyede 

düzenlendiğinde istihdam da buna uygun şekilde piyasa tarafından belirlenecek ve 

olabilecek en yüksek istihdam düzeyi bu şekilde gerçekleşecektir. b) Asgari ücret, 

denge ücret düzeyinin üzerinde belirlenirse emek arz ve talebi için farklı etkiler ortaya 

çıkacaktır. Bireyler, ücret düzeyleri daha yüksek olduğu için emek arzını arttıracaklar; 

emek maliyetleri yükseldiği için ise; firmaların emek talebi azalacak ve istihdam düzeyi 

de piyasa istihdam düzeyinin altına düşecektir. c) İstihdam düzeyinin daralması ile 

birlikte ekonomideki üretim düzeyi de azalacaktır. Azalan üretim nedeniyle işçilerin 

gelirleri de buna bağlı olarak daralacaktır (Stigler, 1946: 361). 

Tam kapsamlı model anlayışı içerisinde, asgari ücret uygulamalarının istihdam 

azalışıyla sonuçlanmasının nedenleri ikame ve ölçek etkileri olarak gösterilmektedir 

(Ghellab, 1988: 6). İkame etkisi; müdahale ile oluşturulan asgari ücretlerin, piyasa 

denge ücretinin üzerinde oluşması sebebiyle işverenlerin daha fazla sermaye ya da 



34 
 

nitelikli emek talebinde bulunmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, aynı iş, daha az 

miktarda nitelikli emek ile yapılabileceğinden, niteliksiz düşük ücretli emeğe yönelik 

talep azalacak ve düşük ücretli niteliksiz emek aleyhine yeni bir piyasa dengesi 

oluşacaktır. Ölçek etkisi ise; firmanın, asgari ücret düzeyinde meydana gelen artışlara 

bağlı olarak üretim maliyetlerinin artması ve bununla birlikte firmanın üretimini 

azaltması ve bundan dolayı da işgücünün bir kısmını işten çıkarması şeklinde ifade 

edilmektedir (Neumark vd., 1999: 1). 

Tam kapsamlı rekabet modelinin, piyasa düzeni içerisinde gerçekleşmesi 

birtakım nedenlerden dolayı oldukça zor gözükmektedir. Çünkü emek piyasaları, hem 

modelin ileri sürdüğü kadar homojen değildir; hem de piyasalarda görülen rekabet, 

modelin ele aldığı şekilde işlememektedir. Dünya genelinde gerçekleşen uygulamalarda 

pek çok ülke, asgari ücreti, tüm sektörler için uygulamamakta ya da bu konuyla ilgili 

olarak birtakım istisnai durumlar düzenlenmektedir. Yapılan araştırmalar da; 

işverenlerin çoğunlukla asgari ücret uygulamalarının yükümlülüklerinden kaçındıklarını 

ve asgari ücret kanunlarının tam anlamıyla uygulamaya konulmadığını göstermektedir 

(ILO, 1996: 185).  

1.2.1.1.2. Çift Sektör Modelleri  

Asgari ücret düzenlemelerinin yukarıda ele alındığı gibi; ekonominin tüm 

alanlarında değil, yalnızca bazı sektörlerde kısmi olarak uygulanabilmesi de 

mümkündür. Kısmi asgari ücret düzenlemeleri sonucunda işsiz kalan işçi kesimleri, 

asgari ücretin düzenlenmediği sektörlerde çalışmak durumunda kalmakta ve bu durum 

sonucunda da bu sektörlerde ücretlerin azalmasına neden olmaktadırlar. Bu açıdan, 

ekonominin tamamını kapsamayan bir asgari ücret düzenlemesinin yoksulluğun 

artmasına, yoksul kesimlerin hayat standartlarının daha da gerilemesine neden olduğu 

söylenmektedir (Uzgören ve Uzgören, 2005: 97). 

Asgari ücret uygulaması açısından kapsam içi ve kapsam dışı sektörler 

arasındaki farkların, ikili piyasa yapısıyla ifade edildiği çift sektör modellerini 

“rekabetçi çift sektör modeli” ve “bekleyen işsizler (kuyruk işsizliği) modeli” olarak ele 

almak mümkündür. 
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Rekabetçi çift sektör modeli, asgari ücretin uygulandığı ve uygulanmadığı 

sektörler arasında oluşabilecek etkileri irdeleyen bir modeldir. Bu modele göre; asgari 

ücret üzerinde meydana gelebilecek bir artış sonucunda istihdam azalacak; işsiz kalan 

işçiler ise; kapsam dışı sektöre mobilize olacaklar ve kapsam dışı sektörün, emek arzını 

arttıracaklarından dolayı kapsam dışı sektörde denge ücret seviyesini de 

düşüreceklerdir. Bu koşullar içerisinde; kapsam içi sektörden ayrılarak, kapsam dışı 

sektöre harekette bulunan işçilerin tamamı, kapsam dışı sektörde istihdam edilse bile, 

istihdam düzeylerindeki bu değişim süreci zaman alacak ve geçici bir süre işsizlik etkisi 

söz konusu olacaktır. Bekleyen işsizler (kuyruk işsizliği) modeli ise; kapsam dışı 

sektörlerde, düşük ücret düzeylerinde çalışmak istemeyen ve kapsam içerisinde bulunan 

işler için işsiz kalmaya razı olarak bekleyen belirli bir işgücünün var olduğu durumsal 

yapıyı ifade etmektedir. Kapsam içerisindeki sektörde uygulanan asgari ücretin, denge 

ücret seviyesinin üzerinde belirlenmesi durumunda; artış öncesindeki ücret düzeyini 

cazip bulmadığından dolayı iş aramaktan vazgeçen kesimler, artış sonrası kapsam içi 

yüksek asgari ücret düzeylerini cazip bularak; bu sektörlere doğru emek 

mobilizasyonunda bulunacaklardır. Fakat kapsam içi sektörlerde işe girebilmelerinin 

koşulu ise; mevcut çalışanlardan birinin yerinden olmasına bağlı olacaktır. Bu açıdan, 

kapsam içi işlerde emeklilik, ölüm gibi nedenlerden kaynaklı olacak şekilde normal işçi 

devriyle boşa çıkacak işleri bekleyen bir işgücü kitlesi, bekleyen işsizleri (kuyruk 

işsizliği) oluşturacaklardır (Ehrenberg ve Smith, 2009: 477). 

1.2.1.1.3. Rekabetçi Modellerde Asgari Ücretin Olumsuz İstihdam Etkisine 

İlişkin İstisnalar 

Rekabetçi modellerde, asgari ücretin istihdam ve kaynak tahsisi açısından 

olumsuz etkiler taşıdığı genellikle kabul gören bir yaklaşım olmakla birlikte; asgari 

ücretlerin belirli şartlar altında gerçekleştiği bazı durumlarda ise; olumsuz istihdam 

etkisinin ortaya çıkmadığı görülebilmektedir. Bu durumlar; monopson istisnası ve şok 

argümanı kavramları ile açıklanmaktadır. 

Kapitalist ekonomik düzen içerisinde yer alan sendikaların, ücret ve istihdam 

üzerindeki etkileri ve emek talebi açısından özellikle ele alınması gereken konulardan 

birisi, emek piyasalarındaki monopsoncu yapıdır (Balcı, 1999: 69). Bu yapı içerisinde, 

işveren tek alıcı olarak, tam rekabet piyasasının aksine ücret oranlarını belirleyebilmede 
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etkin olmaktadır (Wood, 1978: 9). Monopson piyasaların temel niteliği; işverenlerin, 

ücret düzeylerini, işçinin marjinal verimliliğinden daha düşük bir seviyede belirlemesi 

yani emeğin istismar edilmesidir (Balcı, 1999: 70). Sendikalar, monopsoncu yapılar 

içerisinde, istihdamı azaltmadan ücretleri arttırabilme imkânına sahiptirler. Bu anlayışın 

geçerli koşul olduğu durumlar içerisinde, tıpkı ücret rijitliğini sağlayan sendikalar gibi, 

asgari ücret uygulamaları da istihdamı düşürmeden ücretlerde belirli seviyelerde artışlar 

sağlayabilmektedir (Korkmaz, 2003: 97-98). 

Bu bağlamda; asgari ücret sadece piyasa denge ücretinin üzerinde değil, denge 

ücretine yakın bir seviyede belirlenebilmektedir. Böyle bir durumda; genel 

değerlendirmelerin aksine istihdam düzeylerinde bir azalma yaşanmayacağı gibi, 

birtakım işkollarında (özellikle de monopson piyasasında faaliyette bulunan 

işkollarında) istihdam artışı bile görülebilmektedir (Uzgören ve Uzgören, 2005: 98). 

Diğer yandan “şok etkisi” ise; işverenlerin asgari ücret seviyelerindeki yükselme 

karşısında ortaya çıkacak olan maliyet artışlarını yalnızca istihdam düzeylerini azaltarak 

değil, firmanın verimliliğini de arttırarak karşılayabileceği durumsal yapıyı ifade 

etmektedir. Bu açıdan, işletme yönetimi üretimde etkinliliği arttırabilirse işçi çıkarmayı 

tercih etmeyebilecektir (Burgess, 1968: 27). Leibenstein’ın, “insanların ve örgütsel 

yapıların hiçbir zaman için tam kapasiteyle çalışmadıkları” varsayımından hareketle 

(Brown vd., 1982: 489); asgari ücret artışlarıyla, bu ücretten kaçamayan ve maliyeti de 

başka kesimlere yansıtamayan işverenler, işletmenin kapasite kullanımını artırarak ve 

verimsizlikleri ortadan kaldırarak maliyetlerini azaltmaya çalışacaklardır (Korkmaz vd., 

2013: 139). 

1.2.1.2. Asgari Ücretin İstihdam Üzerinde Olumsuz Etkisinin Olmadığına 

İlişkin Alternatif Yaklaşımlar 

Asgari ücret düzeylerinde görülen artışların, genel olarak istihdam seviyeleri 

üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğuna yönelik yaklaşımlar literatürde geniş bir 

ölçekte kabul görmesine rağmen; son dönemlerde kimi araştırmacılar tarafından yapılan 

çalışmalarda asgari ücret uygulamasının istihdam azalışına etkisinin olmadığına yönelik 

birtakım bulgulara erişilmiştir. Bu durum, bir yandan asgari ücretin, işsizlik yarattığı 
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söyleminin sorgulanmasına yol açarken, diğer yandan ise; bu hâkim paradigmaya 

alternatif olarak farklı teorik yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu çerçeve içerisinde geliştirilen alternatif teorik yaklaşımlar; dinamik 

monopson modeli, işlerin yatay farklılığı modeli, etkin ücret teorileri, asgari ücret, 

işsizlik ve büyüme modeli olarak ele alınmaktadır. 

1.2.1.2.1. Dinamik Monopson Modeli   

Rekabetçi modeller içerisinde istisnai bir durum olarak görülen (statik) 

monopson modelinin, daha dinamik emek piyasaları için geliştirilmesiyle birlikte 

“dinamik monopson” modeline ulaşılmaktadır. Statik monopson modelinin, büyük 

işletmeler ve coğrafi birtakım sınırlılıkları gerekli kılması, düşük ücret düzeyli emek 

piyasaları ve daha küçük firma ölçekleri açısından, asgari ücretlerin istihdam üzerindeki 

olumlu etkilerini açıklamak için yetersiz görülmüştür. Bu açıdan statik monopson 

modeli, daha çok tarihsel bir olgu ya da kendisine ait fiziki bir büyüklük ve coğrafi 

sınırlılık içeren özel bir model olarak değerlendirilmiştir (Korkmaz, 2003: 102). 

Bu bağlamda, statik monopson modeline yönelik bir alternatif olarak ortaya 

çıkan dinamik monopson modelinin temel aldığı dayanaklar şu şekilde ele alınmaktadır: 

a) Gerçek hayattaki uygulamasına bakıldığında iş, ücret ve emek piyasalarına ilişkin 

bilgiler tam olarak bilinememekte ve bu yüzden; düşük ücretler ödeyen işverenler, 

işçilerinin tamamını kaybetmemekte, dolayısıyla işten ayrılma süreçleri daha uzun bir 

sürede gerçekleşmektedir. b) Düşük ücret düzeylerine sahip emek piyasalarında, 

işverenler, uygun vasıflara sahip emeğin kullanımında ya da uygun vasıflı emeğin 

işyerine devamlılığını sağlamada zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu modelin en önemli 

noktalarından birisi, işverenlerin, uygun vasfa sahip emeği bulması ve bu emeğin 

işyerinde devamlılığını sağlaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu 

düzenlemeler ise; işe alma ve işten ayrılma esnekliklerinin değerlerine bağlı olarak 

belirlenmektedir. Firma, işyerinde emek devir hızının belirli bir seviyede sürekliliğini 

devam ettirmek istiyorsa ücret düzeyini, işe alma oranları ile işten ayrılma oranlarının 

dengelendiği aşamaya kadar yükseltmesi gerekmektedir. İşe alma ve işten ayrılma 

esnekliklerinin sonsuz elastikiyete sahip olmadığı varsayımı göz önüne alındığında 

dinamik monopson modeli için şu sonuçlara ulaşabilmek mümkündür: a) Asgari ücretin 



38 
 

bulunmadığı bir durumda işveren kesimi, uygun vasıf düzeyindeki emeği istihdam 

etmek ve işyerinde devamlılığı sürdürmek için ücret seviyelerini belirli bir orana kadar 

arttırmak zorundadır. b) Asgari ücret uygulamasının var olduğu durumlarda ise; asgari 

ücretlerde görülebilecek makul seviyede bir artış, aynı zamanda istihdam düzeylerinde 

de bir artış görülmesini sağlayacaktır (Card ve Krueger, 1995: 373-374). 

1.2.1.2.2. İşlerin Yatay Farklılığı Modeli 

İşlerin yatay farklılığı modeli (monopsonistik rekabet); rekabetçi modellerin 

emek arz elastikiyetlerinin, sonsuz olduğu düşüncesinin “farklı işlerin, farklı ücret dışı 

özelliklere sahip olmasından” dolayı gerçekleşemediği varsayımına dayanmaktadır 

(Bahaskar ve To, 1999: 191). Ücret dışı iş özellikleri; çalışma süreleri, firmanın 

çalışanın evine uzaklığı, işyerinin sosyal ortamı gibi birtakım özelliklerden 

oluşmaktadır. Bu açıdan bazı çalışanlar, sosyal kimliklerinin daha kuvvetli olmasından 

kaynaklı olarak müşterileriyle yüz yüze iletişim gerektiren işleri seçerken; bazı 

çalışanlar ise; insanlarla pek diyalog gerektirmeyen işleri tercih etmektedirler. Benzer 

şekilde, ücret düzeylerini düşük seviyelerde belirleyen bir işletme, kişinin kendi arkadaş 

çevresinin orada çalışmasından dolayı, çalışan açısından bir çekim kaynağı 

olabilmektedir (Korkmaz, 2003: 105). 

1.2.1.2.3. Etkin Ücret Teorisi 

Bu teoride, çalışanlara yaptıkları işlerin karşılığı olarak daha fazla ücret 

ödendiğinde; çalışanların da çalıştıkları süreler içerisinde işten kaytarmayacakları, 

üstelik yoğun çaba sarf ederek verimliliklerini arttıracakları ifade edilmektedir. Ele 

alınan teoride verimlilik artışı, fakir ülkelerde çalışanların beslenme düzeylerinin 

iyileştirilmesine, gelişmiş ülkelerde ise; daha yüksek ücret ödemelerinin, çalışanların 

psikolojisinde yol açacağı olumlu etkilere bağlanmaktadır (Fallon ve Verry, 1988: 90). 

Bu model, reel asgari ücret artışlarının etkisiyle firmalardaki işçi devir hızının 

daha düşük seyretmesi ve işçilerin, yer aldıkları işletmeleri benimsemeleriyle birlikte 

emek verimliliğinin artacağı ve işletmelerin daha verimli ve etkin bir yapıya sahip 

olacağı düşüncesinden hareket etmektedir (Parasız, 1991: 198-199). Bu açıdan, reel 

asgari ücret seviyelerindeki artışlar, istihdam ve verimlilik düzeylerinin artmasına katkı 

sağlamaktadır. 
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1.2.1.2.4. Asgari Ücret, İşsizlik ve Büyüme Modeli 

Beşeri sermaye teorisi ile yakından ilişkili olan bu model uzun dönemli sonuçlar 

üzerinden hareket etmektedir. Teoriye göre, yüksek seviyedeki asgari ücretler, emek 

piyasasında vasıflı düzeyde çalışacak işçi sayısını arttıracak ve hem refah hem de 

büyüme oranları bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir. Bu açıdan, asgari ücret, 

birtakım dışsal etkenlerle birlikte beşeri sermaye birikimine imkân sağlayan ve büyüme 

üzerinde olumlu etkisi olan bir kavramdır (Ghellab, 1988: 10). 

Model, temel olarak; büyüme ile vasıfsız işlerin arasında gerçekleşecek karşılıklı 

bir dönüşümü öngörmektedir. Bu bağlamda; yüksek asgari ücretler, vasıfsız emek 

talebini azaltacaktır. Bunun sonucunda; ekonominin vasıflı sektörlerine yönelik olarak 

beşeri sermayenin yeniden dağıtımı mümkün olabilecektir. Reel asgari ücret, emeğin 

daha nitelikli bir şekilde iş piyasasına girmesine neden olmakta ve böylece asgari 

ücretler, yüksek büyüme oranlarının ve istihdam artışının ve bu açıdan da genel refahın 

artmasında etkin olmaktadır. Bu modelin; asgari ücretlerin, niteliksiz emeğe yönelik 

talebi azaltarak ikame etkisini ortaya koyacağı öngörüsü, rekabetçi varsayımların 

düşünceleri ile benzerlikler göstermektedir. Bu modelin, rekabetçi analizlerden ayrıldığı 

temel nokta; asgari ücretler ile nitelikli emek talebi arasındaki ilişkiden hareketle vasıf-

kalkınma bağının kurulmasıdır. Bu modelin zayıf yönü ise; asgari ücret artışları 

sonucunda iktisadi büyümeyle bir arada oluşacak olumlu istihdam etkisinin, uzun 

dönemlerde ortaya çıkmasıdır (Korkmaz vd., 2013: 145-146). 

1.2.2. Asgari Ücretin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret politikalarının, dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanmasının 

nedenlerinden birisi de asgari ücretin, gelir dağılımına belirleyici bir unsur olarak katkı 

sağlamasıdır. Devlet, asgari ücret politikası aracılığıyla gelir dağılımında adaleti 

sağlamaya çalışmakta ve asgari ücreti, bu adaleti sağlamak için bir araç olarak 

kullanmaktadır (Aksu, 1993: 47). 

Asgari ücret politikalarını destekleyen sosyal temelli görüşler, bu politikaların 

dağıtımsal etkilerinin önemini vurgularken; bu politikalara karşı çıkan ve ekonomiye 

müdahale edilmemesini savunan kesimler ise; asgari ücretin dağıtımsal etkilerinin 

olmadığını ve kaynak dağılımını olumsuz etkileyerek, beklenen sosyal faydaların 
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ötesinde istihdam üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunmaktadırlar (Korkmaz vd., 

2013: 146). 

Asgari ücret mekanizmasının, gelir dağılımına etkilerinin belirlenmesinde 

birtakım değişkenlere bağlı olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu açıdan, asgari 

ücret düzeylerinde meydana gelen artışların, gelir dağılımı üzerinde birtakım etkiler 

yaratabilmesi iki temel olgunun bir arada ya da ayrı ayrı gerçekleşmesine bağlıdır. 

a) Asgari ücret düzeylerinde meydana gelen artışların, çalışanların toplam 

gelirlerini arttırmasıyla birlikte; düşük ücretli çalışanların gelirleri de oransal olarak 

artmaktadır. 

b) Asgari ücretlerin, gelirleri yeniden dağıtmasıyla birlikte; gelirlerin düşük 

ücretliler lehine yeniden dağılımı sağlanmaktadır (Korkmaz, 2003: 122). 

Asgari Ücretin Toplam Gelirler Üzerindeki Etkileri: Teorik açıdan asgari ücret 

artışları ile çalışanların toplam gelirleri arasında doğrusal yönlü bir ilişki söz konusudur. 

Bu bağlamda, asgari ücret düzeylerindeki artışlar, çalışanların nominal gelirlerini de 

arttırmaktadır. Bu durum ise; asgari ücret düzenlemelerinin dağıtımsal yönüyle beraber, 

piyasa mekanizmasının üretim yönüyle de ilintilidir. Asgari ücret yapısının istihdam ve 

üretim hacmi üzerindeki etkisinin olumlu yönde olması, ülkenin ve çalışanlarının 

toplam gelirlerini arttıracaktır. Bu durumu etkileyen en temel unsur ise; asgari ücretlerin 

toplam istihdam ve toplam üretim üzerindeki belirleyiciliğidir. Bu açıdan, kısa ve uzun 

dönemli olarak bakıldığında, asgari ücret-toplam gelir dengesinin sağlanması 

gerekmektedir. Asgari ücret düzeyindeki artışların, piyasalar üzerindeki etkilerinin 

olumlu yönde gerçekleşmesi, artışların makul bir seviyede gerçekleşmesine bağlı 

olmaktadır. Bu durumun tersi söz konusu olduğunda ise; tüm teorik modellerde asgari 

ücret düzenlemelerinin muhtemel olumsuz etkileriyle karşılaşmak söz konusu 

olabilecektir (Korkmaz vd., 2013: 147). 

Asgari Ücretin Gelirlerin Yeniden Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Asgari ücret 

düzeylerindeki artışlar ile düşük ücretlilerin gelirlerini etkilemenin bir diğer yolu ise; bu 

mekanizmanın dağıtımsal etkinliği ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında; asgari ücret 

artışları ile gelirlerin yeniden dağılımı sağlanmalı ve bu amaçla asgari ücret politikaları 

oldukça dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır (Talas, 1997: 96). Çünkü gelir dağılımı 
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politikalarının iyi yönetilememesi durumunda; amaçlanan etki ortaya çıkmayabileceği 

gibi gelirin daha adaletsiz bir şekilde yeniden dağılımı da söz konusu olabilecektir. Bu 

bağlamda; ücret düzeylerine doğrudan bir müdahaleyi teşkil eden asgari ücret 

seviyelerindeki artışın ve sonucunda ortaya çıkan gelir kazançlarının, yüksek gelir 

gruplarına mı yoksa düşük gelir gruplarına mı yarayacağı önemli bir tartışma konusu 

olarak karşımızda durmaktadır (Card ve Krueger, 1995: 297). Yeniden dağılım 

durumunda ortaya çıkan sonuç, yüksek gelir gruplarının lehine ise ya da düşük gelir 

gruplarının durumlarını negatif yönde etkiliyorsa bu sonuçlar, gelir dağılımında adaleti 

sağlayamadığı gibi yeni dengesizliklerin toplumda giderek yayılmasının da önünü 

açacaktır. Bu açıdan; asgari ücret artışlarının, gelir dağılımında adaleti sağlayabilmesi 

açısından beklenen birtakım etkileri ortaya koyabilmesi için; belirli değişken ve 

sınırlayıcıların etkilerini de dikkate almak gerekmektedir (Korkmaz, 2003: 124-125). 

Asgari Ücretlerin Dağıtımsal Etkilerini Belirleyen Faktörler: Asgari ücret 

uygulamalarının ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisi; gelir dağılımını düşük 

gelirliler lehine yeniden dağıtmaktır. Ancak; bu etkinin sağlanması için politikaya yön 

veren kesimlerin, dağıtımsal etkileri belirleyebilmek açısından dikkat etmesi gereken 

birtakım unsurlar söz konusudur. Bu unsurlar; aile gelir yapıları, asgari ücretin 

istihdam ve toplam gelir etkileri, asgari ücretlerin karlara ve fiyatlara yansıma 

seviyeleri ve kayıt dışılık olgusudur (Korkmaz vd., 2013: 148). 

Aile Gelir Yapıları: Asgari ücretin gelir dağılımı üzerindeki etkilerine 

bakıldığında, birey ve aile ekonomisi üzerindeki yansımaları birbirinden farklılıklar 

göstermektedir. Asgari ücret düzeylerindeki artışlar, herhangi bir istihdam azalışına yol 

açmaması durumunda kapsam içerisindeki işçilerin bireysel gelirlerini arttıracaktır. 

Fakat asgari ücretlerin dağıtımsal etkisi, tek bir bireyden öte, aile ekonomisi içerisinde 

ortaya çıkardığı gelir etkisi yönünden önem arz etmektedir. Çünkü asgari ücret 

düzeylerindeki artışlardan en çok etkilenen kesim olan düşük ücretli emek, (alt-genç yaş 

grubu ve kadınlar), asgari ücret artışlarına daha az duyarlı olan (yetişkin erkekler) emek 

kesimlerine nazaran aileye daha bağımlı bir yapı göstermektedir. Bu açıdan, asgari ücret 

artışlarının, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı bir uygulama olarak gelirin, toplam geliri 

düşük olan aileler lehine yeniden dağılımını sağlaması gerekmektedir (Korkmaz, 2003: 

125). 
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde farklı etkilere sahip olmak üzere 

asgari ücretin dağıtımsal etkilerini belirlemede önemli bir güce sahip olan aile gelir 

yapısı kavramı; asgari ücretli işçinin, düşük gelirli bir aile üyesi olup olmadığını dikkate 

almaktadır. Bu açıdan, bu uygulamanın dağıtımsal etkileri konusunda birtakım 

çekinceler mevcut olmakla birlikte bu analizin gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş 

ülkeler için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir (Korkmaz, 2004: 65).  

Asgari Ücretin İstihdam ve Toplam Gelir Etkileri: Asgari ücrete yönelik olarak 

ele alınan rekabetçi modeller, bu düzenlemelere yalnızca gelirlerin yeniden dağılımı 

açısından bakılmamasını ve istihdam etkisi ile birlikte ele alınması gerekliliğini ifade 

etmekte iken (Smith ve Vavrichek, 1987: 24); alternatif modeller ise; belirli koşullar 

içerisinde asgari ücretin istihdamı arttıracağını öne sürmektedirler (Metcalf, 1999: 188). 

Bu açıdan gelir dağılımı politikaları açısından ele alındığında asgari ücret 

seviyelerindeki makul düzeyde bir artışın istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi 

olmayacaktır. Bu bağlamda; iyi belirlenmiş bir asgari ücret politikasının, gelir dağılımı 

üzerindeki etkisi olumlu olacaktır. Böylece; çalışan yoksulların, gelirlerden aldıkları 

payların yükseltilmesi için asgari ücret uygulamaları etkin bir kamu politikası vazifesi 

görecektir (Neumark vd., 1999: 1). 

Asgari Ücretin Fiyatlara ve Karlara Yansıma Düzeyi: Asgari ücretin, gelir 

dağılımı üzerindeki etkileri açısından ele alınması gereken önemli bir konu da asgari 

ücret düzeylerindeki artışlar sonucu işverenlerin katlanmaları gereken ilave maliyetlere 

yönelik tepkilerdir. Asgari ücretin neden olduğu maliyet artışları, fiyat artışları yerine 

işverenlerin kar oranlarında bir azalmaya yol açıyorsa, emeğin milli gelirden alacağı pay 

artacak ve toplam gelir dağılımı da bu durumdan olumlu şekilde etkilenecektir. Bu 

durumun ortaya çıkışı ise; daha çok mal piyasasındaki rekabet koşullarına bağlıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerin ihracata yönelik mal piyasalarında yoğun bir rekabet söz 

konusu iken; içe dönük piyasalarda ise rekabetin düzeyi daha düşük seviyelerde 

olmaktadır (ILO, 1968: 55). Bu yüzden ihracata yönelik endüstrilerde işverenlerin ücret 

düzeylerindeki artışları, fiyat seviyelerine yansıtmaları oldukça zor olmaktadır. Bu 

açıdan; rekabetçi modelin varsayımlarına göre işverenler, ikame tercihlerine ya da 

istihdam seviyelerinde azalmaya gitmek zorundadırlar. Alternatif yaklaşımlarda ise; 

yüksek ücretlerin, çalışanların ve işletmenin verimliliğini arttırması sonucunda rekabet 
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yapıları daha da güçlenen işletmeler, istihdam azalışlarının aksine ilave istihdam 

talebinde bulunacaklardır (Korkmaz, 2003: 128). 

Asgari ücret seviyelerinde meydana gelecek artışların, fiyatlar üzerinden 

tüketicilere yansıtılması durumunda ise; iki farklı durum söz konusu olmaktadır. İlki, 

fiyat düzeyleri artan malların niteliği önem kazanmakta, ikincisi ise; ücretli kesimin 

yaşam standartları belirleyici bir konumda olmaktadır. Fiyat düzeyleri artan mallar, lüks 

mallar kapsamında ise; gelir dağılımına etkisi olumlu olacaktır. Toplumun geneli 

tarafından tüketilen malların fiyat düzeylerinin yükselmesi durumunda ise; ücretli 

kesimin, toplumun geneline oranla yaşam standartları düzeyi önem taşımaktadır. Eğer, 

ücretlilerin yaşam seviyeleri göreceli olarak kötüleşmekte ise; işçiler, asgari ücret 

artışlarından olumsuz yönde etkileneceklerdir (ILO, 1968: 55-56). 

Asgari Ücretlerin Kapsamı ve Kayıt dışılık Olgusu: Asgari ücretlerin dağıtımsal 

etkilerini kısıtlayıcı unsurlardan birisi de kanunlardaki birtakım istisnalara dayanılarak 

çeşitli işlerin kapsam dışında tutulması ve işverenlerin asgari ücret yasalarına uyma 

konusundaki isteksizlikleridir. Keza bu duruma; gençler için uygulanan asgari ücret 

uygulamalarının farklılaştırılması durumu da eklendiğinde asgari ücretin dağıtımsal 

etkisinin sınırları da giderek daralmaktadır (Mincy, 1990: 19). Kayıt dışı istihdam 

olgusu ise; asgari ücretin dağıtımsal etkilerini sınırlandıran bir başka yapısal sorunu 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında; asgari ücret mekanizması ile kayıt dışı 

istihdam ilişkileri ya da enformel çalışma arasındaki ilişkisel bağ önemli tartışma 

konularından birisini oluşturmaktadır. İşveren kesimi, genel olarak asgari ücret 

mevzuatının katılıklarından şikâyet ederek, asgari ücret uygulamalarının işverenleri 

kayıt dışına ittiğini ileri sürmekte, işçi kesimi ise; kayıt dışı istihdamın, devletin iş 

yaşamına ilişkin denetimlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etmektedir. 

Kayıt dışı sektörlerde istihdam edilen kesimler; kırdan kente göç eden vasıfsız işçiler, 

çocuklar, kadınlar, yabancı işçiler ve ek işte çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kesimlerin 

kayıt altına alınması ve asgari ücret korumasından faydalanmaları dağıtımsal etkilerin 

başarıyla uygulanabilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır (Ekin, 1995: 108). 
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1.2.3. Asgari Ücretin Yoksulluğu Azaltmadaki Etkileri 

Asgari ücret düzenlemelerinin sosyo-ekonomik amaçlarından birisi de; 

yoksulluğun azaltılması yönündeki çabalarıdır. Yoksulluk olgusu, aile gelirlerinin belirli 

bir seviyenin altında gerçekleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile gelirlerinin 

belirli bir seviyenin altında kalmasının en önemli nedenleri; ailede çalışan bireylerin, 

piyasadaki işlerden düşük gelirler elde etmeleri ve aile bireylerinin bir kısmının işsiz 

olması durumudur. Bu açıdan; yoksulluk sorunu sadece düşük gelirli olmaktan kaynaklı 

bir sorun değil; aynı zamanda bir istihdam sorunu olarak da görülmektedir. Bu 

bağlamda; asgari ücret düzenlemeleri; yoksulluk karşıtı programlar içerisinde yer alarak 

sosyal politika alanında belirleyici araçlardan biri olmaktadır (Card ve Krueger, 1995: 

305). 

Asgari ücret düzenlemelerinin, yoksulluğu azaltma üzerindeki etkilerini mutlak 

yoksulluk, nispi yoksulluk ve enformel sektörlerde yoksulluk bağlamında 3 başlık 

altında değerlendirmek mümkündür. 

1.2.3.1. Mutlak Yoksullukla Mücadelede Etkileri 

Mutlak yoksulluk, hane halkı ya da bireylerin biyolojik açıdan kendilerini 

üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari seviyedeki gelir ve harcama düzeyi olarak 

betimlenmektedir (Akın, 2010: 46). Bu açıdan bakıldığında; asgari ücret düzeylerinin 

mutlak yoksulluğu azaltmadaki etkisini sınırlayan temel etken; genellikle aile geliri 

olarak kabul gören asgari ücretin; hane halkının statüsü, büyüklüğü ve yapısıyla 

bağlantılı olarak farklılaşan birtakım sonuçlara yol açmasıdır. Örnek olarak; asgari 

ücretin biraz üzerindeki bir seviyede ücret alan bir işçi, asgari ücret düzeylerinde 

meydana gelebilecek artışlardan yararlanamayacağı gibi muhtemelen de asgari ücretli 

ailelerin, gelir seviyelerinde yaşanan birtakım artışlar nedeniyle göreceli olarak 

yoksullaşabilecektir (Borkowska, 2001: 3). 

1.2.3.2. Nispi Yoksullukla Mücadelede Etkileri 

Nispi yoksulluk, içerisinde yaşanılan toplumda, asgari yaşam düzeyine sahip 

olup olmama durumu olarak tanımlanmaktadır (Akın, 2010: 46). Bu açıdan ele 

alındığında; asgari ücretin gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeflerden birisi; belirlenecek 
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olan asgari ücret düzeylerinin, düşük gelirli çalışanların ekonomik ve sosyal durumunu 

iyileştireceğine yönelik beklentilerden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, belirlenecek 

asgari ücret seviyesi, en düşük ücretler düzeyinde çalışan kesimlerin nispi yönden 

gelirlerini yükseltmeyi ve elde ettikleri gelirlerin insanca bir yaşam sürdürebilecekleri 

düzeyde olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma karşılığı pek fazla gelir elde 

edemeyen mutlak yoksulluk sınırındaki aileler, asgari ücret düzeyinin yükselmesinden 

fayda sağlayamazken, bu durumdan daha çok asgari ücretle çalışan kesimlerin fayda 

sağladığı ve çalışan yoksulların nispi yönden durumlarının düzeldiği görülmektedir 

(Rutkowski, 2003: 12). 

Bu bağlamda; asgari ücretin, yoksulluk sorunsalı karşısındaki çözüm katkıları 

ele alındığında, dikkate alınması gereken önemli olgulardan birisi de hangi düzeydeki 

bir asgari ücretin bu sorunsalı çözmede katkı sağlayacağıdır. Bu açıdan bakıldığında; 

özellikle gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklı uygulamalar ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan birçok araştırma; asgari ücretlerdeki yükselmelerin gelişmiş 

ülkelerde belirli bir oranda işsizliğe yol açacağını vurgularken, gelişmekte olan 

ülkelerde ise; asgari ücret uygulamaları, daha çok gelir dağılımının düzenleyicisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Akın, 2010: 53). 

1.2.3.3. Enformel Sektörlerle Mücadelede Etkileri 

Gelişmekte olan ülkelerde, asgari ücretin koruma kapsamına alması gereken 

kesimlerden birisi de enformel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Bununla birlikte; 

enformel sektördeki istihdam ve ücret uygulamalarına yönelik olarak birtakım 

politikalar geliştirebilmek ise oldukça zordur. Çünkü; enformel sektör çalışanları, yasal 

kuralların dışında çalışmakta ve bu sebeple de asgari ücretin koruyucu ve düzenleyici 

etkilerinden yararlanamamaktadır. Genel veriler, gelişmekte olan ülkelerde enformel 

sektör düzeyinin, toplam işgücünün % 30’u ile % 80’i arasında değişen oranlara sahip 

olduğunu göstermektedir. Kayıt dışılık olgusundan dolayı, asgari ücretin enformel 

yoksulluk üzerindeki etkisi, genelde formel sektörlere yönelik olan birtakım 

varsayımsal sonuçları temel almaktadır. Bu varsayımlardan hareket eden bazı 

araştırmacılar, asgari ücretin özellikle gelişen ülkelerdeki çalışan yoksullar üzerindeki 

etkisinin sınırlı olacağını ifade etmektedirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde; asgari 

ücretlerin çoğunlukla kentsel alanlardaki büyük işletmeler içerisinde ve genellikle 
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sendikalaşmış kayıtlı işgücü arasında kısmi düzeyde uygulandığı görülmektedir. Yaygın 

düzeyde kayıt dışılık sebebiyle, asgari ücretin fiili olarak çalışanların yalnızca % 2’si ile 

%15’i arasında bir değerde uygulanabilme imkânına sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Diğer bir taraftan, yoksulluğun daha yoğun bir seviyede olduğu az gelişmiş kırsal 

kesimlerde ve kentsel enformel sektörlerde ise; asgari ücretin uygulanabilmesi söz 

konusu olmamaktadır (Akın, 2010: 54-55). 

Kayıtlı sektörden, kayıt dışı sektöre doğru yaşanan kaymalar, özellikle kamuoyu 

baskısı ile asgari ücret oranlarında yüksek artışları tetiklemekte ve bu durum asgari 

ücretin ortalama ücretlere oranını yükseltmektedir. Ayrıca; bu tür popülist yönelimli 

artışlar, formel sektörlerde işsizlik riski yaratabilmekte ve bu durum işsizlik riski altında 

olan, çalışan yoksul aileler için mutlak yoksulluk sınırına itilmeyi de beraberinde 

getirebilmektedir. Artan asgari ücret düzeylerinin, yaratabileceği işsizlik riskinin düzeyi 

ise; her ülkenin kendi öznel şartlarına göre değişebilmektedir (Rutkowski, 2003: 12). 

Asgari ücret artışlarının olumlu yönlerine vurgu yapan araştırmalar ise; yasal 

asgari ücretin, enformel sektördeki ücret düzeylerini etkilediğini ve böylece asgari 

ücretin, kayıt dışı çalışanlar açısından ücret belirleme sürecinde bir araç olarak 

görüldüğünü ifade etmektedir (Rutkowski, 2003: 6). Bu yaklaşıma yönelik olarak; son 

dönemlerde, özellikle de Latin Amerika’da yapılan çok sayıda araştırma sonucunda; 

asgari ücretin, enformel sektördeki çalışanların ücretleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür (Akın, 2010: 56). 

1.2.4. Asgari Ücretin Diğer Ücretler Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret, piyasada belirlenecek ücretlerin en alt seviyesini oluşturduğu için; 

bütün ücret düzeyleri açısından bir alt gösterge niteliğine sahiptir. Bu yüzden; asgari 

ücretin, diğer ücret düzeyleri üzerinde doğrudan ve dolaylı yönden etkileri söz 

konusudur. Bu etkiler; asgari ücretin, piyasadaki ücret yapısı üzerindeki etkileri ve 

işçilerin satın alma gücünü ifade eden reel ücretler üzerindeki etkileri olarak 

irdelenmektedir (Korkmaz, 2003: 135). 
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1.2.4.1. Ücret Yapısı Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretin, ücret yapısı üzerinde; ücret farklılıklarının azaltılması, ortalama 

parasal ücretlerin artması ve ücretlerin alt sınırına bir engel teşkil etmesi yönünde 

etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler, şu şekilde irdelenebilmektedir: 

a) Asgari ücretin, genel ücret yapısı üzerindeki etkisine yönelik tartışmalar, 

temelde ücret farklılıkları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Asgari ücretin, piyasa 

içerisindeki ücret farklarını dengeleyici etkilerde bulunması, ücret yapısında adaleti 

sağlamak açısından olumlu görülürken, ücret farklılıklarının önemli derecelerde ortadan 

kaldırılması ise; verimlilik azalışına yol açan bir etken olarak görülmektedir. Asgari 

ücret uygulamaları, aynı zamanda; kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyete dayalı ücret 

farklılıklarının azaltılması ve ortadan kaldırılması konusunda da olumlu etkiler ortaya 

koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bu durum, asgari ücret uygulamalarının amaçlarından 

birisi olan, eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleştirilmesi hususunda önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar da, asgari ücret korumasının daha 

etkili olduğu ülkelerde cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının, asgari ücret korumasının 

sınırlandırıldığı ülkelere oranla daha az olduğunu göstermektedir (Korkmaz, 2003: 135-

137). 

b) Asgari ücret artışları, diğer ücret yapıları içerisinde de zamanla artışlara neden 

olacağı için, piyasanın genel ücret yapısı üzerinde, ortalama nominal ücretleri arttırıcı 

bir etkide de bulunmaktadır (Spriggs, 1994: 235). 

c)Asgari ücret yalnızca alt-genç gruplarının değil, bütün ücret ve maaş 

seviyelerinin alt sınırında bir engelleme görevi yapmaktadır (Card ve Krueger, 1995: 

288). 

1.2.4.2. Reel Ücretler Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretlerin, reel ücretler üzerindeki etkileri iki şekilde ortaya çıkmaktadır: 

Asgari ücretlilerin, gelirini yeni tespit edilen seviyeye çıkararak ve ortalama ücretleri 

arttırarak (ILO, 1968: 151). Bu durumların gerçekleşmesi, asgari ücretlerin kapsamının 

genişliğine, işverenlerin asgari ücret düzenlemelerine uygun davranmalarına, yeni asgari 

ücret seviyesinin önceki asgari ücret ve ortalama ücret oranlarına (Starr, 1993: 155), 
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işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık düzeylerine, asgari ücret tespitinde ele alınan 

çeşitli kriterlere ve enflasyona bağlı olarak değerlendirilmektedir (Korkmaz vd., 2013: 

157). 

Asgari ücretin kapsamı ne kadar geniş tutulursa; bu ücretin reel ücretler 

üzerindeki etkisi de bir o kadar fazla olacaktır. Buna bağlı olarak; asgari ücretin 

kamusal niteliği, denetimi ve yaptırımsal gücü yeterli düzeyde değil ise; işverenler kayıt 

dışı sektörleri tercih edeceklerdir. Diğer yandan; örgütlenme özgürlüğü ve işçilerin 

örgütlenme seviyeleri de asgari ücretin reel ücretler üzerindeki etkisini belirleyen 

faktörlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda; sendikalar, asgari 

ücret seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yoğun çaba sarf etmektedirler (Burgess, 

1968: 18). Bu durumun başlıca iki nedeni söz konusudur: birincisi, daha fazla üye 

kazanmak adına politika olarak düşük ücretlilerin ve asgari ücret uygulamalarının 

tarafında tavır sergilemek durumundadırlar. İkinci olarak ise; toplu pazarlık sürecinde 

esas alınacak asgari ücret aynı zamanda bir taban ücreti olarak görüleceğinden, toplu 

pazarlık görüşmelerinden daha yüksek kazanımları elde edebilmek amacıyla asgari 

ücretlerin yüksek bir seviyede belirlenmesi için çalışmalar yapmaktadırlar (Burgess, 

1968: 28). 

1.2.5. Asgari Ücretin Fiyatlar Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret konusunda önemli tartışma noktalarından birisi de; asgari 

ücretlerdeki artışların, piyasada ücret-fiyat yarışına neden olarak enflasyonu arttırmaya 

yönelik eğilimidir. Bu bağlamda; firmalar içerisinde, asgari ücretin artmasına bağlı 

olarak maliyet artışları görülebilmesi olası bir durumdur (Talas, 1997: 92). Eğer 

işverenler, asgari ücret maliyetlerini fiyatlara yansıtabilme imkânına sahip olurlarsa, 

teorik açıdan bu artışlardan kaynaklanabilecek bir fiyat yükselmesi mümkün 

olabilecektir. Sendikaların toplu pazarlık mekanizmasıyla ücret düzeylerini yukarıya 

doğru esnek, aşağıya doğru katı bir hale getirmelerinin ücret-fiyat yarışını başlatıp 

başlatmadığı konusunda olduğu gibi (Zaim, 1992: 303) asgari ücretlerin böyle bir etkiyi 

tek başına ortaya çıkarıp çıkarmadığı da tartışma konusudur. Çünkü asgari ücret 

maliyetlerinin enflasyon baskısına yol açması olgusu, tek bir ekonomik değişkene bağlı 

değildir. Mal piyasalarının durumu, rekabet olgusu, asgari ücretlerin ortalama ücrete 

oranı ve verimlilik olgusu bu konuda belirleyiciliği olan ekonomik değişkenlerdir. 
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Özellikle de verimlilik olgusu, asgari ücret artışlarıyla enflasyon arasındaki doğrudan ya 

da dolaylı bir ilişkinin ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Asgari ücret 

artışlarının, verimlilik artışlarıyla paralel bir şekilde gitmesi durumunda fiyatlarda 

herhangi bir artış ortaya çıkmayacaktır (Talas, 1997: 92). Diğer yandan; hem asgari 

ücretlerin ortalama ücretlere oranı, hem de emek ve mal piyasasındaki rekabet 

durumları, işverenlerin ücret maliyetlerine ne oranda katlanacaklarının da belirleyicisi 

olmaktadır. Fakat asgari ücret artışları ile sağlanan ücret kazanımlarının, verimlilik 

artışlarından yüksek bir düzeyde gerçekleşmesi, asgari ücretlerin ortalama ücret 

düzeylerine yakın olması ve mal piyasalarındaki rekabetin zayıf olması enflasyonu 

arttırıcı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında; ücret maliyetlerinin 

başka bir mekanizma tarafından dengelenmemesi durumunda ücret-fiyat yarışı ortaya 

çıkabilecektir (Korkmaz, 2003: 139). 

1.2.6. Asgari Ücretin İşletmeler Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretlerin ödenmesinden sorumlu birim olan işletmeler; asgari ücretlerde 

meydana gelebilecek artışlardan gerek verimlilik gerekse de maliyetler ve karlar 

üzerinden doğrudan ya da dolaylı şekillerde etkilenecektir. Bu bağlamda; asgari ücretin 

işletmeler üzerindeki etkilerini; verimlilik üzerindeki etkileri ve maliyetler üzerindeki 

etkileri olarak iki noktada değerlendirmek mümkündür. 

1.2.6.1. Verimlilik Üzerindeki Etkileri  

Asgari ücret artışları ile verimlilik arasındaki ilişki ve asgari ücretlerin verimlilik 

artışlarından nasıl etkilendiği ve verimliliği nasıl etkilediği konusu sıklıkla tartışılan 

konulardan biridir. Verimlilik artışı olmaksızın, işçi kesimlerinin bir bölümünün reel 

ücretlerinde meydana gelebilecek bir artış; diğer sosyal kesimlerin aleyhine 

gerçekleşecektir (Kutal, 1969: 53). Bu açıdan asgari ücretlerin, örgütsel ve işgücü 

verimliliği üzerindeki etkilerini değerlendirmek gerekmektedir. 

Örgütsel Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Asgari ücretlerin, örgütsel verimliliği 

ortaya çıkarması iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Birinci olarak; daha yüksek seviyede 

ücretler, işletmelerin daha vasıflı emek istihdam etmesine olanak sağlayacak ve emek 

verimliliğine bağlı maliyet faydasını ortaya koyacaktır. Göreceli olarak daha düşük 

ücret politikaları izleyen işletmelerde ise; işe devamsızlık ve işçi devir hızlarında 
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meydana gelen artışlar, işletme verimliliğinin düşmesine neden olacaktır (Zaim, 1992: 

247). İkinci olarak işletmeler, piyasadaki rekabetten kaynaklı olarak asgari ücret 

maliyetlerini fiyatlara yansıtmak yerine, örgütsel etkinsizliklerini azaltmak yönünde 

hareket edeceklerdir. Bu şekilde; verimsiz örgütlenme ve verimsiz çalışmanın da önüne 

geçilebilmesi mümkün olacaktır (West ve McKee, 1980: 890). 

İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ücret ile verimlilik arasında olumlu bir 

ilişkinin varlığı genel olarak kabul gören bir anlayıştır. Bu bağlamda; pek çok iktisatçı, 

verimliliği ücretin bir fonksiyonu olarak değerlendirmektedir. Düşük ücretler ve kötü 

çalışma koşulları, işçilerin işe devamsızlığını ve işçi devir hızını arttırmakta ve böylece 

düşük verimliliğe neden olmaktadır (Kutal, 1969: 53). Asgari ücretlerin, işçilerin 

morallerini arttırması ve işçi devir hızını azaltmasıyla birlikte, işgücü verimliliği de bu 

durumdan olumlu yönde etkilenmektedir. Bu açıdan; asgari ücret artışlarına bağlı 

olarak, hem doğrudan (asgari ücretli işçi üzerinde) hem de dolaylı (bütün işgücü 

üzerinde) olarak çalışanların bireysel verimliliklerinde artış söz konusu olabilecektir 

(Kutal, 1969: 54). 

1.2.6.2. Maliyetler Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret uygulamalarına yönelik eleştirilerin temeli, uygulamanın üretim 

süreçlerinde yol açtığı emek maliyetlerinin artan etkisinden oluşmaktadır. Hiç şüphesiz, 

ücret artışlarının, verimlilik artışlarıyla bir arada görülmesi durumunda toplam 

maliyetler üzerinde herhangi bir etki gerçekleşmeyecektir. Lakin asgari ücret artışlarının 

verimlilik artışlarına paralel olarak artmaması sonucunda ise; mevcut şartlar dikkate 

alındığında emek maliyetleri artacaktır (Heneman ve Yoder, 1965: 561). Diğer yandan; 

işverenler de maliyetler konusunda şeffaf davranma eğiliminde olmamakta ve verimlilik 

artışları temel alındığında, işveren kesimi, asgari ücret artışları karşısında; karlarından 

vazgeçmeyerek, ücret artışlarını fiyatlara yansıtmaktadır. Bu durumun sonucunda; 

ortaya çıkan üretim fazlasının adil olmayan bir şekilde işveren lehine yeniden dağılımı 

gerçekleşmiş olmaktadır. Bu açıdan; siyasi bir otorite olan devlet mekanizmasının 

adaleti sağlayıcı önlemler almasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Korkmaz vd., 2013: 

161). 
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Asgari ücret artışları sonucunda ortaya çıkan maliyetlerin, fiyatlara yansıtılması 

durumu kimi zaman piyasa koşullarından dolayı pek mümkün olamayabilir. Bu açıdan; 

asgari ücret artışlarının seviyesi önem arz etmekte ve bu seviyenin makul bir düzeyde 

olması gerekmektedir. Hiç şüphesiz; bu makul düzeyden kastedilen sübjektif kriterler 

değil, işçinin ve ailesinin ihtiyaçları temelinde belirlenen ve ekonomik göstergelerin 

tümünü dikkate alan bir ücret düzeyidir. Asgari ücret seviyelerindeki artışların; iktisadi 

kriterler dikkate alınmadan işletme bütçelerinin dengesini bozucu sonuçlara yol açması, 

hiçbir şekilde bir sosyal politika tercihi olarak kabul edilemez (Korkmaz, 2003: 142-

143). 

1.2.7. Asgari Ücretin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri 

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda görülen sorunsallardan birisi olan 

ödemeler dengesi kavramı; dışa dönük endüstrilerin uluslararası rekabette ayakta 

kalabilmeleri açısından dikkate almaları gereken temel noktalardan birisini 

oluşturmaktadır. Bu açıdan; özellikle ihracata yönelik sanayilerde faaliyette bulunan ve 

dünya piyasalarında geniş oranda talep esnekliğine sahip ürünler üreten firmalar 

açısından, ortaya çıkabilecek aşırı orandaki ücret artışları, önemli sorunlara yol 

açabilmektedir (ILO, 1968: 39). Diğer yandan; ihracata yönelik endüstrilerin ürettikleri 

malların, dünya piyasalarındaki talep esneklikleri çok düşükse; bu durumda 

oluşabilecek aşırı ücret artışları ya da asgari ücret oranlarındaki artışların, dış ticaret 

hadleri üzerindeki etkisi olumlu yönde de olabilmektedir (Kutal, 1969: 64). Lakin 

günümüzde yaşanan teknolojik birtakım gelişmeler ve ortaya çıkardığı iletişim ve 

taşımacılık alanındaki yeniliklerle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir 

ürün hakkında; bilgi edinme, iletişim kurma ve taşıma alanında büyük değişimler 

yaşanmaktadır. Bu bağlamda diğer faktörler veri olarak değerlendirildiğinde; dış 

piyasalarda, doğal tekellerin dışında kalan ürünlerin talep esneklikleri oldukça yüksek 

olmaktadır. Asgari ücret artışlarının, dış ticaret hadleri üzerinde ortaya çıkarabileceği bir 

diğer etki ise; yerli üretimin pahalılaşmasından dolayı ithalatta meydana gelebilecek 

artışlardır. Böyle bir durumda ise; asgari ücretin dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz bir 

etkiye yol açması söz konusu olmaktadır (ILO, 1968: 43). 

Asgari ücret düzeyinin yüksek belirlenmesi, özellikle ihracat endüstrisi ile 

ithalata rakip endüstrilerde maliyetleri yükselttiği ölçüde, ülkenin ihracatını azaltarak, 
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ithalatını arttıracaktır. Böylece X-M (ihracat-ithalat) arasındaki fark büyük ölçülerde 

açılacaktır (Krumm, 1999: 39). 

Dış ödemelerde, özellikle cari işlemleri açık veren ülkeler açısından, rakipleri 

karşısında dış piyasalarda mal satabilmeyi güçleştiren ya da ithalatın maliyetini 

yükselten herhangi bir gelişme olumlu etkiler yaratmayacaktır. Bu açıdan, ücret 

maliyetleri yükselen ihracatçıların, ihracatta ve ücret maliyetleri yükselmiş yabancı 

üreticilerin yurt içi piyasadaki rekabeti karşılamalarında önemli güçlükler yaşayacakları 

muhtemel bir durumdur (Krumm, 1999: 40). 

Asgari ücrette meydana gelecek artışlardan, azgelişmiş ülkeler, emek yoğun 

üretim yaptıklarından dolayı, ihracatları, sermaye yoğun teknoloji kullanan gelişmiş 

ülkelere nazaran daha olumsuz yönde etkilenecektir (Rottenberg, 1998: 65). 

Asgari ücretin vergilendirilmesi nedeniyle, asgari ücret düzeyinin yüksek 

belirlenmesi, sadece mallar açısından değil, aynı zamanda turizm gibi hizmetler için de 

geçerli olacağından dolayı, ödemeler bilançosunun X-M (ihracat-ithalat) dışındaki 

kalemlerini de etkileyerek, milli gelir seviyesinde önemli değişimlere yol açabilecektir. 

Bunun yanı sıra, asgari ücret düzeyinin yükselmesi aynı zamanda düşük ücrete yönelik 

yabancı sermayeyi de caydırıcı etkide bulunacaktır (Pürsünlerli, 2003: 46). 

Küreselleşme ve uluslararası rekabet temel olarak alındığında, ücret düzeyleri ve 

asgari ücretlerde görülen artışlar, uluslararası rekabet yapısı içerisinde haksız rekabetin 

ve sosyal dampingin oluşumuna yol açmaktadır. Bu açıdan; asgari ücretin temel 

amaçlarından birisi de; uluslararası ticaret içerisindeki haksız rekabetin ve sosyal 

dampingin önlenmesi ve düşük fiyatlara mal üretme pahasına, emeğin istismarının 

önüne geçilmesidir (Korkmaz, 2003: 143-144). 

1.2.8. Asgari Ücretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişki uzun dönemli olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat asgari ücretin emek piyasası ve mal piyasasındaki farklı 

birtakım etkilerinin söz konusu olması; iktisadi kalkınma açısından etkinliğini 

değerlendirme hususunda farklılıklar yaratabilmektedir (Korkmaz, 2003: 144). 
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İktisadi kalkınmanın hızlı olduğu dönemlerde, ücretleri ve bu vesileyle asgari 

ücreti de yükseltebilme imkânları artmaktadır. Ne var ki, asgari ücretin yüksek 

seviyelerde tutulması, kısa ve orta dönemde maliyetleri yükselterek, özellikle yatırımlar 

açısından engelleyici bir rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir ikilem söz 

konusu olmaktadır. Zaman tercihi yüksek olan işçiler, ücretlerinin hemen yükselmesini 

talep edeceklerdir. Lakin düşük ücretler ve asgari ücret, maliyetleri düşük tutarak, 

yatırımları ve muhtemel ihracatı arttırmak suretiyle büyümeyi hızlandırabilecektir. 

Fakat bekleme gücü ve isteğine sahip olmayan işçiler, ileride ortaya çıkabilecek bu 

etkilerin oluşması için, bugünkü tüketim ve yaşam standartlarından vazgeçmeye 

yanaşmayacaklardır (Gökdere, 1997: 19). 

Üretim maliyetlerinin asgari ücretteki artışa bağlı olarak artması, işletmeleri, 

yeni yatırımlar yapmaktan caydıracaktır (Rottenberg, 1998: 42). İşveren açısından 

üretim maliyetlerinin artması, işverenleri yatırım yapmaktan uzaklaştırarak, yatırımlar 

ve uzun dönemde de bu duruma bağlı olarak istihdam açısından olumsuz etkilere neden 

olabilecektir. Asgari ücret seviyesinin ve buna bağlı olarak da üretim maliyetlerinin 

yükselmesi, yatırımları köstekleyici rol oynamakta, asgari ücrette meydana gelen 

artışlara bağlı olarak ortaya çıkan işgücü arzı fazlası ise; özellikle gelişmekte olan 

ülkeler açısından gelir dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir (Pürsünlerli, 2003: 46-

47). 

Ücret artışları, zamanla, devletin elinde bulunan eğitim ve sermaye projelerinin 

finansman olanağını da azaltacaktır. Çünkü bu artışlar, hem hükümetlerin cari 

harcamalarını ve sermaye yatırımlarını, hem de vergiye temel alınan karlarını 

düşürecektir. Vergi oranlarının çok yüksek olması durumunda ise; vergi gelirlerinde 

önemli bir düşüş yaşanacaktır (Parsons, 1994: 83). 

Asgari ücret seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak, üretim maliyetlerinde 

ortaya çıkan artışlar sonucunda, işletmeler, yeni yatırımlarda bulunmak yerine, ücret 

artışlarını karşılamak zorunda kalmaktadırlar (Spriggs ve Klein, 1994: 312). 

Hükümetler, özel sektör firmaları tarafından ödenen ücretlerdeki artışların ancak bir 

kısmını karşılayabilir duruma gelmektedir. Bu durumdan kurtulabilmenin tek yolu, 

vergileri arttırmak olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat bu olanak, dünya genelindeki pek 

çok ülke açısından sınırlıdır. Ülkenin kalkınmasında, yabancı sermayenin girişi gerekli 
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ise; bu durumda yüksek oranlı vergilerin uygulanması oldukça güç olmaktadır (Parsons, 

1994: 84). 

Asgari ücret mekanizmasının sosyo-ekonomik içerikli etkilerinin tümü, makro 

düzeyde bir bakış açısıyla, iktisadi kalkınma açısından referans olarak görülmektedir. 

Çünkü asgari ücretin, istihdam üzerindeki etkisinin olumlu olması, gelir dağılımında 

adaleti sağlayıcı bir etkiye sahip olması ve verimliliği arttırması durumunda, sosyo-

ekonomik göstergelerde de bir iyileşme ortaya çıkacak ve bu durum, iktisadi büyüme 

üzerinde de olumlu yönde bir katkı sağlayacaktır (Gerek, 1999: 15). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ASGARİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE VERGİ DIŞI 

BIRAKILMASININ ETKİLERİ 

2.1. SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ASGARİ ÜCRETİN 

VERGİLENDİRİLMESİ 

Asgari ücret, düşük gelirli kesimler açısından ücret koruması niteliği taşıması 

sebebiyle sosyal politikanın, ücretlerden alınan vergiler açısından ise; önemli bir taban 

oluşturmasından dolayı, maliye politikalarının ilgi alanında yer almaktadır. Bu açıdan, 

asgari ücretin mali yönü, sosyo-ekonomik gerekçelerle farklı şekillerde 

değerlendirilmeye alınmaktadır. Sosyal politikacılar ve işçi kesimi, işçinin kendisini baz 

alarak, ihtiyaçların asgari bir temelde ele alınması amacıyla belirlenen bir ücretten 

çeşitli kesintilerde bulunulmasını amaçlara aykırı bir durum olarak değerlendirirken; 

konuya mali açılardan bakan kesimler ise; asgari ücretlerin, vergi gelirleri açısından 

temel bir sınır oluşturduğu, vergi dışı kalması durumunda devletin ciddi mali kayıplar 

yaşayacağını ifade etmektedirler. Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında; 

Almanya dışında asgari ücretin tamamıyla vergiden muaf tutulduğu bir başka ülke 

bulunmamaktadır. Fakat bu ülkelerde de; birçok mekanizma vasıtasıyla asgari ücretliler 

koruma altındadır. Aile ve çocuk yardımları, işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi ve 

gelir vergisi kredileri bu uygulamalardan birkaçını oluşturmaktadır. Türkiye’de ise; 

gerek asgari ücret gerekse de diğer sosyal güvenlik sistemleri ailenin korunmasında 

yetersiz kalmaktadır. Keza, önceki dönemlerde ücretli kesim için dönemsel kazanç 

sağlamasına katkı veren vergi iadesi olgusu, son yıllarda kısa dönemli birtakım 

zorunluluklardan dolayı istikrar programları çerçevesi içerisinde önce etkinliği 

sınırlandırılmış sonra da uygulamadan tamamen kaldırılmıştır. Türk mali sistemi 

içerisinde, asgari ücretin vergi yükünün oldukça yüksek olması, bir taraftan düşük 

gelirlilerin kazançlarını azaltırken, diğer taraftan ise; işverenlerin emek maliyetlerinin 

artmasına neden olmakta ve işverenlerin kayıt dışı istihdama yönelmelerinde son derece 

etkin olmaktadır. Bu açıdan asgari ücretin vergi yükünün azaltılması meselesi, sosyo-

ekonomik bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır (Korkmaz, 2001: 275-276). 
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2.1.1. Vergi ve Vergi Yükü 

Vergi, kamusal hizmetlerin finansmanında kullanılan ve karşılıksız olan en 

temel devlet geliri olarak tanımlanmaktadır. Karşılıksız olmasından kastedilen anlamsal 

ifade, vergiyi ödeyen kesimlere, devletin herhangi bir özel fayda sağlamamasıdır. Bu 

durum ise; verginin, geniş toplum kesimleri tarafından bir yük olarak algılanmasına yol 

açmaktadır (Pehlivan, 2012: 159). Geçmişten günümüze, verginin ne olduğu ya da ne 

olması gerektiğine dair çok sayıda tartışma yapılmıştır. Vergi, kimine göre hizmet 

bedeli, kimine göre sigorta primi, kimine göre ise genel giderlere katılma bedeli gibi 

olgularla açıklanmaya çalışılmış ancak; verginin gerçekte ne olduğu konusunda genel 

kabul gören düşünce, verginin, devletin egemenlik hakkından kaynaklanan bir kamusal 

gelir olduğu şeklinde betimlenmiştir. Bu noktadan bakıldığında, devlet hem egemenlik 

hakkını kullanarak, hem de karşılıksız olarak bireylerin mal varlıklarının bir kısmını 

kendine alarak; başta adalet olmak üzere birtakım sorunsallara da yol açabilmektedir. 

Belirtilen bu vergi yükünün adil olabilmesi açısından, ne yapılması gerektiğine dair ele 

alınan tartışmalarda; evrensel düzeyde verginin “ödeme gücü” ilkesine göre ele alınması 

gerektiği hususunda pek çok kesim arasında görüş birliği söz konusu olmaktadır. Bu 

açıdan, pek çok ülke, vergi yükünde adaletin sağlanabilmesi amacıyla anayasa ve 

yasalarına çeşitli hükümler koymuşlardır (Rakıcı ve Vural, 2011: 63). 

1982 Anayasası’nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal bir hukuk 

devleti” olduğunu ifade etmektedir. Sosyal devlet, toplumda sosyal adaletin, sosyal 

refahın ve sosyal güvenliğin sağlanması açısından bir takım görevleri olan ve bunları 

yerine getiren devlet olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; devlet, bu sosyal 

amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından vergileme gücünü dar ve sabit gelirli 

kesimlerin lehine kullanarak; gelirin yeniden dağılımını etkileyerek fırsat eşitliğini 

sağlama yönündeki görevini yerine getirmelidir (Bosnalı, 2000: 315). 

Bu bağlamda; modern vergi teorisi içerisinde yer alan ödeme gücü ilkesinin bir 

gereği olarak uygulanmakta olan asgari geçim indirimi kavramı, tüm gelir 

kategorileriyle ilintili olarak kişinin kendisinin ve ailesinin yaşantısını asgari düzeyde 

sağlayacak gelirin vergi konusu olmaması anlamına gelmektedir. Asgari geçim indirimi 

ve asgari ücret kavramları birbirine çok yakın ifadeler olmakta; asgari ücret, asgari 

geçim indiriminin dayanağını oluşturan, sosyal ücret yönü ağır basan, bireylerin 
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aileleriyle birlikte geçimini asgari seviyede sağlayacak gelir olarak görülmekte ve 

miktarı da bu mantık içerisinde saptanmalıdır (Kızılot, 1980: 179).   

Yine, 1982 Anayasası’nın Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesi yer 

almaktadır. Aynı maddenin devamında ise; “Vergi yükünün dengeli ve adaletli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır.” hükmü ile kamu otoritesinin, vergi yükünün 

dağılımında adaletli olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu hükümlere ek olarak yine 

73.maddede “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir ve kaldırılır.” hükmü ile de keyfi davranışların önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda; anayasa, vergi mükellefinin korunması ve ağır vergi 

yükü altında ezilmemesi amacıyla birtakım temel prensipler belirlemiş ve verginin 

ödeme gücü ilkesi doğrultusunda alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu açıdan dikkate 

alınması gereken nokta; anayasada vurgulanan mali güç kavramı ile daha çok dar 

anlamdaki vergilerin kastedildiğidir. Vergi dışındaki birtakım mali sorumluluklar 

kısmen de olsa fayda ilkesi kapsamında tahsil edilebilmektedir (Öncel vd., 2008: 52). 

Genel bir tanımlamayla değerlendirilirse; vergi yükü, mikro açıdan ele 

alındığında mükellefin ödediği toplam verginin, mükellef gelirlerine oranı, makro 

açıdan ele alındığında ise; toplam ödenen vergilerin, GSMH’ye oranı olarak ifade 

edilmektedir. Bu tanımsal çerçeve içerisinde vergi yükünün hesaplanması; toplam 

ödemeleri toplam gelire oranlayarak belirlenmektedir (Rakıcı ve Vural, 2011: 63). 

Vergi yükü kavramının değerlendirilmesi açısından; ödenen vergi ve elde edilen 

gelir olguları iki temel unsuru oluşturmaktadır. Vergi yükü, ödenen vergi ile doğru 

orantılı iken; gelirle ters orantılıdır. Başka bir ifadeyle, ödenen vergi ne kadar artarsa 

vergi yükü de o derece artacaktır. Gelirin artması halinde ise; vergi yükü azalacaktır. 

Vergi yükünün hesaplanışında kabul gören en doğru sonuç, kişisel gerçek vergi 

yükünün bulunmasıyla elde edilmektedir. Fakat gerçek vergi yükünün hesaplanışında; 

yararlanılan kamu hizmeti, yansıyan ve yansıtılan vergilerin tespit edilmesi oldukça zor 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan; asgari ücretlilerin kişisel gerçek vergi 

yükü hesaplanırken sadece asgari ücretlilere yansıyan vergiler hesaplamalara dâhil 

edilmelidir. Asgari ücretlilere yansıtılan vergiler ise sıfır (0) kabul edilmelidir. Çünkü 

asgari ücretlilerin elde ettikleri gelirin tümünü tükettikleri, diğer bir ifadeyle vergiyi 
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yansıtabilme imkânlarının olmadığı varsayımı kabul görmektedir. Aynı şekilde; asgari 

ücretlilerin yararlandıkları kamu hizmetlerinin de değerlendirmelerde sıfır (0) olarak 

dikkate alındığı görülmektedir. Bu durumun gerekçesi ise; kamu harcamalarından tüm 

toplumun eşit bir şekilde yararlandığına yönelik yapılan varsayımlardır. Bununla 

birlikte; asgari ücretlilerin vergi yükü değerlendirilirken yalnızca dar anlamdaki vergiler 

değil, diğer mali yükümlüklerde dikkate alınmaktadır (Rakıcı ve Vural, 2011: 64). 

2.1.2. Vergi Ödeme Gücüne Ulaşma Açısından Uygulanan Yöntemler 

Vergi ödeme gücüne ulaşmak açısından uygulanan yöntemleri dört başlık altında 

toplayabilmek mümkündür. Bunlar; ayırma ilkesi, en az geçim indirimi, vergi tarifesi, 

indirim, muafiyet ve istisnalardan oluşmaktadır. 

2.1.2.1. Ayırma İlkesi 

“Ayırma ilkesi”; emekten sağlanan gelir, sermaye gelirine nazaran korunmaya 

daha çok ihtiyaç gösterdiği için; emek gelirlerinden, sermaye gelirlerine oranla daha 

düşük düzeyde vergi alınması olarak tanımlanmaktadır (Pürsünlerli, 2003: 16). 

Vergilendirilecek gelirin niteliği temel alınarak, vergileme yapıldığında ayırma 

ilkesi söz konusu olmaktadır. Bireylerin elde ettikleri gelirlerin miktarları yerine, gelirin 

kaynağı baz alınarak farklı bir şekilde vergilendirme söz konusu oluyorsa; diğer bir 

ifadeyle emek gelirine sahip olan kesimler, sermaye geliri elde edenlerden daha az, 

özürlü bir birey, sağlam bir kişiden daha düşük vergilendiriliyorsa bu durumda ayırma 

ilkesi söz konusu olmaktadır (Herekmen, 1976: 65). 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucunda, toplumsal ihtiyaçların 

miktar ve bileşiminde ortaya çıkan değişimler, modern devlet yapısının ortaya koyduğu 

görev ve fonksiyonlar; devletin sadece mali yönden değil, aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik birtakım amaçların gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda da vergi toplamasını 

elzem bir hale getirmiştir. Vergi sistemlerini oluşturan vergilerin ve bunlara yönelik 

uygulamaların etki derecesine bağlı olarak ortaya çıkan yansımaların, ülkeler üzerinde 

gerek sosyal gerekse de ekonomik açıdan önemli etkileri söz konusudur. Uygulanan 

vergi politikaları ile bir taraftan ekonomik, sosyal ve mali birtakım sorunsallara yönelik 

çözümler aranırken, diğer yandan ise; vergi yükünün dağılımı açısından, vergide adalet 
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ilkesinin gereklilikleri dikkate alınmaktadır. Bu açıdan; hemen hemen tüm ülkelerde, bir 

kısmı sosyal ve kültürel, bir kısmı ise; ekonomik, mali ve idari sebeplerden kaynaklanan 

çeşitli koruyucu ve teşvik edici birtakım vergi önlemlerinin uygulamaya konulduğu 

görülmektedir (Akdoğan, 1996: 35). 

Vergi mükelleflerinin vergi ödeme güçleri, sadece gelirlerinin miktarına bağlı 

olarak değil, aynı zamanda gelirlerinin niteliğine ve kaynağına bağlı olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle; gelirler, tutarları açısından aynı olsa bile 

nitelik ve kaynağındaki farklılıklar sebebiyle, mükelleflerin ödeme güçleri aynı düzeyde 

olmayabilir (Akdoğan, 1980: 32). Bu bağlamda bakıldığında; emek geliri ile sermaye 

geliri arasında farklılıkların mevcut olduğu ve emek gelirine sahip olan kesimlerin, 

sermaye gelirine sahip olan kesimlere oranla daha güçsüz bir konumda 

bulunduklarından dolayı, vergilemede eşitlik ilkesine uygun olarak; vergi oranlarının, 

matrahlarının ekonomik kaynaklarına ve niteliğine göre değişik oranlarda tespit 

edilmesi gerekmektedir. Yani, artan oranlı vergilendirmede niceliksel yapıya göre 

vergilendirme yapılmakta iken, ayırma ilkesinde ise; niteliksel farklılıklara göre 

vergilendirme yapılmaktadır (James ve Nobes, 2012: 56). Emek geliri, sermaye gelirine 

oranla daha güçsüz bir toplumsal konuma sahip olduğundan dolayı, vergi eşitliğinin 

sağlanması ve korunabilmesi amacıyla vergi oranlarında gelirin kaynak ve niteliğine 

göre farklılaşmalar yapılması gerekmektedir (Akdoğan, 2011: 223). 

Ücret, emeğin geliri olduğu için, ayırma ilkesinin prensipleri gereğince; sermaye 

gelirlerine nazaran daha düşük oranlarda vergilendirilmesi gerekmektedir (Pürsünlerli, 

2003: 13). 

Ayırma ilkesinin uygulanabilmesinde, marjinal fayda teorisinden önemli bir 

ölçüde yararlanılmaktadır. Düşük gelirli kesimlerde marjinal gelirin faydası, yüksek 

gelirli kesimlere oranla daha fazladır. Ayırma ilkesiyle emek geliri elde eden kesimlerin 

gelirlerinin (özellikle de asgari ücretli kesimlerin), düşük gelirliler grubunda yer alması, 

vergi olarak ayrılan gelirlerinin marjinal faydasının, sermaye gelirlerine nazaran çok 

daha yüksek olmasını ve dolayısıyla da daha düşük oranda vergilendirilmesi gereğini 

ortaya koymaktadır (Akın, 2010: 70). 
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Eşit gelir düzeylerine sahip olsalar bile, sermaye geliri elde eden bir kişinin, 

emek geliri sağlayan bir kişiye oranla daha fazla vergi gücüne sahip olduğunu söylemek 

gereklidir. Keza, emek geliri sağlayan bekâr bir bireyin, çocuk sahibi bir aile babasına 

oranla daha fazla vergi ödeme gücüne sahip olduğu söylenebilir. Bu açıdan ayırma 

ilkesi; vergi ödeme gücünün, gelir miktarlarından farklı olarak, gelirin yapısal 

özelliklerine bağlı bir şekilde belirlendiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda 

bakıldığında; ayırma ilkesi kavramı, artan oranlı vergilendirmenin önemli bir eksikliğini 

de gidermektedir. Çünkü artan oranlılık kavramı; gelirin yalnızca niceliksel yönünü 

dikkate alırken, ayırma ilkesi ise; gelirin niteliksel yönüne vurgu yapmaktadır 

(Nadaroğlu, 1998: 321). 

Ayırma ilkesi, kimi kesimler tarafından savunulmakla birlikte, bazı kesimler 

tarafından ise çeşitli eleştirilere tabi tutulmaktadır. Ayırma ilkesinin, vergi sistemi 

içerisinde yer alması gerektiğini savunan kesimler, bu düşüncelerini şu temeller 

etrafında oluşturmuşlardır: 

a) Sermaye kesimlerinin gelirleri, emek gelirlerine nazaran, daha sağlam, 

devamlılık arz eden ve daha istikrarlı bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda, güvence 

açısından da sermaye gelirleri daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Emekten elde 

edilebilecek gelir ise yalnızca emeğin çalışabilecek konumda olmasına bağlı 

durumdadır. Sakatlık, hastalık, ihtiyarlık gibi durumlarda, emekten elde edilen gelir 

ortadan kalkacaktır. Bu açıdan bakıldığında; sermaye tarafından elde edilen gelirler 

daha istikrarlı bir konumu ifade etmektedir (Nadaroğlu, 1998: 322). 

b) Sermaye gelirleri, emek gelirlerine kıyasla, vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma açısından daha avantajlı bir konumdadır. Emek gelirleri, kaynaktan kesinti 

yöntemine göre vergilendirildiğinden dolayı, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma söz 

konusu olmazken, sermaye gelirleri beyan usulü ile vergilendirildiğinden, bu gelirler 

açısından vergiden kaçınma imkânı doğmaktadır. Bu durumda da, emek gelirleri ile 

sermaye gelirleri arasında vergileme ilkesi açısından eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. 

Ayırma ilkesi, bu eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında etkin bir rol üstlenmektedir 

(Pürsünlerli, 2003: 19). 
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c) Ayırma ilkesi aynı zamanda, gelir çeşitlerinin, devamlılık, dayanıklılık, 

tutarlılık ve güvenilirlik bakımından içerdikleri farklara bağlı olarak da açıklanmaktadır. 

Bu açıdan; emek gelirlerinin elde edilmesindeki güçlüğün, sermaye gelirlerinin elde 

edilmesindeki güçlükten daha fazla olduğu apaçık ortadadır (Pürsünlerli, 2003: 19). 

d) Marjinal fayda teorisine göre; emek sahibi, çalışarak elde ettiği gelire, 

çalışmadan gelir elde eden sermaye sahibinin gelirine oranla daha fazla değer 

vermektedir. Bu açıdan, fedakârlık düzeyinde eşitlik sağlanabilmesi adına, emekten elde 

edilen gelirlere daha düşük oranlı vergilerin uygulanması gerekmektedir (Pürsünlerli, 

2003: 19). 

e) Emek sahibi kesimler, kendi istekleriyle gelirlerini arttırabilmek imkânına 

sahip değildir. Diğer taraftan, sermaye sahibi kesimler ise; eğer isterlerse, 

sermayelerinden ayrı olarak emekleriyle de gelirlerini arttırabilir (Nadaroğlu, 1998: 

317). 

f) Sermaye, güçlü bir gelir kaynağı olup, yapısı gereği vergiye daha dayanıklıdır. 

Aynı zamanda, emeğe oranla, sermayenin gelir yaratabilme kapasitesi ve olanağı daha 

yüksektir (Akdoğan, 2011: 223). 

g) Verginin ekstrafiskal (mali olmayan) fonksiyonlarından dolayı servet ve 

sermaye olarak değerlendirilebilecek bazı gelir kaynaklarına özendirici ve koruyucu 

birtakım uygulamalar yapılabilmesi, bu kaynakları daha güçlü kılmaktadır (Akdoğan, 

2011: 224). 

Ayırma ilkesine, birtakım olumsuzluklara neden olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 

kesimlerin dayanak aldığı temeller ise şu şekilde ifade edilmektedir: 

a) Ayırma ilkesinin keyfi bir şekilde uygulanabileceği ve ayırma ilkesinin 

uygulanmasını zorunlu kılan şartların değiştiği, bu açıdan ayırma ilkesinin artık 

uygulanmasının gereksiz olduğu iddia edilmektedir (Dikmen, 1973: 343). Ayırma ilkesi 

lehine ileri sürülen ifadelerin içerisinde en etkin olanı olarak görünen sermaye 

gelirlerinin devamlılık, dayanıklılık, güvenlik yönlerinden, emek gelirlerine nazaran 

daha elverişli bulunduğu yönündeki iddialar, artık günümüzde geçerliliğini 

yitirmektedir. Sosyal refah devletinin ortaya çıkardığı sosyal güvenlik örgütleri, emek 
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gelirlerine de devamlılık ve güvenilirlik kazandırmış ayrıca, toplu iş sözleşmesi, asgari 

ücret ve grev hakkı gibi imkânlarla birlikte emeği, sermaye karşısında daha güçlü bir 

hale getirmiştir (Nadaroğlu, 1998: 322). Bu açıdan, emek gelirlerinin farklı 

vergilendirilmesinin daha adaletli bir uygulama kapsamında değerlendirilemeyeceği, 

sosyal güvenlik kurumları ve asgari ücretin belirlenmesi ve grev hakkı gibi 

uygulamaların, emek gelirlerine süreklilik ve güvenilirlik kazandırdığı, sermaye geliri 

sahiplerinin gelirlerine verdiği değerin daha fazla olabileceği, enflasyonun para 

biçiminde elde tutulan servetleri önemli ölçüde eritebileceği düşüncelerine dayanarak 

ayırma ilkesinin eski önemini yitirdiği de ortaya atılan görüşler arasında yerini 

bulmaktadır (Akdoğan, 1980: 33). 

b) Vergi kaçırma imkânları, vergi tekniğinde yaşanan gelişmeler ve vergi 

idaresinin etkinliğinin artması sonucunda giderek azalmaktadır. Buna benzer, sübjektif 

birtakım unsurlara dayanarak, eşit gelirlere farklı oranlar uygulanması keyfi bir davranış 

olacaktır (Pürsünlerli, 2003: 21). Artan oranlılık, gelirler arasında, niceliksel açıdan 

gerekli olan ayrımı zaten sağlamaktadır. Bu açıdan, niteliksel yönden bir ayrım 

yapılarak ayrıcalık yaratılması doğru bir uygulama olmayacaktır (James ve Nobes, 

2012: 58). 

c) Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde, gelir vergisinin yanı sıra, çok çeşitli 

sermaye ve servet vergileri de mevcuttur. Bu açıdan, sermayeden elde edilen geliri, gelir 

vergisi kapsamında vergilendirirken, sermaye gelirlerine diğer gelir kategorilerinden 

daha yüksek oranlarda vergi uygulanması, haklı ve adil bir uygulama olmayacaktır 

(Nadaroğlu, 1998: 318). 

d) Emek gelirleri ile sermaye gelirleri arasında, uygulanacak vergi oranlarının 

farklılaştırılması açısından, nasıl bir oransal farklılık oluşturulabileceğinin bilimsel bir 

ifadesi bulunmamaktadır. Emek gelirleri, sermaye gelirlerine oranla, hangi oranda az ya 

da tersi bir ifadeyle sermaye gelirleri, emek gelirlerine kıyasla hangi oranda daha ağır 

bir şekilde vergilendirilecektir. Bu kararın verilmesinde sübjektif faktörler etkin 

olmaktadır (Akdoğan, 2011: 224). 

e) Gelir düzeyinin büyüklüğüne bakılarak, faydasının ölçülmesi doğru bir 

uygulama olarak görülmemelidir. Zira fayda, sübjektif bir nitelik taşımaktadır. Parasına 
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fazla önem vermeyen düşük gelirli kesimler olabileceği gibi, parasına aşırı derecede 

önem veren yüksek gelirliler de olabilmektedir (Akdoğan, 2011: 225). 

f) Sermayenin yüksek oranda vergilendirilmesi, yatırıma ayrılan kaynakların 

azalmasına yol açmaktadır. Bu durum da, uzun vadede üretimin düşmesine yol 

açabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 22). 

Olumlu veya olumsuz açılardan ileri sürülen bütün bu görüşler ışığında, ayırma 

ilkesi, modern vergi mevzuatlarında geniş bir uygulama alanı bulmaktadır (Akdoğan, 

1980: 33). Bu açıdan vergi mevzuatında ayırma ilkesinin çeşitli uygulama şekilleri 

bulunmaktadır. Bu uygulama şekilleri; gelir kaynaklarının sınıflandırılması, sermayeden 

ek vergi alınması, emek gelirine indirim uygulanması, vergi tarifesinin sınırlandırılması, 

mükellefin sosyal durumunun dikkate alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Pürsünlerli, 

2003: 22). 

2.1.2.2. En Az Geçim İndirimi (Asgari Geçim İndirimi) 

Sosyal devlet olmanın temel gerekliliklerinden bir tanesi, herkesten mali gücüne 

uygun bir oranda vergi almaktır. Keza, sosyal adaletin sağlanabilmesi için; kişinin 

kendisinin ve ailesinin geçimini asgari düzeyde sürdürebilmesi açısından gerekli gelirin, 

vergiye tabi tutulmaması gerekmektedir (Akdoğan, 2011: 163). Bu açıdan bakıldığında; 

bunun tersini düşünmek, ne ahlaki ne de mantıki açılardan doğru bir düşünce şekli 

değildir. Vergi geliri elde etmek konusundaki hiçbir yasal gerekçe, insanların fiziki ve 

sosyal varlıklarının devam ettirilmesi önünde bir engel olarak gösterilemez (Erginay, 

2010: 54). 

Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve bu açıdan devletin varlığını idame 

ettirebilmesi vergi gelirlerini düzenli olarak toplayabilmesine bağlıdır. Nitekim devlet; 

vatandaşlarından vergi almakta ve hatta savaş gibi olağanüstü durumlarda onlardan 

büyük fedakârlıklar isteyebilmektedir. Bu açıdan; normal zamanlarda devletin, 

vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokabilecek veyahut onları yoksulluğa 

sürükleyebilecek fedakârlıklar istememesi, sağlıklarını ve çalışma güçlerini 

koruyabilmeleri açısından gerekli geliri sağlayabilmelerini gerektirmektedir (Tekeli, 

1960: 85). Bu açıdan; en az geçim indirimi, söz konusu olacak gelirin 

vergilendirilmemesi zorunluluğuna dikkat çekmektedir. 
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Ayırma ilkesi, vergilemede gelirin kaynağını dikkate alırken, en az geçim 

indirimi yöntemi ise; gelirin kaynağı ne olursa olsun, kişinin kendisinin ve ailesinin 

geçimini asgari düzeyde sürdürmesine yetecek gelirin vergilendirilmemesi esasına 

dayanmaktadır (Pürsünlerli, 2003: 13). 

Bireylerin elde ettiği gelirin bir kısmı, yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından 

yapmak durumunda oldukları zorunlu geçim giderlerine ayrılmakta; en az geçim 

indirimi ise; gelirin bu kısmının vergi dışında bırakılmasını sağlamaktadır. “En az geçim 

indirimi, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari bir seviyede sürdürebilmesi için 

gerekli olan gelirin vergilendirilmemesini ifade etmektedir” (Akdoğan, 2011: 204; 

Bosnalı, 1997: 154). 

Ücret gelirinin, en az geçim indirimi yönteminin uygulanması açısından 

herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu gelirin, kişinin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye yetecek seviyenin altında olması durumunda, ücret 

geliri vergilendirilmeyecek, bu düzeyi aşması durumunda ise vergilendirilecektir 

(Pürsünlerli, 2003: 14). 

Vergi teorisinin temel aldığı ilkelerin başında gelen vergilendirmede “ödeme 

gücü” ilkesinin bir sonucu olarak, herkesin ödeme gücüne göre vergilendirilmesi 

gerekmektedir (Akdoğan, 2011: 204). 

En az geçim indirimi yönteminde, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari 

düzeyde sürdürebilmesine yetecek gelirin üzerindeki kişilerin vergi ödemeleri gerektiği 

kabul görmektedir. Lakin elde edilen gelirin, emek ya da sermaye geliri olması bir önem 

arz etmemektedir. Bu açıdan, ücret gelirinin kalitatif (niteliksel) özelliği değil, kantitatif 

(niceliksel) özelliği doğrultusunda, vergilendirmede “ödeme gücüne” ulaşmak açısından 

en az geçim indirimi yöntemi önem taşımaktadır (Pürsünlerli, 2003: 14).  

Vergilendirmede “ödeme gücü” ilkesi, mükellefin varlığını devam ettirebileceği 

gelir düzeyinin üzerine çıktığında söz konusu olabilecektir. Bu açıdan, maddi imkânları 

yalnızca fizyolojik varlığını sürdürmeye yetecek olan kesimlerin, vergi ödeme gücünün 

bulunmadığı ve dolayısıyla vergi dışında bırakılmaları gerektiği ifade edilebilir 

(Dikmen, 1956: 1). Diğer bir ifadeyle; yaşamı idame ettirebilmek açısından yiyecek, 

giyecek ve barınma ihtiyaçlarına yapılan harcamaların, üretimde yer alabilmek 
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açısından zorunlu olduğu dikkate alınmalı; bu açıdan bahsedilen harcamaları 

karşılayabilecek bir seviyede geçim indirimi sağlanmalıdır. Bunun aksine, bu tür 

harcamaların azalmasına neden olabilecek bir vergileme metodu, gelecek dönemlerde 

ulusal düzeydeki üretimin düşmesine de neden olabilecektir (Kızılyallı, 1969: 311). 

Elde ettiği geliri, geçimini asgari seviyede sağlamaya yetmeyecek kadar az olan 

kişilerin, mükellef olamayacağı varsayıldığında; en az geçim indiriminin, mükellef 

olmanın başlangıç noktası olarak değerlendirilebileceği ifade edilebilmektedir 

(Feyzioğlu, 1978: 53). Bu açıdan bakıldığında; en az geçim indirimi, yaşamı asgari 

seviyede idame ettirebilmek için gerekli olan gelirin vergi dışı bırakılmasını 

öngördüğüne göre; bu ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi ve en az geçim 

indiriminin bu doğrultuda formüle edilmesi gerekmektedir. Asgari ihtiyaç kavramı, her 

şeyden evvel fiziksel ihtiyaçları kapsamakla birlikte, süreye bağlı olarak değişebilse de 

temel olan uzun süreli ihtiyaçların dikkate alınmasıdır (Taşçıoğlu, 1971: 3). Diğer bir 

ifadeyle, asgari yaşam seviyesini sürdürebilmek açısından hangi ihtiyaçların elzem 

olduğu tartışmalı olup, bu ihtiyaçlar; fizyolojik ihtiyaçlar ve sosyal (kültürel vb.) 

ihtiyaçlar olarak betimlenebilir. Bu açıdan; en az geçim indirimi, dar anlamda en az 

geçim indirimi ve geniş anlamda en az geçim indirimi olarak iki şekilde formüle 

edilebilmektedir (Saraçoğlu, 2007: 122). 

Dar Anlamda En Az Geçim İndirimi = Fizyolojik İhtiyaçlar 

Geniş Anlamda En Az Geçim İndirimi = Fizyolojik İhtiyaçlar + Sosyal İhtiyaçlar 

En az geçim indirimi tutarının doğru bir metot içerisinde belirlenebilmesi, 

bireylerin hayatlarını idame etmelerine yetecek düzeydeki zorunlu ihtiyaçları için 

gereken gider tutarının bulunmasını gerektirmekte, bu durum ise; siyasi iktidarların, 

vergi yükünün dağılımı konusunda adil bir şekilde davranarak indirim düzeyini, bu 

ölçüler dâhilinde belirlemesiyle mümkün olmaktadır (Bulutoğlu, 2004: 198-199). Fakat 

zorunlu ihtiyaçların kapsamı bireyler arasında değişmekle beraber zaman içerisinde de 

bu kapsam değişime uğramaktadır. Bu açıdan; uygulamada en az geçim indirimi 

tutarının genel bir tutar şeklinde belirlenmesi gerekmektedir (Saraçoğlu, 2007: 123). 

En az geçim indirimi tutarının belirlenmesinde mali ve iktisadi birtakım 

faktörlerin yanında sosyal ve siyasi faktörler de etkin olabilmektedir. Bir başka ifadeyle 
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en az geçim indirimi tutarının belirlenmesinde mükelleflerin fizyolojik, sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarının yanında, vergi hâsılatında yaşanabilecek azalmalar da etkin 

olmaktadır (Feyzioğlu, 1978: 54). Bunun yanında, mükelleflerin şahsi ve bedeni 

özellikleriyle birlikte ailevi durumları da göz önüne alınmaktadır.1 Fakat indirim 

tutarının ne olması gerektiği konusunda, herkesin kabul ettiği objektif bir değerlendirme 

kriteri bulabilmek pek mümkün gözükmemektedir. Bu açıdan, en az geçim indirimi 

tutarının nasıl olması gerektiği konusunda ileri sürülen üç temel öneri söz konusudur 

(Saraçoğlu, 2007: 124). 

a) Fizyolojik En Az Geçim İndirimi: Fizyolojik en az geçim indirimi 

düşüncesine göre; maddi imkânları yalnızca fizyolojik varlıklarını 

sürdürmeye yetecek olan bireylerin vergi ödeme gücü bulunmamakta, bu 

miktarın üzerinde gelire sahip olan kesimler ise; vergi ödeme gücünü 

oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, en az geçim indiriminin alt sınırı, bireyin 

fizyolojik varlığını sürdürebilecek olasılıklar üzerinden belirlenmektedir. 

Çünkü eğer fizyolojik varlığın devamı sağlanabilirse vergi ödeme gücünden 

söz edebilmek mümkün olacaktır (Akdoğan, 1980: 27). Fakat fizyolojik 

varlığın sürdürülebilmesi için gerekli olabilecek tutarın; yaş, cinsiyet, ırk, 

iklim gibi faktörlere göre değişiklikler gösterebileceği için saptanabilmesi 

pek mümkün gözükmemektedir (Nadaroğlu, 1998: 328). Bu açıdan, genel bir 

indirim tutarının en az geçim indirimi olarak saptanması yoluna 

gidilebilecektir. 

b) Kültürel En Az Geçim İndirimi: Bu görüşe göre; çeşitli sosyal kesimlerin 

yaşam seviyeleri dikkate alınarak bir indirim tutarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Fakat işçi, köylü, tüccar ve sanayici gibi çeşitli sosyal 

kesimler açısından farklı en az geçim indirimi tutarları saptamanın mümkün 

olamayacağı, aynı zamanda sosyal adalet ve vergi tekniği açısından da böyle 

bir tutar belirleme çabasının uygun olmadığı ve dolayısıyla da böyle bir 

uygulamaya gidilmesinin büyük sorunlar ortaya çıkarabileceğini söylemek 

mümkündür (Nadaroğlu, 1998: 328).  

                                                             
1 Şahsi özellikler dikkate alındığında; mükelleflerin yaşı ve medeni durumu, bedeni özellikler dikkate 
alındığında; mükelleflerin sakatlık ve sağlamlık durumu, ailevi özellikleri dikkate alındığında; 
mükelleflerin evli ya da bekâr olması, çocuğu olup olmadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı 
etkili olmaktadır.  
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c) Medeni En Az Geçim İndirimi: Fizyolojik ve kültürel en az geçim indirimi 

tutarının belirlenmesindeki zorluklar, medeni en az geçim indirimi 

düşüncesinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Medeni en az geçim indirimi, 

“çeşitli grup ve sınıfları temel alan kültürel bir düzey yerine, belirli bir 

topluluğun belirli bir zaman içerisinde ulaştığı medeniyet düzeyine göre 

belirlenecek tutar olarak betimlenmekte ve diğer görüşlere oranla daha 

sağlam bir temele dayandığı düşüncesinden hareketle geniş kesimler 

tarafından savunulmaktadır” (Dikmen, 1958: 45). 

En az geçim indirimi; matrahtan indirim, vergiden indirim ve bölme sistemi 

olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır. Matrahtan indirim yönteminde; en az geçim 

indirimi tutarı, matrahtan düşülmekte daha sonra kalan tutara ise vergi tarifesi 

uygulanmaktadır (Akdoğan, 2011: 216-217). Vergiden indirim yönteminde ise gelir, 

vergi tarifesine uygun olarak öncelikle vergilendirilir; daha sonra, en az geçim 

indiriminin tarifeye uygun olarak bulunan vergisi, hesaplanan vergi miktarından 

düşürülür. Vergiden indirim yöntemi aynı zamanda dekot sistemi olarak da ifade 

edilmektedir. Türkiye’de 2008 yılında uygulamaya giren asgari geçim yöntemi 

içerisinde vergiden indirim yöntemi uygulanmaktadır (Sağbaş, 2011: 61). 

Bu iki yöntem arasında bir değerlendirme yapılacak olunursa; matrahtan indirim 

yöntemi, dilimli artan oran tarifesi uygulanması halinde, vergi mükellefi açısından daha 

avantajlı, devlet açısından ise dezavantajlı bir durumu ortaya koymaktadır (Sağbaş, 

2011: 62). 

Bu durumu bir örnekle değerlendirecek olursak; mükellef B kişisinin matrahının 

70.000 TL, en az geçim indiriminin 14.000 TL, vergi tarifesinin ise; 2013 takvim yılı 

gelirlerine uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi olduğu varsayılacaktır. 
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Vergi Dilimi2                                                                              Vergi Oranı 

10.700 TL’ye kadar                                                                              % 15 

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası                              % 20 

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası                              % 27 

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, fazlası           % 35 

Tablo 2.1: Matrahtan İndirim ve Vergiden İndirim Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması 

 Matrahtan İndirim Vergiden İndirim 

Matrah 70.000 TL 70.000 TL 

En Az Geçim İndirimi Tutarı 14.000 TL 14.000 TL 

 

En Az Geçim İndirimi Tutarının 

Matrahtan Düşülmesi 

 

70.000-14.000=56.000 TL 
 

- 

Hesaplanan Vergi [10.700*%15 + 15.300*%20 + 

30.000*%27] = 12.765 TL 

[10.700*%15 + 15.300*%20 + 

34.000*%27 + 10.000*%35] = 

17.345 TL  
 

En Az Geçim İndirimi Tutarının 

Tarifeye Göre Bulunan Vergisi 

 

- 

 

[10.700*%15 + 3300*%20] = 

2265 TL 
Ödenecek Vergi 12.765 TL 17.345 – 2265 = 15.080 TL 
Kaynak: (Sağbaş, 2011: 62)’de yer alan örnek; 2013 yılı vergi dilimlendirilmesine göre yeniden 

dizayn edilerek oluşturulmuştur. 

Tablo 2.1’de görüldüğü üzere mükellef B, matrahtan indirim sisteminde 

12.765TL vergi öderken, vergiden indirim yönteminde ise 15.080 TL vergi ödediği için; 

matrahtan indirim yöntemi, vergi mükellefleri açısından daha avantajlıdır. 

En az geçim indiriminde kullanılan bir diğer yöntem ise; bölme (katsayı) 

sistemidir. Artan oranda tarifeye göre alınan gelir vergisinin vergi mükellefleri 

açısından ortaya çıkabilecek dezavantajları azaltmak amacıyla uygulanan bu yöntem 

içerisinde her bir aile bireyi ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her bir aile 

                                                             
2 Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas 
alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmiştir.  
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bireyi için bir formüle göre hesaplanan matrahtan asgari geçim indirimi yapılmaktadır 

(Mutluer vd., 2011: 257-258). 

2.1.2.3. Vergi Tarifesi 

Yalnızca en az geçim indirimi ve ayırma ilkesine dayanarak vergi ödeme gücüne 

ulaşabilmenin yeterli olmaması, vergi tarifelerinden de yararlanılması gerekliliğini 

ortaya koymuştur (Akdoğan, 2011: 212). 

Vergi tahsilâtının sağlanabilmesi için, sübjektif vergi mükellefiyetinin 

belirlenmesinden sonra, vergi borcunun tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 

vergisel yükün tutarı ise; vergi tarifesiyle hesaplanmaktadır. Vergi tarifesi, vergi 

miktarının hesaplanabilmesi için matraha uygulanması gereken oran ve ölçüler olarak 

tanımlanmaktadır (Turhan, 1998: 68). 

Ücret geliri elde eden kesimler içerisinde asgari ücretliler, hemen hemen tüm 

ülkelerde düşük gelir grupları içerisinde yer almaktadır. Bu açıdan, vergi tarifesinde yer 

alan ilk dilime uygulanan oran, ücret gelirlerinin ve özellikle de asgari ücretlilerin daha 

düşük oranlarda vergilendirilmesinde, ödeme gücü ilkesi açısından önem arz etmektedir 

(Pürsünlerli, 2003: 15). 

Artan oranlı vergi tarifesinde ise; fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe; vergi yükü, 

daha çok dar ve orta gelir grupları için artış göstermektedir. Dar ve orta gelir grupları, 

sabit fiyatlarla gelirleri aynı kalmasına rağmen, para olarak gelirleri arttığı için, giderek 

daha yüksek vergi oranlarına tabi olmaktadırlar. Yüksek gelir gruplarında ise; fiyatlar 

genel düzeyindeki bu artışın etkisi daha zayıf olmakta ve belli bir orandan sonra 

(verginin düz orana dönüştüğü gelir gruplarında) sıfıra inmektedir (Mutluer, 1975: 78). 

Bu açıdan, ücret gelirleri ve özellikle de asgari ücretliler üzerindeki vergi 

yükünü hafifletmek amacıyla, ücretli kesimlere yönelik farklı vergi tarifesi uygulamaları 

da, vergi ödeme gücüne ulaşmada uygulanan yöntemlerden birisi olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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2.1.2.4. İndirim, Muafiyet ve İstisnalar 

Ücretlerin vergilendirilmesinde, vergi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan 

yöntemler arasında indirim, muafiyet ve istisnalar da yer almaktadır. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde, ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak 

amacıyla çeşitli indirimler uygulanmaktadır. Türkiye’de özel indirim (2003 yılında sona 

erdirilmiştir) ve sakatlık indirimi bu amaca yönelik uygulamalar kapsamında 

değerlendirilmektedir (Pürsünlerli, 2003: 15). 

Vergi ödeme gücüne ulaşma amacı taşıyan ve vergi adaletine yararlı olan 

muafiyet ve istisna uygulamaları ise; vergi ödeme gücü bulunan birtakım mükelleflerin 

daha az vergi ödemesine imkân sağlıyorsa, olumsuz yönde etki yaratacaktır (Akdoğan, 

2011: 227). 

Bununla birlikte, fiyat artışlarının süreklilik kazanması ve iktisadi koşulların 

sürekli bir değişim içerisinde bulunması da muafiyet ve istisnaların yetersiz kalmasına 

neden olabilmektedir (Mutluer, 1975: 86). 

Muafiyet ve istisnalar, dikkatli bir şekilde uygulandıkları zaman, vergi ödeme 

gücüne ulaşmak açısından, en az geçim indirimine, ayırma ilkesi ve artan oranlı vergi 

tarifelerine yardımcı bir nitelik taşıyabilmektedirler. Lakin muafiyet ve istisnaların 

dikkatsizce uygulanması ise; önemli bir kaynak israfına ve vergi adaletinin bozulmasına 

yol açabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 16). 

2.2. ASGARİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNİN 

ETKİLERİ 

Vergiler, iktisadi hedeflere ulaşmak için kullanılan ve ekonomi içerisinde yer 

alan çeşitli üretim faktörleri üzerinde birtakım etkilerde bulunmaktadırlar. Bu açıdan 

bakıldığında; vergilerin emek faktörü üzerindeki etkileri, gelir ve ikame etkileri ile ifade 

edilmektedir. Kişilerin emek gelirleri üzerine vergi konulduğunda, gelirleri vergi 

miktarı kadar azalmaktadır. Bu azalma ise; gelir etkisinin sonucunda ortaya çıkmaktadır 

(Pürsünlerli, 2003: 48). 
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Emek geliri üzerine konan vergi, aynı zamanda, bireyin çalıştığı son saatin 

gelirini de azaltıcı bir etkide bulunarak, boş zamanın fiyatını ucuzlatmaktadır. Bu durum 

ise; ikame etkisi ile açıklanmaktadır. Birey ise; bu durumda daha fazla boş zaman talep 

etmektedir. Böylece, emek geliri üzerine konulan vergi, gelir etkisi yoluyla, boş zaman 

talebini azaltıcı (emek arzını arttırıcı), ikame etkisi yoluyla ise; boş zaman talebini 

arttırıcı (emek arzını azaltıcı) bir etken olarak değerlendirilmektedir (Bulutoğlu, 1962: 

225). 

Vergi sonucunda, bireyin toplam emek arzının durumu, bu iki etkinin net 

sonucuna bağlı olmaktadır. Bu etkileri belirleyen olgu ise; bireylerin kayıtsızlık 

eğrileridir. Bireyler, kayıtsızlık eğrilerinin durumuna göre çalışma ya da boş zaman 

taleplerini belirleyeceklerdir (Musgrave, 1959: 235). Kayıtsızlık eğrileri, vergi 

yükümlülerinin gelir ve boş zamanlarının marjinal faydasına karşılık gelmektedir. Eğer, 

bireyler, aynı tatmin düzeyinde kalmak istiyorlarsa; boş zamanın azalması, gelir 

artışıyla karşılanmak durumundadır. Vergiden önce, boş zamanın marjinal faydasının, 

gelirin marjinal faydasına oranı, ücret oranına eşit olmaktadır. Vergi kesintisi 

sonucunda elde edilecek olan gelir, vergi miktarı kadar azalacaktır. İlk olarak, gelirin 

marjinal faydası sabit iken, boş zamanın marjinal faydasının azaldığı durumda 

vergilendirme uygulamasının yapıldığı varsayılmaktadır. Gelirin marjinal faydası sabit 

kabul edildiğine göre; boş zamanın marjinal faydası düşerek, her iki fayda oranı da 

azalacaktır. Bu durumda; boş zamanın artması söz konusu olmaktadır. Boş zamanın 

marjinal faydası sabit, gelirin marjinal faydasının azaldığı durumlarda ise; dengenin 

aynı kalabilmesi, boş zaman değişmiyorsa, gelirin marjinal faydasının artmasına 

bağlıdır. Gelirin marjinal faydasının elastikiyetinin bire eşit olması halinde ise; bu 

durum gerçekleşmektedir. Lakin elastikiyetin birden küçük olması durumunda, gelirin 

marjinal faydası, ücret azalmasından daha fazla artacak, sonuç olarak, boş zamanın 

marjinal faydasının, gelirin marjinal faydasına oranı, ücretten daha küçük olarak 

dengenin bozulmasına neden olacaktır. Bu durumda ise; birey, çalışma süresini 

arttıracaktır (Pürsünlerli, 2003: 50-51). 

Gelir ve boş zamanın her ikisinin de marjinal faydasının azalması durumunda 

ise; gelir ve ikame etkilerinin ağırlığına bağlı olarak çalışma süresi artabilmekte ya da 
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azalabilmektedir. Çalışma tercihindeki değişimin yönü ise; marjinal gelir – fayda 

eğrisinin şekline bağlı olarak belirlenmektedir (Standing ve Vaughan, 1995: 223).  

Vergilerin etkilerini belirleyen bir diğer faktör ise; vergi yükümlülerinin gelire 

karşı talep esneklikleridir. Vergi yükümlülerinin gelire karşı talepleri esnek ise; işgücü 

arzı azalarak ikame etkisi ortaya çıkacaktır. Vergi yükümlülerinin gelire karşı talepleri 

esnek değilse, işgücü arzı artacak ve gelir etkisi oluşacaktır (Pürsünlerli, 2003: 51). 

Bunun yanında, emeğin karşılığı olarak verilen ücreti hedef alan bir vergi, 

çalışmaya yönelik isteği ve dolayısıyla da işgücü arzını arttırabilir veya hiç 

etkilemeyebilir. Bu etki, ücreti hedef alan verginin türüne, yapısına, tarifesine ve 

hissedilme derecesine göre değişiklik göstermektedir (Turhan, 1998: 435). 

Verginin ikame etkisi; verginin marjinal oranıyla ortalama vergi oranı arasındaki 

farka bağlı iken, gelir etkisi ise; vergi yükümlüsünden alınan verginin miktarına, vergi 

yükümlüsünün en az geçim düzeyinde bulunup bulunmamasına ve eski geçim düzeyini 

koruyabilmek için ne kadar direnip direnemediğine bağlı olarak değişmektedir 

(Pürsünlerli, 2003: 52). 

Vergilerin ortalama oranlarındaki artışlar, çalışmaya yönelik isteği arttırarak 

gelir etkisi yaratırken, marjinal oranlardaki artışlar ise; ikame etkisine yol açmaktadır 

(Pürsünlerli, 2003: 52). Verginin marjinal oranlarında meydana gelebilecek büyük 

artışlar, emek arzını azaltabilecektir. Çünkü; marjinal çalışma saatlerinden elde edilecek 

kazanç üzerine vergi konulması söz konusudur. Marjinal oranlarda değişiklik 

yapılmaksızın, gelir vergisi muafiyetliklerinin azaltılması durumunda ise; kişiler daha 

fazla çalışmaya yönelecektir (Due, 1967: 208). 

Mükelleflerin, vergilerin gelir ve ikame etkileri doğrultusunda, emek arz etme ya 

da boş zamanı tercih etmeye yönelik kararlarında etkin olabilecek diğer faktörler; vergi 

yükünün adaletli dağılması, vergi oranları gibi, vergi sisteminin niteliklerinden 

kaynaklanan unsurlardan oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, faktör piyasalarının daha 

gelişmiş olması, etkilerin daha çabuk bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler açısından; örnek olarak, artan oranlı gelir 

vergilerinin, emek arzı üzerindeki etkilerinin çok fazla anlam ifade etmediğini 

söyleyebilmek mümkündür. Çünkü bu ülkelerdeki gelir vergileri; büyük kazançları, 
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yüksek oranlarda vergilendirecek derecede artan oranlı olmadıkları gibi, her çeşit geliri 

de kapsamamaktadır (Pürsünlerli, 2003: 52). 

Azgelişmiş ülkelerdeki vergilerin emek arzı üzerindeki etkilerine bakıldığında 

ise; emek geliri üzerindeki vergilerle emek arz elastikiyeti arasında doğrusal bir ilişki 

mevcuttur. Bir başka ifadeyle; emek ne derece elastikiyete sahip ise, emek tarafından 

alınacak olan net ücret de o derece azalacaktır. Aynı zamanda; ücretler, genellikle 

hukuksal bir mekanizmaya bağlı olarak tespit edilebilmektedir (Pürsünlerli, 2003: 53). 

Vergilerin net etkilerinin az gelişmiş ülkelerde tespit edilmesi konusunda arz yönlü 

iktisatçıların önerisi, daha çok konunun talep yönüne odaklanılması üzerine 

şekillenmektedir (Ebrill, 1987: 60-61). 

İstihdam olanaklarının yetersiz düzeyde olduğu azgelişmiş ülkelerde, vergi 

yükümlülerinin, çalışma saatlerini istedikleri gibi düzenleyebilmeleri söz konusu 

olmadığından dolayı, vergilerin çalışmaya yönelik istek üzerindeki etkileri de oldukça 

sınırlı olmaktadır. Çalışma sürelerinin, genellikle yasalar tarafından tespit edildiğinden 

hareketle; işçilerin, vergilerin ikame ve gelir etkilerine bağlı olarak belirli tutumlar 

geliştirmeleri beklenmemektedir (Pürsünlerli, 2003: 53). Düşük gelir gruplarında yer 

alan kesimler, sözleşme dâhilinde çalıştıklarından dolayı; ya kendilerine gerekli görülen 

süre zarfınca çalışacaklar ya da hiç çalışmayacaklardır (Winchester, 1989: 32). 

Asgari ücret düzeyinde ücret alan kesimler de düşük gelir grubu içerisinde yer 

almaktadırlar. Bu açıdan, asgari ücretin vergilendirilmesi durumunda, çalışanların gelir 

ve ikame etkileri doğrultusunda hareket etmeyeceklerini söyleyebilmek mümkündür 

(Pürsünlerli, 2003: 54). Bu durumda, verginin emek arzını etkileyebilmesi söz konusu 

olmayacaktır. Fakat asgari ücretin vergilendirilmesi durumunda, uzun süreli ücretsiz 

izinler, erken emeklilik, uzun hafta sonu tatilleri gibi mekanizmalar devreye girecek ve 

işgücü arzında bir azalma meydana gelecektir. Bir başka ifadeyle, asgari ücretin 

vergilendirilmesi durumunda, bu kişilerin ikame etkisi doğrultusunda hareket 

edebileceklerini söyleyebilmek mümkündür. Asgari ücret, düşük gelir gruplarının tabi 

olduğu bir ücret olduğundan dolayı, asgari ücret üzerindeki vergilerin emek arzı 

üzerindeki etkisinin, gelir etkisi oluşturma yönünde gerçekleşmesi beklenmekle birlikte, 

çalışma saatlerini arttırma yönünde fazla tercih hakkı olmayan ücretlilerin gelir 
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azalışlarını, asgari ücret artış talepleriyle karşılamaları olası bir durumdur (Macintosh, 

1997: 202). 

Enflasyonun yapısal bir niteliğe büründüğü, işsizliğin yaygın, çalışanların 

gelirlerinin düşük olduğu, devletin sosyal harcamalarının yetersiz kaldığı azgelişmiş 

ülkelerde vergiler, gelişmiş ülkelere nazaran, emek arzı üzerinde daha sınırlı bir etkiye 

sahip olacaktır (Pürsünlerli, 2003: 55). 

Eksik rekabetin geçerli olduğu piyasa koşulları, emek oranı değişmeden, 

vergiyle birlikte, azalan ücret düzeyinin yükselmesine izin verebilmektedir. Bu 

durumda, vergilerin etkisi de farklı bir boyut kazanabilmektedir. Eksik rekabetin geçerli 

olduğu piyasa koşulları içerisinde, emek arzı esnek değilse, ücret gelirleri üzerindeki 

vergiler emek tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir yansıtma mekanizması söz 

konusu olmadığı için, sendikalar, vergi artışları ile birlikte azalan gelirlerinin telafisi 

için ücret artışları talep edeceklerdir. Bu şekilde; vergilerin birtakım etkileri işverenlere 

aktarılmış olacaktır (Musgrave ve Musgrave, 1989: 268). 

2.3. ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASININ 

ETKİLERİ 

Ayırma ilkesi temel alınarak, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını çeşitli 

açılardan irdeleyebilmek mümkündür. Bunlardan ilki; asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasının ortaya çıkaracağı mali, sosyal ve ekonomik etkilerdir. Asgari ücretin 

vergi dışı bırakılması; yalnızca çalışanlar açısından değil, aynı zamanda işverenler için 

de önemli mali, sosyal ve ekonomik birtakım etkilere yol açabilecektir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bir diğer etkisi ise; sosyal taraflar olan 

işçi, işveren kesimleri ve kamu kesimi üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır. Bu etkiler; 

etkilenen taraflar açısından farklı şekillerde tezahür edebilmektedir. 

2.3.1. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Mali Etkileri 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması; öncelikle, gerçekte çalışmayan kişilerin o 

işyerinde çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle birlikte gerçek dışı bir gider yaratılmasına 

yol açabilecektir. Vergi mükellefleri, herhangi bir yerde çalışmayan tanıdıklarını; 

işyerlerinde asgari ücretliymiş gibi çalışıyor göstererek gerçek dışı ancak yasal bir gider 
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oluşturabileceklerdir. Bu uygulama; Türkiye açısından düşünüldüğünde vergi kaybı 

miktarı açısından büyük kayıplar söz konusu olabilecektir. Asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasının bir başka mali etkisi ise; devletin mali kaybının giderek artmasıdır. 

Üretim maliyetlerinde oluşacak düşüşler neticesinde işverenler, işçileri asgari ücret 

üzerinden sigortalamaya çalışacaklarından dolayı, asgari ücretin vergi dışı bırakılması 

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da önemli bir prim kaybına yol açabilecektir 

(Pürsünlerli, 2003: 177). 

Bu açıdan bakıldığında; asgari ücret seviyesinin hangi düzeyde nasıl tespit 

edileceği sorusu önem kazanmaktadır. Devlet, en az geçim indirimi miktarının 

yükselmesi sonucunda uğrayacağı potansiyel gelir kaybını en aza indirmek adına; asgari 

ücret seviyesini mümkün olduğu kadar düşük belirlemeye çalışacak, işverenler de 

üretim maliyetlerindeki düşüşleri sürdürebilmek amacıyla aynı yönde tavır 

takınacaklardır. İşçiler ise; reel ücretlerinde ilk dönemlerde bir artış meydana 

getirebilmek adına, asgari ücretin mümkün olduğu kadar yüksek belirlenmesine yönelik 

isteklerde bulunacaklardır. Ancak; asgari ücretin vergi dışı bırakılması sonucunda, 

işçilerin reel ücretlerindeki artışlar sadece ilk dönem için geçerli olacaktır. Enflasyonun 

şiddetlendiği dönemlerde ise; işçilerin reel ücretlerinde ortaya çıkan artışlar giderek 

önemini kaybedecek ve enflasyon tarafından eritilecektir. Asgari ücretin vergi dışı 

bırakılması söz konusu olduğunda; yalnızca asgari ücret düzeyinden çalışanlar değil, 

tüm ücretlilerin, asgari ücrete tekabül eden gelirlerinin vergi dışı bırakılması 

gerekmektedir. Ayırma ilkesinin temel gereği olan bu durum sonucunda ise; devletin 

uğrayacağı gelir kaybının miktarı daha da artacaktır (Pürsünlerli, 2003: 178). 

Bunun yanında; asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, işçi ve işveren 

“net ücret” üzerinden antlaşmaya varacakları için; açıktan ödemeler artacak, böylece; 

işçi açısından bir değişim olmamakla beraber, kamu kesimine yönelik fon aktarımı 

ortadan kalkacaktır. Kamuya aktarılan bu fonun ortadan kaldırılması ise; devletin, gelir 

dağılımını denetleme ve gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonlarını da ortadan 

kaldıracaktır. Devlet, asgari ücretin vergilendirilmesi ile beraber, her yıl önemli bir mali 

kaynak elde etmektedir. Devletin bu mali kaynağı rasyonel ilkeler doğrultusunda 

kullanmasıyla birlikte gelir dağılımını düzeltmede önemli bir rol oynayacağı 

söylenebilir. Bu açıdan; asgari ücretin vergi dışı bırakılması yerine, asgari ücretin 
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vergilendirilmesi suretiyle elde edilen kaynağın rasyonel kullanımının sağlanması ve 

asgari ücreti tamamen vergi dışı bırakmak yerine genel olarak ücretlilerin vergi yükünü 

azaltacak birtakım düzenlemelerin yapılması, hem gelir dağılımında adaletin sağlanması 

açısından hem de vergilemenin mali ve sosyal amaçlarına uygunluk açısından daha 

doğru bir tercih olarak değerlendirilebilir (Pürsünlerli, 2003: 179-180). 

2.3.2. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Sosyal Etkileri 

Asgari ücret, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek asgari bir geliri 

ifade etmektedir. Zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayabilecek bir gelir elde 

eden kişinin vergi ödeme gücünden bahsedilmek mümkün değildir. Bu açıdan; asgari 

ücretliden vergi alınmaması, vergi ödeme gücü ilkesine ters düşmeyecektir (Pürsünlerli, 

2003: 173). 

Bununla birlikte, toplum içerisinde, çalışan bir kesim vergi öderken, bir diğer 

kesimin vergiden muaf tutulması ya da vergi ödememesi, vergide eşitlik ilkesine aykırı 

olacaktır. Yatay eşitlik anlayışının gereği olarak; aynı ya da benzer konumda olan 

mükelleflerin, aynı boyutta ve şekilde vergilendirilmeleri gerekmektedir (Erginay, 2010: 

47). Bu açıdan; asgari ücretliden vergi alınmaması, aynı gelir seviyesinde yer alan diğer 

vergi mükelleflerinden de vergi alınmamasını gerektirmektedir. 

Hemen hemen tüm toplumların anayasalarında yer alan eşitlik ilkesi gereğince; 

devlet organları ve idare makamları, yaptıkları bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Dolayısıyla; anayasa ve yasalar, 

toplum içerisinde yer alan belirli bir kesime ya da sınıfa ayrıcalık tanınmayacağını 

açıkça ifade etmektedirler (Gözübüyük, 2012: 29). 

Asgari ücret seviyesinden gelir elde eden bir kişinin vergi yükünün çeşitli 

düzenlemeler vasıtasıyla hafifletilmeye çalışılması, ayırma ilkesine uygun düşmekle 

birlikte toplumun belirli bir kesiminin vergi ödememesi durumu vergide genellik ilkesi 

ile bağdaşmamaktadır (Pürsünlerli, 2003: 174). 

2.3.3. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Ekonomik Etkileri 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, net ücret ile brüt ücret arasındaki farkı 

kapatacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, üretim maliyetlerinde de 
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azalmalar söz konusu olacaktır. Bu yüzden, asgari ücretin vergi dışı bırakılması işçi 

kesimi kadar, işveren kesimi tarafından da sık sık dile getirilmektedir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, üretim maliyetlerinde meydana 

gelecek azalmalarla bağlantılı olarak, istihdam seviyelerinde artışlar ortaya 

çıkabilecektir (Diulio, 1985: 56). Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, istihdamı 

arttırmanın yanı sıra çalışanların kayıt içerisine alınmalarına da katkı sağlayacağından 

dolayı kayıtlı ekonominin gelişmesini sağlayacak ve ücretlilerin asgari ücret üzerinden 

sigortalı olarak sosyal güvenceye sahip olmaları sağlanacaktır. Çalışanlar, bu 

uygulamayla bir sosyal güvenceye sahip olsalar da, emekliliklerinde de asgari ücret 

temel alınacağından dolayı, normal koşullarda alacaklarından daha düşük bir emekli 

aylığına razı olmak zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla bu durum, gelecekte elde 

etmeleri gereken gelir miktarından daha düşük seviyede bir gelir miktarını elde 

etmelerine neden olacaktır. Yine; bu uygulama ile işverenlerin prim yüklerinde de bir 

azalma söz konusu olacaktır. Bununla birlikte; açıktan yapılacak ödemelere bağlı olarak 

işçi ve işverenler arasında gizli pazarlıklar yapılabilecek, bunun sonucunda kayıt dışı 

üretim de artabilecektir. Böylece, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, kayıt dışı 

ekonomiye de yol açabilmektedir (Pürsünlerli, 2003: 175-176). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına bağlı olarak net ücrette meydana gelecek 

olan artışlar sonucunda ücretlilerin eline geçecek olan ilave gelire bağlı olarak, bu 

kesimin marjinal tüketim eğiliminin de yüksek olması, tüketim harcamalarında da bir 

artış meydana getirecek ve üretimde veya verimlilikte, harcamalardaki bu artışı 

dengeleyecek bir artış ortaya çıkmaması durumunda ise; fiyatlar genel düzeyinin 

yükselmesi söz konusu olacaktır (Samuelson, 1987: 76). Fiyatlar genel düzeyinde 

meydana gelecek olan artışlar ise; talebin fiyat esnekliğinin de düşük olduğu 

durumlarda, ücretlilerin gelirlerinde meydana gelecek olan artışların etkilerini uzun 

dönemde büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır (Diulio, 1985: 58). Dolayısıyla, düşük 

gelir gruplarının marjinal tüketim eğilimleri, yüksek gelir gruplarına oranla daha yüksek 

olduğu için, fiyatlar genel düzeyindeki artışlardan en çok ücretli kesim etkilenecektir 

(Üstünel, 1990: 218). 

Çalışan nüfus içerisinde ücretlilerin payı az ise; asgari ücretin gelir dağılımını 

düzeltici yöndeki etkisi azalacaktır (TİSK, 1999: 21). Asgari ücretin yüksek 
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belirlenmesi durumunda ise; maliyetler, dolayısıyla da talebin fiyat esnekliğinin düşük 

olduğu durumlarda da fiyatlar, alıcılara yansıyacaktır (Parasız, 1991: 11). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, asgari ücretten yararlanan kesimlerin gelir 

seviyeleri, ülke genelindeki en düşük gelir düzeyinden daha yüksek bir seviyede 

bulunuyor ise; asgari ücret üzerinde meydana gelecek artışların gelir dağılımını düzeltici 

etkisi de o derece sınırlı olacaktır (Pürsünlerli, 2003: 177). 

2.3.4. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Sosyal Taraflar Üzerindeki 

Etkileri 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının sosyal taraflar üzerindeki etkilerini 

işveren, işçi ve kamu kesimi üzerinden ele almak gerekmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının işçi, işveren ve kamu kesimi 

üzerinde birtakım etkileri olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

2.3.4.1. İşveren Kesimi Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, bu durumdan en avantaj 

sağlayacak kesim, özel sektör içerisinde faaliyet gösteren işveren kesimi olacaktır. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile birlikte bu kesimin üretim maliyetlerinde önemli 

bir düşüş yaşanacaktır. Bu açıdan; işverenler, asgari ücretin mümkün olduğu derecede 

az arttırılması yönünde bir tavır geliştireceklerdir. Böylece, işveren kesimi üretim 

içerisinde rekabet gücünü arttırabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 169-170). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması halinde, işveren kesimi, asgari ücretten 

sigortalı olmayan bir kişiyi işten çıkararak yerine asgari ücretten çalışmaya razı birini 

alabilecektir (Kızılot, 1980: 178). Aynı zamanda; asgari ücretin vergi dışı bırakılması 

durumunda, işverenler açısından işçileri asgari ücret düzeyinden sigortalamak daha 

avantajlı olacak ve işveren kesimi, asgari ücret seviyesinden sigortaladığı işçilere 

açıktan ödeme yapma yolunu tercih edebilecektir. Bu durum ise; Devlet açısından 

önemli bir vergi kaybı, SGK açısından ise; önemli bir prim kaybı olarak ortaya 

çıkacaktır. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi, önemli bir hâsılat kaybına 

yol açacağından dolayı, Devlet de, asgari ücretin mümkün olduğu ölçüde düşük 

belirlenebilmesi adına işveren kesimi ile ortak hareket edebilecektir. Aynı zamanda, 
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asgari geçim indirim tutarının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi durumunda, asgari 

ücretin yıllık tutarı seviyesinde olan kazançlardan vergi alınmayacağından dolayı, 

işletme sahipleri vergi ödememek amacıyla, işletmelerini çok ortaklı bir biçime 

dönüştürme yönünde hareket edebilecek, bunun için de yanlarına gerçek ya da hayali 

ortaklar alabileceklerdir. Bu durum ise; kayıt dışı ekonominin büyümesine yol 

açabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 170-171). 

2.3.4.2. İşçi Kesimi Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, işçiler, asgari ücretin mümkün 

olduğu ölçüde yüksek belirlenmesini talep edeceklerdir. Bu durum ise; yüksek ücret 

alanların işten çıkarılması ve asgari ücretten sigortalanmaya razı olanların işe 

alınmasına neden olacaktır. Böylece, bu şekilde işe alınan işçiler, emekliliklerinde de 

asgari ücret temel alınarak hesaplanan bir emekli maaşı alacaklardır. Bu da işçilerin 

aleyhine bir durum ortaya çıkaracaktır. İşçiler, büyük ölçüde net ücret üzerinden 

antlaşma sağlamaya çalışacağı için, kamu kesimi içerisinde çalışan işçilerin dışında 

kalanların, gelirlerinde belirgin bir artış gözlemlenmeyecektir. Ortaya çıkacak olan gelir 

artışları da, asgari ücretin belirlenme dönemlerinde oluşacak ve kısa süre için etkin 

olacaktır. Bununla birlikte, işçilerin eline geçen net tutarın artması sonucunda, 

ücretlerde meydana gelecek artışlar, aynen fiyatlara yansıyacak, bu durumda da 

ücretlilerin satın alma gücünde bir artış olmayacağı gibi, göreli bir azalma bile söz 

konusu olabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 171). 

2.3.4.3. Kamu Kesimi Üzerindeki Etkileri 

Asgari ücret düzeyinin belirlenmesi, bu ücretin vergi dışı bırakılması dolayısıyla 

bir vergi kaybı ortaya çıkaracağından hükümetler düzeyinde de büyük bir öneme 

sahiptir. Asgari ücretin saptanmasına yönelik çalışmalarda, hükümet temsilcileri, asgari 

ücretin düşük bir seviyede tutulması, başka bir ifadeyle ise; mümkün olduğu kadar az 

arttırılması için çaba sarf edecekler, hatta işverenlerden yana bir tavır takınacaklardır 

(Kızılot, 1980: 178). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının kamu kesimi üzerindeki en büyük etkisi 

hiç şüphesiz ki ortaya çıkacak hâsılat kaybı olacaktır. Asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasıyla birlikte vergi gelirlerinde önemli bir düşüş meydana gelecektir. İşveren 
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kesiminin, işçileri asgari ücretten sigortalama yoluna giderek açıktan ödemeler yapması 

da, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da önemli bir prim kaybını ortaya 

çıkaracaktır. Bununla beraber, işçi ve işveren kesimi arasında gizli bir pazarlığın 

yapılması ve açıktan ödemelerin artmasıyla birlikte hem sendikacılık hem de toplu 

sözleşme sistemi giderek önemini yitirecek hem de kayıt dışı üretimin artması söz 

konusu olabilecektir. Diğer taraftan; işçilerin asgari ücretten de olsa sigortalı olmaları, 

işveren açısından artık eskisi gibi maliyetli olmayacağından dolayı, işçilerin sigortalı 

olarak çalışabilme imkânları artacak, böylece kayıt dışı istihdam bir ölçüde 

daralabilecektir. Bir başka nokta ise; devletin, her yıl asgari ücretli kesimleri 

vergilendirmek yoluyla elde ettiği önemli bir kaynaktan mahrum kalmasıdır. Devletin 

bu kaynaktan mahrum edilmesi, devletin gelirin yeniden dağılımı üzerindeki denetim ve 

kontrol mekanizmasını da kaybetmesine yol açabilecektir. Lakin devletin asgari ücretin 

vergilendirilmesi suretiyle kontrolüne aldığı kaynakları etkin bir şekilde kullanması, 

gelir dağılımı başta olmak üzere ekonomik istikrar açısından pozitif etkiler ortaya 

çıkarabilecektir (Pürsünlerli, 2003: 172). 

2.4. ASGARİ ÜCRETİN MALİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINA 

İLİŞKİN ÖNERİLER 

Ücret gelirleri üzerinde, son dönemlerde, vergi oranlarında gerçekleştirilen 

birtakım indirimler dolayısıyla önemli bir düşüş görülmesine rağmen, ücretler 

üzerindeki mali yük halen oldukça etkilidir. Bu durumun en önemli nedeni ise; ücret 

gelirlerinin, gelirin hem elde edilme hem de harcama aşamalarında yüksek bir vergi 

yüküyle karşı karşıya kalmasıdır. Keza, asgari ücretliler, toplum içerisindeki en düşük 

gelir grubunu temsil ettiklerinden dolayı, bu kesimlerin marjinal tüketim eğilimleri de, 

yüksek gelir gruplarına oranla daha yüksek olmaktadır. Bu kesimlerin gelirleri, harcama 

aşamasında da dolaylı vergilere tabi olmakta ve bu kesimlerin üzerlerindeki mali yük 

daha da artmaktadır (Pürsünlerli, 2003: 180). Ücretler açısından önemli bir yük olan 

Katma Değer Vergisi (KDV)’nin yeniden düzenlenmesi ve temel gıda maddeleri için 

geçerli olan verginin % 8 oranına düşürülmesi bu açıdan yerinde bir uygulama 

olmuştur. 

İşverenler açısından ise; asgari ücretin yüksek oranlarda vergilendirilmesi 

sonucunda ortaya çıkan üretim maliyetlerindeki artışlar, fiyatlara yansıtılmak yoluyla, 
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vergiyi tüketiciler üzerine yansıtabilmeyi sağlamaktadır. Lakin emek geliri elde eden 

kesimlerin, vergiyi yansıtabilmek ya da vergiden kaçınabilmek gibi imkânları söz 

konusu değildir. Ücretli kesim, asgari ücret üzerine yüklenen verginin yüklenicisi 

konumunda kalmaktadır (Pürsünlerli, 2003: 180). Bu açıdan bakıldığında; asgari ücretin 

mali yükünün azaltılmasına ilişkin olarak tartışılan konuların başında asgari ücretin 

vergi dışı bırakılması ve asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına karşı alternatifler 

konuları gelmektedir. 

2.4.1. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu çok uzun bir zamandan bu yana 

tartışılmaktadır. Bu durumun sosyal yönüne vurgu yapan kesimler açısından elde edilen 

sonuç elbette ki, asgari ücretin vergi dışı bırakılması şeklindedir. Bu durumun gerekçesi 

ise; asgari ücretin, işçinin geçimini temin edebilmesi açısından temel ihtiyaçları 

çerçevesinde belirlenen asgari bir miktarı temsil etmesi ve vergiden muaf tutulmasıyla 

birlikte; işçinin gelirinin bu asgari miktarın altına düşmesinin engellenmesi olarak ifade 

edilmektedir. Düşük gelirlilerin bu bağlamda vergiden muaf tutulmaları ise; sosyal 

devlet anlayışının temel bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır (Bosnalı, 2000: 316). 

Keza, birçok iktisatçı da çalışan yoksulların gelirlerinin yükseltilmesine yönelik 

olarak gördükleri en iyi çözümün vergi muafiyeti olduğunu ifade etmektedirler. Gelir 

vergisi muafiyeti, çalışan yoksul ailelerin ödemekle mükellef olduğu vergilerin bir 

kısmından muaf tutulmaları anlamına gelmektedir. Çok düşük bir gelir seviyesine sahip 

olan bir aile açısından bakıldığında; bu ailenin muaf olduğu vergi miktarı, ödemekle 

mükellef olduğu vergi miktarını aşması durumunda aile, devletten bir ödeme almış gibi 

olacaktır. Asgari ücret uygulamasının tersine, vergi muafiyeti uygulaması firmaların 

işgücü maliyetlerinde bir artışa neden olmayacak ve bu açıdan bakıldığında firmaların 

işgücü talebinde bir azalma meydana gelmeyecektir. Bu uygulamanın dezavantajlı yönü 

ise; devletin vergi gelirlerinde meydana gelecek olan azalışlardır (Mankiw, 2010: 186). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması devleti önemli bir gelirden mahrum edeceği 

için; muhalefetteyken asgari ücretin vergilendirilmemesini ısrarcı bir biçimde savunan 

kesimler, iktidara geldiklerinde ise bunu uygulayabilme konusunda gerekli olan 

adımları atmada yeterli cesareti gösteremeyebilmektedir. Bilindiği üzere, birçok işveren, 
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fiili olarak daha yüksek ücretler alan bir kısım işçiyi asgari ücretli olarak 

göstermektedir. Dolayısıyla zaten vergi kaybına uğrayan devlet, asgari ücreti de vergi 

dışı bırakması durumunda daha da fazla oranlarda vergi kaybına uğrayacaktır. Bu 

değerlendirmeler ışığında, asgari ücretin vergilendirilmesini savunan görüşler haklı bir 

bakış açısına sahip değildirler. Eğer; devlet, vergi toplama vazifesini başarılı bir şekilde 

yerine getiremiyorsa, bunun cezasını asgari ücretli kesimler üzerinden daha fazla vergi 

yükü yaratarak çıkarmaması gerekmektedir (Bosnalı, 2000: 317). 

Yalnızca, ücretli kesimlerin asgari ücret düzeylerindeki gelirlerinin vergi dışında 

bırakılması, diğer gelirler açısından da böyle bir düzenlemeye gidilmesinden daha kolay 

olabilecektir. Lakin vergide adalet ve eşitlik ilkeleri gereğince; ücretli kesimlerin asgari 

ücret düzeylerindeki gelirleri vergi dışı bırakıldığında, diğer gelir vergisi 

mükelleflerinin de bu düzeylerdeki gelirlerinin vergi dışı bırakılması gerekmekte, aynı 

zamanda asgari ücret vergi dışı bırakıldığında ortaya çıkabilecek potansiyel gelir 

kayıpları nedeniyle bu yönde bir ilerleme sağlanamamaktadır (Kızılot, 1997: 74). 

Ayrıca, asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, asgari ücretli olarak 

çalışıyor şeklinde gösterilmek suretiyle birtakım hayali işçiler istihdam edilebilir ve 

böylece devlet açısından vergisiz bir gider unsuru da ortaya çıkabilir (Kızılot, 1980: 

176). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması meselesi gündeme getirildiğinde, Avrupa 

ülkelerinde de asgari ücretin tamamının vergi dışı bırakılmadığı ve bu açıdan asgari 

ücretin vergi dışı bırakılmasına gerek olmadığı bazı kesimlerce ifade edilmektedir. 

Lakin Türkiye’de asgari ücret tutarının düşük olması ve hatta diğer ülkelerde geçerli 

seviyelerdeki en az geçim indirim tutarlarının altında olması söz konusu olduğunda; 

ücretli kesimlerin ve özellikle de düşük gelir gruplarının en azından asgari ücretin vergi 

dışı bırakılması yoluyla korunması gerekmektedir (Saraçoğlu, 2007: 193). 

Yalnızca ücretli kesimlere en az geçim indirimi hakkı tanınması bir bakıma 

ayırma ilkesinin de uygulanmasını gerektirmektedir. Bu açıdan; en az geçim indiriminin 

yalnızca ücretlere yönelik değil, bütün gelir unsurlarına yönelik olarak uygulanması 

gerekmektedir. Bu bakımdan olaya “nasılsa ücret geliri dışında kalanlar vergi kaçırıyor, 

o halde o kesimlere en az geçim indirimi hakkı tanımaya gerek yok, bu var olan 
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adaletsizliği daha da arttırır” şeklindeki yargılarla bakılmamalı ve vergi hususunda 

vatandaşlara daha fazla güvenilmelidir. Çünkü bu tür yaklaşımlar, hem kayıt dışı 

ekonomiyi önleyebilecek hem de vergi kaçakçılığını azaltabilecektir (Şeker, 1994: 70). 

Diğer yandan; asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının etkisiyle düşük gelirli 

kesimlerin ücret seviyelerinde oluşabilecek artışlar, çalışanların fiziki ve manevi yönden 

güçlerinin artmasını da sağlayacaktır. Bu açıdan, asgari ücretle çalışan büyük kitlelerin 

daha istekli çalışmaları ve bu kesimleri istihdam eden işletmelerde ise üretimin artması, 

kalitenin iyileşmesi ve dolayısıyla da verimliliğin artması söz konusu olacaktır. Bu 

durum, temelde işletmelerin rekabet güçlerini, dolayısıyla da satış gelirlerini ve 

karlılığını da arttırabilecektir (Bosnalı, 2000: 317). 

Makro ekonomik açıdan bakıldığında ise; ülke genelindeki işletmelerin 

üretimlerinin artması, milli gelirin artmasına; rekabet edebilme düzeylerinin artması ise; 

ihraç gelirlerinin artmasına ve böylece aynı kaynak düzeyiyle daha fazla üretimin 

gerçekleşmesi, ülkedeki yapısal enflasyonun azalmasına yol açacak, ihraç gelirlerinin 

artması da bu azalmaya olumlu yönde bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, artan 

işletme gelirlerinin büyük bir kısmı da yeni yatırımlara dönüştürülebilecek ve bu durum 

ülke genelinde istihdamı arttırarak, işsizliğin azalmasına yol açabilecektir (Bosnalı, 

2000: 318). 

Vergi gelirleri içerisinde, ücretlilerin vergi yükünün ağırlığının fazla olması 

durumu sosyal adalet ve vergi adaletinin sağlanabilmesi açısından tehlikeli bir durumu 

da ortaya koymaktadır. Bu açıdan; sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden birisi, hiç 

şüphesiz vergi dağılımındaki dengesizliğin giderilmesinden geçmektedir. Bu açıdan 

devletin, hem vergi adaletini sağlayıcı hem de düşük gelir gruplarının vergi yükünü 

hafifletici önlemleri bir an önce alması gerekmektedir (ISO, 1997: 49). Bu önlemlerin 

alınmasıyla birlikte düşük gelirli kesimlerin, ücret gelirlerinin artması söz konusu 

olacak ve bu durum aynı zamanda mili gelirin paylaşımında da daha adil bir dağılım 

düzeyine yaklaşılmasını sağlayacaktır. Böylece, ülke genelinde ulaşılması hedeflenen 

sosyal barış ortamının sağlanmasında önemli bir adım atılmış olacaktır (Bosnalı, 2000: 

318). 
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Diğer yandan, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, zannedildiği kadar vergi 

kayıplarına yol açmayacaktır. Tasarruf eğilimi düşük düzeylerde olan ücretli ve maaşlı 

kesimler, gelirlerinin büyük çoğunluğunu harcamaktadırlar. Ortaya çıkması düşünülen 

vergi kaybının hem harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergi gelirlerinin artmasıyla 

hem de mal piyasalarındaki hareketlenmelere bağlı olarak, imalat sanayi üzerinde 

gerçekleşecek üretim artışları sonucunda, kurumlar vergisi gelirlerinde sağlanacak 

artışlarla karşılanabilmesi mümkün olabilecektir (ISO, 1997: 49). 

Keza, düşük gelirli kesimlerin sağlıklı beslenememelerinden kaynaklı olarak 

devletin, bu kesimlere yaptığı sağlık harcamalarının da, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasıyla birlikte önemli ölçülerde azalabileceğini söyleyebilmek mümkündür 

(Bosnalı, 2000: 318). 

2.4.2. Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasına Karşı Alternatif 

Uygulamalar 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının olumsuz etkilere yol açacağını 

vurgulayan kimi kesimler, asgari ücretin vergi dışı bırakılması yerine, asgari ücret 

üzerindeki mali yükü azaltacak birtakım alternatif politikaların gündeme getirilmesi 

gerekliliğine vurgu yapmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasına alternatif olarak, ayırma ilkesi çerçevesi içerisinde, ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesi hususunda adaletin sağlanabilmesi amacıyla birtakım politikalar 

ortaya atılmaktadır. 

2.4.2.1. Ücretlilere Vergilerini Bir Sonraki Yıl Ödeme İmkânının 

Getirilmesi 

Ücret gelirlerinin vergilendirilebilmesi için, öncelikle elde edilmeleri 

gerekmektedir. Ücret gelirlerinin gerçek usulde vergilendirilmesinde ise; kaynaktan 

kesme yöntemi uygulanmaktadır. Ücret gelirleri, elde edildikleri anda, Gelir Vergisi ve 

Damga Vergisi’ne tabi tutulmakta ve bu şekilde vergilendirilen ücret gelirlerine karşılık 

olarak elde edilen gelir unsurları ise; genel olarak elde edildikten bir yıl sonra 

vergilendirilmektedir. Meydana gelen bu adaletsizlik, enflasyon sebebiyle daha da 

derinleşebilmektedir (Gürdal, 1994: 161). 
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Gelir vergisinin yaklaşık % 92’sinin kaynaktan kesinti yoluyla elde edildiği3 

düşünüldüğünde, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde kaynaktan kesme yönteminden 

vazgeçilebilmesinin zor olduğu aşikârdır. Lakin diğer gelir unsurları, bir yıl sonra 

vergilendirilirken, ücret gelirlerinin elde edildikleri yıl vergilendirilmesinin gerek 

ayırma ilkesi gerekse de vergide adalet ilkelerine ters düştüğü ortadadır. Bu açıdan, 

ücret gelirlerinin elde edildikten bir yıl sonra, yine kaynaktan kesinti yoluyla 

vergilendirilmesi faydalı bir uygulama olabilecektir (Gürdal, 1994: 162). Fakat bu 

uygulama, enflasyon dolayısıyla vergi gelirlerinde bir azalmaya da yol açabilmektedir. 

2.4.2.2. Gelir Vergisi Tarifesinin Enflasyona Endekslenmesi 

Son dönemlerde ücret gelirleri ve diğer gelirlerin ayrı tarifelere tabi tutulması ve 

ücret gelirlerine farklı oranlarda vergi uygulanması, vergi yükünün hafiflemesine 

katkıda bulunmuştur. Bu uygulamanın yanında, vergi tarifesindeki dilimlerin enflasyona 

endekslenmesi uygulaması da ücret gelirlerinin yükünü azaltacaktır. Enflasyon, 

ücretlerin nominal gelirlerinin aynı kalmasına rağmen, reel gelirlerinin azalmasına 

neden olmakta aynı zamanda satın alma gücünde de azalmalara yol açmaktadır. 

Enflasyonunun yüksek oranlarda olduğu ülkelerde, ödeme sürelerindeki farklılıklar, 

daha büyük adaletsizliklerin oluşmasına yol açmaktadır (Gürdal, 1994: 159). Bu açıdan, 

vergi tarifesinde yer alan vergi dilimlerinin dönem dönem enflasyona bağlı olarak 

yeniden düzenlenmesi de, başta asgari ücret olmak üzere, ücret gelirlerinin daha adil bir 

şekilde vergilendirilmesine katkı sağlayacaktır (Pürsünlerli, 2003: 182-183). 

2.4.2.3. Vergi Tarifesinin Yeniden Düzenlenmesi 

Vergi tarifesinin, başta asgari ücretli kesim olmak üzere, düşük gelirlilerin vergi 

yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, asgari ücretlilerin vergi yükünün 

azaltılmasında önemli bir uygulama olacaktır. Mevcut vergi tarifesi içerisinde, fiyatlar 

genel düzeyinde meydana gelen artışlar, vergi yükünü düşük ve dar gelir grupları 

açısından arttırabilmektedir (Pürsünlerli, 2003: 186). Bu durumun nedeni ise; düşük ve 

orta gelir gruplarının, sabit fiyatlarla gelirleri aynı kalmasına rağmen, parasal olarak 

gelirleri arttığı için, giderek daha yüksek vergi oranlarına tabi olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, yüksek gelir gruplarında ise; fiyatlardaki genel 

                                                             
3 Detaylı bilgi için Bkz. (Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu 2012, Yayın No:167, s.117) 
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artışın bu görünen etkisi daha zayıf olmakta ve belli bir seviyeden ötede ise (verginin 

düz orana dönüştüğü gelir gruplarında) sıfıra inmektedir (Mutluer, 1975: 78). Bu 

açıdan; mevcut gelir tarifesinin, düşük gelir gruplarının vergi yükünü azaltacak şekilde 

yeniden düzenlenmesi, ücretli kesimin vergi yükü üzerinde pozitif etkilerde 

bulunacaktır. 

2.4.2.4. Ücretlilere Bazı Giderlerini Belgelendirmek Suretiyle Vergi 

Matrahından İndirme İmkânının Sağlanması 

Ücretli kesimlere, belgelendirmeleri şartıyla, bazı giderlerini indirme imkânının 

sağlanması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, belirli gider unsurları, matrahtan 

indirilecek giderler olarak belirlenebilmektedir. Bu giderlere, belgelendirilmesi 

koşuluyla indirim olanağı tanınabilmesi söz konusu olabilmektedir. Böylece, sağlık, 

eğitim, evlilik, doğum, ölüm, taşınma, yakıt, taşıt gibi belirlenen birtakım giderlerin 

indirime tabi tutulabilmesi sağlanabilir (Pürsünlerli, 2003: 189). 

Ücretlilere yönelik olarak sağlanan eğitim, sağlık vb. harcamaların vergi 

matrahından indirilebilme imkânının sağlanabilmesi durumunda, çift yönlü bir vergi 

denetimi mekanizması oluşturulabilecektir. İşgücünün devamlılığı için yapılan giderler, 

işçi bakımından servet ya da sermayenin devam ettirilmesi için yapılan giderlere 

benzetilerek bu giderlerin de, vergi matrahından indirilmesi gerekliliği ifade 

edilmektedir. İşgücünün devamlılığının sağlanabilmesi açısından, yalnızca, mükellefin 

başarısı için gerekli olan gelirin değil, bu işgücünü ikame edebilecek olan çocukların 

yetiştirilmesi ve eğitim giderlerinin de hesaba katılması gerekmektedir (Gürdal, 1994: 

13). Bu giderler arasında, evden işyerine kadar yapılan ulaşım giderleri, mesleki bilgiyi 

arttırmak adına yapılan giderler, mesleki faaliyetin yürütülmesi ile ilintili olarak yapılan 

kitap, dergi ve diğer yayınlar ve giyinme giderleri sayılabilmektedir (İlkmen, 1970: 

214). Ücretliler, bu giderleri vergi matrahından indirebilmek amacıyla 

belgelendirecekler ve bu belgelendirme sonucunda da hizmeti sağlayan birey de KDV, 

Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi ödeyecektir. Böylece, devletin vergi gelirleri 

artacak, belge düzeni yerleşecek ve ekonominin de kayıt altına alınması kolaylaşacaktır 

(Pürsünlerli, 2003: 190). 
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2.4.2.5. Asgari Geçim İndiriminin Uygulanması 

Asgari geçim indirimi uygulaması, vergi ödeme gücüne ulaşma yollarından biri 

olarak görülmektedir. Ayırma ilkesinden farklı olarak, gelirin kaynağı dikkate 

alınmaksızın, bireyin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sağlayacağı 

gelirin vergi dışı bırakılmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan, asgari geçim indirimi 

uygulaması, başta asgari ücretli olmak üzere, tüm düşük gelir gruplarının vergi yükünü 

azaltacak bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat asgari geçim indiriminin 

uygulanması durumunda, devletin uğrayacağı hâsılat kaybı, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasından çok daha fazla olmaktadır. Asgari geçim indirimi ile hem birey hem de 

ailesi vergi dışı bırakılmakta ve gelirin türü ne olursa olsun tüm gelir gruplarını 

kapsamaktadır. Lakin asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda ise; bu uygulama 

yalnızca emek gelirleri için geçerli olacaktır (Pamak, 1975: 190-191). 

Asgari geçim indirimi, evliler, bekârlar ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı 

dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır (Taş, 1991: 49). Birçok ülkede, kişi başına 

ve yakınlık derecesine bağlı olarak indirim miktarları belirlenmektedir. 

Asgari geçim indirimi uygulamasında, tutarların enflasyon karşısında erimemesi 

ve asgari geçim indiriminin amacına ulaşabilmesi açısından enflasyona endekslenmesi 

gerekmektedir. Aksi durumda, uygulamaya konulan asgari geçim indirimi, bir süre 

sonra anlamını yitirmeye başlayacaktır (Gürdal, 1994: 167). 

2.4.2.6. Ücretlilerin Vergi Yükünü Hafifletecek Düzenlemelerin Yapılması 

Asgari ücretli kesimlerin vergi yükünü ağırlaştıran bir diğer unsur ise; dolaylı 

vergilerin yüksekliğidir. Asgari ücret seviyesinden ücret alan kesimlerin, toplum 

içerisinde düşük gelir gruplarını temsil ettikleri ve marjinal tüketim eğilimlerinin de 

yüksek olduğu göz önüne alındığında, dolaylı vergi oranlarındaki yükseklikten en çok 

etkilenen kesimler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, temel gıda maddeleri için 

geçerli olan % 8’lik vergi oranının uygulanmaya başlanması, başta asgari ücretli 

kesimler olmak üzere, ücretlilerin tümü üzerindeki vergi yükünü azaltmıştır 

(Pürsünlerli, 2003: 191-192). 
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Asgari ücretlilerin etkilendikleri dolaylı vergilerin en önemlileri Özel Tüketim 

Vergisi ve Katma Değer Vergisidir. Özel tüketim vergisinin toplanmasındaki temel 

amaç, sağlığa ve çevreye zararlı birtakım malların tüketiminin azaltılmasını sağlamaktır. 

Teorik çerçevede bakıldığında; bir mal ya da hizmetin tüketimini sınırlamanın iki yolu 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yasalar yoluyla o malın ya da hizmetin satışını ya da 

kullanımını yasaklamaktır. Lakin bu durumun mümkün olabilmesi için ise; tüketicilerin 

büyük çoğunluğunun ilgili ürünün tüketimi konusunda isteksiz olması gerekmektedir. 

Bu durum ise; genelde çok düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimi 

sınırlamanın ikinci yolu ise; piyasa yapısına vergi sistemini kullanarak müdahale 

etmektir. Bir başka ifadeyle; yüksek oranlı bir özel tüketim vergisi uygulanarak da söz 

konusu mal ve hizmetlerin tüketimini sınırlamak mümkün olmaktadır. Böylece, tüketim 

tamamen yasaklanmadığı için herhangi bir tepki oluşmayacağı gibi mal ya da hizmetten 

faydalanmak isteyen kesimler de bu durumun bedeline katlanmak zorunda kalacaklardır 

(Buchanan, 1966: 410-411). Bu açıdan bakıldığında; özel tüketim vergisi “düzenleyici” 

bir özelliğe sahiptir. Örnek olarak; alkol ve sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 

arttırılmasının, sağlığa zararlı olan bu ürünlerin tüketiminin sınırlanmasına katkı 

sağlayacağını ifade etmek mümkündür. Benzer şekilde; akaryakıt üzerine vergi 

konmasındaki amaç da doğal kaynakları ve çevreyi korumak amacı taşımaktadır 

(Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010: 244-246). Bu teorik çerçeve kapsamında; özel tüketim 

vergisi uygulaması, bir açıdan elzem görünmekle beraber, diğer taraftan ücretli kesim 

özellikle de asgari ücretli açısından ise; ağır bir vergi yükü anlamına gelmektedir. Bu 

bağlamda; özel tüketim vergisi üzerinde özellikle de ulaşım giderleri içerisinde önemli 

bir paya sahip olan akaryakıt üzerinden alınan vergi oranlarının düşürülmesi, asgari 

ücretli kesim üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına katkı sağlayacaktır (Pürsünlerli, 

2003: 192). 

2.4.2.7. Asgari Ücretten Yapılan Kesintilerin Azaltılması 

Asgari ücretin mali boyutuna yönelik bir diğer sorunsal ise; asgari ücretten 

yapılan vergi dışı kesintilerin yüksekliğidir (Ekin, 2000: 271). Asgari ücret üzerinden 

alınan vergi, sigorta, fon gibi kesintiler işçinin cebine giren net ücretini azaltırken, 

işverenlerin maliyetlerini arttırmakta (Önsal, 1997: 81) ve enformel istihdam 

uygulamalarının yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Hemen hemen tüm kesimlerde, kayıt 
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dışı ekonomi olgusunun ortaya çıkış nedeni; formel (kayıt içi) sektörlerde görülen 

istihdam maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (Lordoğlu, 1998: 243). 

Bu düzlemde değerlendirildiğinde; asgari ücretler ile kayıt dışı istihdam 

ilişkisinin niteliği, asgari ücretin yüksekliğinden daha çok kesintilerin fazla olmasından 

kaynaklıdır. Uygulama içerisinde, işverenler ile işçiler arasında kayıt dışı olgusuna 

yönelik birtakım pazarlıklar yapılmakta; ücretlere yönelik bir miktar zam ya da işe 

alınma karşılığı olarak sigorta ve şikâyet haklarından vazgeçişler görülebilmektedir 

(Ekin vd., 1999: 146). Ayrıca, denetim mekanizmalarının yetersiz oluşu da bu sürecin 

gelişimini teşvik edici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Korkmaz, 2001: 283). 

Kesintilere yönelik olarak; asgari ücretlinin, işverene maliyetini arttıran ve 

uygulama içerisinde önemli bir rahatsızlık kaynağı olan bir diğer olgu ise; 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. Maddesinin 2. Fıkrasında 

ifade edilmiştir. Bu maddeye göre; “sigortalının kazancı alt sınırın altında ise; bu kazanç 

ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait 

sigorta primlerinin tümünü işveren öder” (Şakar, 2009: 137). Bu açıdan bakıldığında; 

prime esas kazançların alt sınırı ile asgari ücret oranları arasındaki fark işverene 

ödettirilmektedir. Bu uygulamayla işverenler, ödemediği bir ücret için ilave bir yüke 

katlanmak durumunda bırakılmaktadır (Korkmaz, 2001: 283-284). 

Gerek işçinin eline geçmeyen, gerekse de işveren açısından bir karşılığı 

olmaksızın yapılan tüm ödemeler, her iki sosyal taraf açısından da hoşnutsuzluk 

kaynağı olmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar dolayısıyla işverenler, kayıt dışı 

istihdam şekillerini tercih etmekte ya da daha fazla ücret ödemelerine karşılık olarak 

resmi kayıtlara asgari ücret üzerinden işlem yaparak, katlanmak durumunda kalacakları 

maliyetleri düşürmenin yollarını aramaktadırlar. Bu açıdan, bu sorunsalın 

çözümlenmesi adına işçilik brüt ücretleri ile net ücretleri arasındaki farkın 

daraltılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir (Görgün, 1997: 91). 

Asgari ücretin mali boyutuna yönelik sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan 

bir diğer öneri ise; bu ücretin net olarak belirlenmesi gerekliliğidir. Bu durumda asgari 

ücret, yalnızca işçi kesimlerinin eline geçen net bir değer olarak belirlenecek, vergi ve 

benzeri birtakım kesintiler için gösterge olmayacak, daha da önemlisi ise; asgari ücretin 
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tanımsal ifadesinde yer alan “…zorunlu ihtiyaçları, gündelik fiyatlar üzerinden asgari 

seviyede karşılamaya yetecek” bir ücret düzeyinin belirlenmesini mümkün kılabilecektir 

(Bağdadioğlu, 1999: 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ASGARİ ÜCRETİN VERGİ 

YÜKÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

3.1. TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN 

KESİNTİLER 

Asgari ücretin net tutarına ulaşabilmek açısından, asgari ücretin brüt tutarı 

üzerinden vergi ve çeşitli kesintiler yapılmaktadır. Her yıl, 16 yaşından büyük ve küçük 

işçiler için belirlenen asgari ücret düzeyine göre, yapılan bu kesintilerin miktarları da 

değişmektedir. 

3.1.1. Asgari Ücretten Yapılan Çeşitli Kesintiler 

Mali sistemler içerisinde gelirlerin vergilendirilmesi hususunda iki farklı yöntem 

gözlenmektedir. Birinci yöntem içerisinde; kamu otoritesi, geliri kaynağında 

vergilendirirken; ikinci yöntemde gelir, harcamalara konu olması durumunda 

vergilendirilmektedir. Uygulamalar, genel manada bu iki sistemin bir arada 

uygulanması şeklinde işlemektedir. Bu bağlamda; asgari ücretin mali yükü de ücret 

bordrosu üzerinden yapılan doğrudan kesintiler (gelir vergisi, damga vergisi, SSK Primi 

ve fon kesintileri) ve harcamalara bağlı olarak yapılan dolaylı kesintilerden (KDV, özel 

tüketim vergisi vb.) meydana gelmektedir (Korkmaz, 2003: 197-198). 

3.1.1.1. Doğrudan (Kaynaktan) Yapılan Kesintiler 

Doğrudan kesintiler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen brüt 

asgari ücret düzeyinden, bordroda yapılan kesintilerdir. Kesintiler sonucunda ise; net 

asgari ücrete ulaşılmaktadır. Net asgari ücret, işçi ve işveren kesimleri açısından farklı 

anlamlar içermektedir. Brüt asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 

belirlenen yasal bir miktarı ifade ederken; işçi açısından net ücret, brüt ücret üzerinden 

yapılan kesintiler sonucunda işçiye ödenecek olan miktarı ifade etmektedir (Korkmaz, 

2001: 276). 

Tablo 3.1’de de görüleceği üzere asgari ücretli kesimden yapılan kesintiler; SSK 

primi işçi payı, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi ve damga vergisinden oluşmaktadır. 
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Tablo 3.1: Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler (Brüt ve Net Asgari Ücret)4 

 

Yıllar 

 

Brüt 

Asgari 

Ücret 

 

SSK 

Primi 

(%14)5 

 

İşsizlik 

Sigortası 

Fonu 

(%1)6 

 

Gelir 

Vergisi 

(%15)7 

 

Asgari 

Geçim 

İndirimi 

 

Damga 

Vergisi 

(%06,6)8 

 

Kesintiler 

Toplamı 

 

Kesinti 

Oranı 

(%)9 

 

Net 

Asgari 

Ücret10 

01.01.2008 608,40 85,18 6,08 31,94 45,63 3,65 126,85 20,8 481,55 

01.07.2008 638,70 89,42 6,39 35,80 45,63 3,83 135,44 21,2 503,26 

01.01.2009 666,00 93,24 6,66 34,97 49,95 4,00 138,87 20,8 527,13 

01.07.2009 693,00 97,02 6,93 38,41 49,95 4,16 146,52 21,1 546,48 

01.01.2010 729,00 102,06 7,29 38,27 54,68 4,81 152,43 20,9 576,57 

01.07.2010 760,50 106,47 7,61 42,28 54,68 5,02 161,38 21,2 599,12 

01.01.2011 796,50 111,51 7,96 41,81 59,74 5,26 166,54 20,9 629,96 

01.07.2011 837,00 117,18 8,37 46,98 59,74 5,52 178,05 21,2 658,95 

01.01.2012 886,50 124,11 8,87 46,54 66,49 5,85 185,37 20,9 701,13 

01.07.2012 940,50 131,67 9,41 53,42 66,49 6,21 200,71 21,3 739,79 

01.01.2013 978,60 137,00 9,79 51,37 73,40 7,43 205,59 21,0 773,01 

01.07.2013 1021,50 143,01 10,22 56,84 73,40 7,75 217,82 21,3 803,68 

Kaynak: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari (Erişim Tarihi: 11.02.2013) 

                                                             
4 Tablo 1’deki veriler; 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.  
5 Bu oran,1970-1972 arasında % 9; 1973-1974 arasında % 10;1975-1980 arasında % 12 olarak uygulanmıştır. 
1981 yılından itibaren ise % 14 olarak uygulanmaktadır.  
6 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin istihdam üzerindeki negatif etkilerinin azaltılması amacıyla, işsizlik 
sigortası primi; işçi, işveren ve devlet payı oranları 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile birer puan indirilmiştir. 
2002 yılından itibaren işsizlik sigortası prim oranları; % 1 işçi,%2 işveren ve % 1 devlet payı olarak 
uygulanmaktadır. 
7 Gelir vergisi hesaplamasında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32. maddesi uyarınca işçinin, bekâr ve 
çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.   
8 Ocak 2013 itibariyle; Damga Vergisi oranı % 07,59 olarak belirlenmiştir. 
9 Kesinti oranları, her döneme ait kesinti toplamlarının, o dönemin brüt asgari ücretine bölünmesiyle elde 
edilmiştir.  
10 Net ele geçen asgari ücrete, her sene başında belirlenen asgari geçim indirimi ilave edilmektedir. 
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Tablo 3.1’de görüldüğü üzere, asgari ücretin net değeri ile brüt değeri arasında 

oldukça büyük bir fark bulunmaktadır. Bu farkın oluşmasındaki temel etken, asgari 

ücret üzerindeki vergi (gelir vergisi, damga vergisi) ve vergi benzeri sorumluluklar 

(sigorta primleri) ile çeşitli isimler altında alınan fonlar (işsizlik sigortası fonu) için 

yapılan kesintilerden kaynaklanmaktadır. Bu kesintilerden dolayı, brüt ücretin ortalama 

olarak % 78-79’u işçinin eline geçmektedir. 1994 yılında yaklaşık olarak % 37 

civarında olan kesinti oranının11, 2000’lerin başında % 26 seviyesine indiği12 ve 2013 

yılı itibariyle de % 21 seviyesinde seyrettiği görülmektedir.  

Asgari ücretin net değeri ile brüt değeri arasındaki farkın düzeyinin yıllar 

itibariyle azalmasında; gelir vergisinin ilk diliminin %25 seviyelerinden %15 düzeyine 

indirilmesi ve özel indirim tutarlarında görülen artışlar etkin olmuştur. Bu gelişmeler 

olumlu yansımalar göstermekle birlikte yeterli seviyede etkinlik sağlamamıştır 

(Korkmaz, 2001: 277). 

İşveren açısından net asgari ücret ise; işverenin brüt ücret üzerinden katlanmak 

zorunda kaldığı maliyetlerin tamamından oluşmaktadır. Bu maliyetler; SSK primi 

işveren payı ve işsizlik sigortası fonu işveren payından meydana gelmektedir. 

Asgari ücretin işverene maliyetini arttıran unsurların başında ise; 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. maddesinin 2.fıkrası 

gereğince, prime esas kazançların alt sınırı ile asgari ücret oranları arasındaki farkın 

işverene ödetilmesi gelmektedir. Bu uygulamayla birlikte işveren, ödemediği ücretin 

primini ödemek zorunda bırakılmakta ve işverenden bir karşılık olmaksızın tahsilât 

yapılması söz konusu olmaktadır. 

Bu açıklamalar ışığında; asgari ücretin işverene maliyetinin yıllar itibariyle 

gelişimi Tablo 3.2’de ele alınmaktadır. 

 

 

    

                                                             
11 Bilgi için bakınız (Korkmaz, 2003: 198)  
12 Bilgi için bakınız (Korkmaz, 2003: 198) 
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Tablo 3.2: Asgari Ücretin İşverene Maliyeti  

Kaynak: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari (Erişim Tarihi: 11.02.2013) 

Asgari ücret üzerinde oluşan vergi yükünün yanında, asgari ücretin işverene 

maliyeti de ayrı bir sorunsalı oluşturmaktadır. Tablo 3.2’ye göre; Ocak 2013 itibariyle 

işverene, aylık toplam 1140,07 TL bir maliyet yükleyen asgari ücretin yalnızca 773,01 

TL’lik kısmı çalışanın eline geçmektedir. Diğer bir ifadeyle; bir işverenin, işçiye 

vermeye razı olduğu miktarın sadece % 67,80’i işçinin cebine girmektedir. Bu açıdan; 

asgari ücretin işverene maliyeti üzerinden bir hesaplama yapılırsa yaklaşık olarak 

%32,20 civarında bir yük söz konusu olmaktadır. 

                                                             
13 Bu oran, işin tehlike sınıfı ve derecesine göre, 1970-1972 yılları arasında % 12-17; 1973-1974 yılları 
arasında % 13-18; 1975-1980 yılları arasında % 16-20; 1981-2000 yılları arasında %19,5-25 olarak 
uygulanmıştır. 2001 yılından itibaren ise; bu oran, işin tehlike sınıfı ve derecesine göre %19,5 ile % 27 arasında 
değişmiştir. 5510 Sayılı Kanunun 81.maddesinin (ı) bendine göre; maddede belirtilen şartları sağlayan 
işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden dolayı, Ocak 2012 itibariyle 
hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlayamayan işverenler için, SGK primi işveren payı 
%19,5’dur. 
14 Yıllar itibariyle net asgari ücretin, işverenin toplam maliyetine oranlanması sonucunda ortaya çıkan değerler 
tarafımızca hesaplanmıştır. 

 

Yıllar 

 

Brüt Asgari 

Ücret 

 

SSK Primi 

İşveren Payı 

(%19,5)13 

 

İşveren İşsizlik 

Sigorta Fonu 

(%2) 

 

İşverene 

Toplam 

Maliyeti 

 

Net Asgari 

Ücret / 

İşverene 

Toplam 

Maliyeti 

(%)14 

01.01.2008 608,40 118,64 12,17 739,21 65,1 

01.07.2008 638,70 124,55 12,77 776,02 64,8 

01.01.2009 666,00 129,87 13,32 809,19 65,1 

01.07.2009 693,00 135,13 13,86 841,99 64,9 

01.01.2010 729,00 142,16 14,58 885,74 65,0 

01.07.2010 760,50 148,30 15,21 924,01 64,8 

01.01.2011 796,50 155,32 15,93 967,75 65,1 

01.07.2011 837,00 163,21 16,74 1016,95 64,8 

01.01.2012 886,50 128,54 17,73 1032,77 67,9 

01.07.2012 940,50 136,37 18,81 1095,68 67,5 

01.01.2013 978,60 141,90 19,57 1140,07 67,8 

01.07.2013 1021,50 148,12 20,43 1190,05 67,5 
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3.1.1.2. Asgari Ücret Üzerindeki Dolaylı Vergi Yükü 

Türkiye’de asgari ücretli kesimlerin vergi yükünün ağır olmasının nedenlerinden 

birisi de, özellikle harcama aşamasında maruz kalınan dolaylı vergilerdir (Şeker, 1994: 

87). 

Doğrudan vergilerin olduğu gibi dolaylı vergilerin de asgari ücretlerin reel 

değerleri üzerinde birtakım etkileri bulunmaktadır. Brüt olarak belirlenen asgari ücretin 

üzerinden çeşitli vergi ve benzeri birtakım kesintilerden sonra işçinin cebine giren net 

tutar, harcamalara dâhil olduğu andan itibaren dolaylı vergiler (KDV, ek vergi, taşıt 

alım vergisi, akaryakıt tüketim vergisi vb.) aracılığıyla birlikte yeniden vergilendirilme 

sürecine girmektedir. Bu vergilerin düşük gelirli kesimlere etkisi, düşük gelirli 

kesimlerin tüketim tercihlerine uygun olarak belirlenmesi halinde daha az, aksi durumda 

ise; daha fazla olmaktadır (Korkmaz, 2003: 200). 

Bu açıdan dolaylı vergilerin düzeyini belirleme gücüne sahip olan devlet, 

uygulayacağı vergi politikalarıyla gelir dağılımında dengenin sağlanması açısından da 

önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu bağlamda; devlet, gelir vergisi gibi 

doğrudan vergiler yerine dolaylı vergileri daha ön plana çıkarırsa vergilendirmede 

“adalet ilkesini” bozacaktır. Dolaylı vergiler, yüksek gelirlilerden de düşük gelirlilerden 

de aynı oranda vergi alınması anlamına geldiğinden; bu durumun sonucunda yüksek 

gelirlide düşük oranda, düşük gelirlide ise yüksek oranda vergi alımı gerçekleşecektir. 

Oysaki vergi adaleti; yüksek gelirlilerden yüksek oranda, düşük gelirlilerden ise düşük 

oranlarda vergi almayı gerekli kılmaktadır (Akın, 2010: 57). 

Dolaylı vergilendirme, adaletsiz bir vergilendirme türüdür, çünkü gelire bağlı 

olarak değil, bireylerin faaliyetlerine bağlı olarak elde edilen bir vergileme metodudur. 

Örneğin, bir asgari ücretli cep telefonuyla 50 liralık bir konuşma yaptığında bunun 

yaklaşık olarak 25 lirası dolaylı vergi olarak alınmaktadır. Asgari ücretlinin geliri 

yaklaşık olarak 700 lira kabul edildiğinde; gelirinin % 3,5’u kadar dolaylı bir vergi 

alınırken, geliri yaklaşık olarak 10.000 lira olan bir kişi aynı süreli konuşma harcaması 

için gelirinin % 0,25’i kadar vergi vermektedir. Bu açıdan, düşük gelirli ve asgari ücretli 

kesimlerde yüksek oranda, yüksek gelire sahip bireylerde ise; düşük oranda dolaylı 
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vergi alınmaktadır. Bu durum vergi adaletsizliğine ve vergi sonrası süreç içerisinde, 

gelir dağılımının giderek bozulmasına yol açmaktadır (Akın, 2010: 58). 

Dolaylı vergilerin yüksekliği piyasa ekonomisinin özüne de aykırı bir olgudur. 

Eğer bir dolaylı vergi tutarı, malın fiyatına ulaşmış ise; artık ticaretin cazibesini 

kaybettiği ortadadır ve ekonomi büyük ölçüde kayıt dışına kayacaktır. Aynı zamanda 

bir ekonomi içerisinde dolaylı vergiler, eğer dolaysız vergilerin toplamını aşıyorsa; 

ticaretin bizzat devlet tarafından engellendiği ve etkin kaynak tahsisinden uzaklaşıldığı 

görülmektedir. Özellikle Türkiye’de dolaylı vergiler yani, mal ve hizmetlerden alınan 

vergiler ile dış ticaretten alınan vergilerin toplamı, gelir ve servetten elde edilen 

dolaysız vergilerin toplamını aşmaktadır (Akalın, 2001: 113). 

Tablo 3.3: Asgari Ücret Üzerindeki Vergi Yükü 

 

Farklı Vergi Türleri 

Brüt Ücrete 

Göre (%) 

Net Ücrete 

Göre (%) 

 

Dolaysız Vergiler 

Açısından Vergi Yükü 

Gelir Vergisi (% 15)15 

Damga Vergisi (% 07,59) 

 

6,01 

 

7,60 

 

Vergi ve Benzeri Mali 

Yükümlülükler 

Açısından Vergi Yükü 

Gelir Vergisi (% 15) 

Damga Vergisi (% 07,59) 

İşsizlik Sigortası Fonu (%1) 

SSK Primi  (%14) 

 

21,01 

 

26,59 

 

Dolaylı Vergiler Dâhil 

Toplam Vergi Yükü 

Gelir Vergisi (% 15) 

Damga Vergisi (% 07,59) 

İşsizlik Sigortası Fonu (%1) 

SSK Primi  (%14) 

Dolaylı Vergiler16 

 

27,32 

 

34,59 

Kaynak: (Rakıcı ve Vural, 2011: 65)’de yer alan Tablo 4’deki düzenleme dikkate alınarak; 

Ocak 2013 verileriyle tablo yeniden düzenlenmiştir. 

Asgari ücret üzerindeki vergi yükü oranlarından hareket ederek, asgari ücret 

üzerindeki vergi yükünün, özellikle de dolaylı vergilerin etkisiyle giderek yükseldiğini 

                                                             
15 Gelir Vergisinin belirlenmesinde; asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan kısım hesaplamaya 
dâhil edilmiştir. 
16 Dolaylı vergi, hesaplamalara 61,84 TL olarak yansıtılmıştır. Bu hesaplamada; asgari ücretli bireyin elde 
ettiği tüm geliri (net asgari ücret) temel ihtiyaçlara harcadığı varsayılarak, tüm harcamalar için % 8 
oranında KDV temel alınmıştır.  
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söyleyebiliriz. Tablo 3.3’te gözlemlendiği üzere; bir asgari ücretlinin gerçek vergi yükü, 

brüt ücrete göre % 27,32, net ücrete göre ise % 34,59 düzeyindedir. Bu açıdan 

bakıldığında asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına yönelik çeşitli kesimlerin 

isteklerinin dikkate alınması gerekmekle beraber, devletin önemli bir gelir kaybına 

uğrayacağı tedirginliği söz konusu olduğundan yasal süreçlerin geliştirilmesi hususunda 

birtakım endişeler ortaya çıkmaktadır. 

3.1.2. Asgari Ücretin Vergi Yükünün Azaltılması Çabaları 

Türk mali sistemi içerisinde, yeterli düzeylerde olmamakla beraber genel olarak 

ücretliler, özelde ise; asgari ücretli kesimler üzerindeki mali yükler, birtakım sistemler 

yardımıyla azaltılmaya çalışılmıştır. Bu sistemler; vergi istisnaları ve vergi indirimleri 

şeklindedir (Korkmaz, 2003: 200). 

3.1.2.1. Ücret Gelirleri İçin Vergi İstisnaları 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan ücretler, gelir vergisinden 

istisna edilmiştir. Bu istisnaya konu edilen gelirlerin bir kısmı doğrudan asgari ücret ya 

da onun belirli bir oranını temel alırken; bazılarında ise mutlak olarak ücret geliri ifade 

edildiğinden asgari ücret dolaylı olarak istisna edilmiştir (Korkmaz, 2001: 279). 

Bu istisnalar Gelir Vergisi Kanunu’nun “Müteferrik İstisnalar”17 başlığını 

taşıyan 6. bölümünde yer almaktadır (Bkz. GVK, m.23). Bu bölümün 23. maddesi 

“Ücretlerde” başlığıyla ele alınmakta ve bu madde içerisinde yer alan 15 tane istisnai 

durum söz konusu olmaktadır:  

a) Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 

5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı 

ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri (GVK, m.23, b.1). 

b) Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde 

vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri (GVK, m.23, 

b.2). 

                                                             
17 Müteferrik kavramı, “çeşitli, farklı” anlamlarında kullanılmaktadır. 
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c) Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali 

ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında 

çalıştıkları zamanlara ait ücretleri (GVK, m.23, b.3). 

d) Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri 

hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma 

bekçilerinin ücretleri (GVK, m.23, b.5). 

e) Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler, özel fertler tarafından 

evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticari mahalli olmayan sair yerlerde 

orta hizmetçiliği, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel 

hizmetlerde çalıştırılanlardır.)18 (GVK, m.23, b.6).  

f) Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve 

ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve 

tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler (GVK, m.23, b.7). 

g) Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatler (GVK, m.23, b.8).19 

h) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere 

ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere 

konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini 

suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m’yi 

aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan 

menfaatler (GVK, m.23, b.9). 

i) Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini 

sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (GVK, 

m.23, b.10). 

j) Türkiye’de bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından 11. 

bentte yazılı şartlar ve sınırlarda ödenen emekli, dul ve yetim aylıkları. 

k) 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların 

asgari ücreti aşmayan ücretleri (GVK, m.23, b.12). 

l) Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından 

ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (GVK, m.23, b.13). 

                                                             
18 Mürebbiyelere (Eğitici, Yetiştirici) ödenen ücretler istisna kapsamına dahil edilmemiştir.   
19 İstisnadan yararlanılması, yemek bedelinin yemek hizmetini sağlayan mükellefe ödenmesi koşuluna 
bağlanmıştır. 
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m) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete 

tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında 

elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler (GVK, m.23, 

b.14). 

n) Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden 

fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli 

müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara 

ödenen ücretler (İstisna tutarının üst sınırı, asgari ücretin iki katı olarak 

belirlenmiştir.) (GVK, m.23, b.15). 

3.1.2.2. Vergi İndirimleri 

Asgari ücretli kesimlerin vergi yükünü azaltmaya yönelik uygulamaların bir 

diğeri ise; vergi indirimleri olgusudur. Bu indirimlerin bir kısmı ücret bordrosu 

üzerinde gerçekleştiğinden dolayı net asgari ücretin hesaplanmasında dikkate 

alınmaktadır. Diğer taraftan; harcamalara bağlı olarak gerçekleşen indirimler ise asgari 

ücretli kesimlerin yıllık gelirlerini arttırıcı bir etki göstermektedir (Korkmaz, 2003: 

202). 

3.1.2.2.1. Ücret Bordrosu Üzerinde Gerçekleşen İndirimler 

Asgari ücretli kesimlerin vergi yükünü doğrudan azaltacak etkin mekanizmalar; 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesindeki sakatlık indirimi, 32. maddesindeki “asgari 

(en az) geçim indirimi” ve 63. maddesinde düzenlenmiş bulunan “diğer indirimler” adlı 

başlıklarda yer almaktadır. 

En az Geçim İndirimi (Genel ve Özel İndirim Uygulamaları): En az geçim 

indiriminin, Türkiye’deki gelişim sürecine bakıldığında; ilk defa 1950 yılında yürürlüğe 

girdiği görülmektedir. Yürürlüğe girdiği ilk yıllarda tutarın, gerçeğe yakın olması 

yönünden birtakım yararlar sağlanmış, zaman içerisinde ise; belirlenen tutar, günün 

koşullarını yansıtamayacak durumlara gelmiş ve değişen koşullara uyumlulaştırılması 

yerine en az geçim indiriminin kaldırılması yoluna gidilmiştir (Saraçoğlu, 2007: 125). 

Türk vergi sistemi içerisinde en az geçim indirimi 1950-1967 yılları arasında 

matrahtan indirim yöntemiyle uygulanırken; 1968 tarihinden itibaren ise; en az geçim 
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indirimi üzerinden hesaplanan verginin, mükellefin vergisinden düşürülmesi esası 

benimsenmiştir (Saraçoğlu, 2007: 125). 01.01.1981 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 

2361 sayılı Kanun’un gerekçesinde “en az geçim indirimi oranlarının hiçbir ülkede 

normal geçim için gereken miktarı karşılama iddiasına sahip olmadığı, indirimin 

fizyolojik ve kültürel ihtiyaçları karşılamaktan öte, daha çok sosyal ve psikolojik 

etkileri dolayısıyla vergi kanunları içerisinde varlığını devam ettirdiği; bu açıdan da en 

az geçim indirimi ifadesinin genel indirim olarak değiştirildiği” belirtilmiş ve böylece 

uygulama, genel indirim ve özel indirim olgularıyla uygulanmaya devam edilmiştir 

(Kızılot, 1995: 454). 

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimlerle paralel yönde olan, 

kalkınma hedeflerine uygun, bir vergi sisteminin oluşturulması gayesiyle vergi 

kanunlarında değişiklikler yapılmış, gelir vergisi uygulamalarında bir tabu olarak 

betimlenen ve dokunulmaz olarak görülen genel indirim uygulaması 1986 yılından 

itibaren kaldırılmış, yalnızca ücretlilere yönelik olmak üzere özel indirim uygulaması 

yürürlükte kalmıştır. Bu uygulama ise 2003 yılı sonunda kaldırılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında; özel indirim, zaten kapsam itibariyle de yalnızca ücretlilere yönelik 

olduğundan dolayı; asgari geçim indiriminin değil, ayırma ilkesinin bir uygulama şekli 

olarak görülmüştür (Saraçoğlu, 2007: 126). 

Ayırma ilkesinin bir gereği olarak, özel indirim, ücretlilere tanınan bir indirim 

olarak ortaya çıkmıştır. Özel indirim, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanmış 

ve özel indirim tutarlarını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na tanınmıştır. Bakanlar 

Kurulu, özel indirim miktarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 

için uygulanan asgari ücret tutarına kadar arttırmaya yetkili kılınmıştır. Bu yetki, sürekli 

olarak fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer 

yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve 

ikinci derecede öncelik taşıyan yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgari ücretli 

kesimlere farklı özel indirim tutarları belirlemek suretiyle de kullanmıştır (Pürsünlerli, 

2003: 129). 
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Tablo 3.4: Özel İndirim Tutarlarının Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret 

İçindeki Payları 

Yıllar Aylık Özel İndirim 

Tutarı (TL) 

Asgari Ücretin Brüt 

Tutarı (TL) 

Özel İndirimin Asgari 

Ücretin Brüt Tutarına 

Oranı (%) 

1970 150 450 33.3 

1975 150 1.200 12.5 

1981 4.500 5.400 83.3 

1982 4.500 10.000 45.0 

1983 4.500 16.200 27.7 

1984 4.500 16.200 27.7 

1985 4.500 24.525 18.3 

1986 6.000 41.400 14.4 

1987 6.000 41.400 14.4 

1988 12.000 126.000 9.5 

1989 18.000 225.000 8.0 

1990 36.000 414.000 8.6 

1991 54.000 801.000 6.7 

1992 90.000 1.149.000 7.8 

1993 150.000 2.497.500 6.0 

1994 600.000 4.173.750 14.3 

1995 900.000 8.460.000 10.6 

1996 1.800.000 17.010.000 10.5 

1997 3.150.000 35.437.500 8.8 

1998 9.450.000 47.839.500 19.7 

1999 15.000.000 93.600.000 16.0 

2000/I 18.750.000 109.800.000 17.0 

2000/II 18.750.000 118.800.000 15.7 

2001/I 21.900.000 139.950.000 15.6 

2001/II 21.900.000 146.947.500 14.0 

2002/I 30.000.000 222.000.750 13.5 

2002/II 30.000.000 250.875.000 11.9 

2003 45.000.000 306.000.000 14.7 

Kaynak: TİSK, Üretime Yönelik Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler, TİSK İnceleme Yayınları 21, 

Ankara: 2000, s.23’deki tablo, özel indirim uygulamasının sona erdiği 01.01.2004 tarihine kadar 

güncellenmiştir. 
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Tablo 3.4’teki özel indirim tutarları, asgari ücretin vergi dışı bırakılması 

açısından incelendiğinde, 1970 yılında asgari ücretin % 33,3’ünü vergi dışında 

bırakırken, daha sonra bu oran düşüş eğilimine girmiş ve 1993 yılında % 6 seviyesine 

kadar düşmüştür. Özel indirim tutarları, geçmiş dönemler içerisinde, asgari ücretin 

önemli bir kısmının vergi dışı kalmasını sağlayarak, ayırma ilkesinin gerçekleşmesini 

sağlamakta iken, 2003 yılı sonu itibariyle asgari ücretin düşük bir kısmının (%14,7) 

vergi dışı kalmasını sağlamıştır. 

Kayıt dışı ekonominin daraltılması amacıyla, belge düzeninin yaygınlaştırılması 

ve yerleştirilmesi şeklinde uygulanmış olan yalnızca ücretli kesimlere yönelik olan özel 

gider indirimi de 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Özel gider 

indirimi ve özel indirimin kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğun telafi 

edilebilmesi ve oluşan tepkilerin azaltılabilmesi amacına uygun olarak 01.01.2004 

tarihinden itibaren ücretlilere vergi iadesi uygulaması yürürlüğe girmiştir. 5615 Sayılı 

Kanun ile 01.01.2007 tarihi itibariyle geçerli olan, vergi iadesi miktarının azaltılması 

amacıyla ücretlilere yönelik vergi iadesi uygulaması kaldırılmış ve yine aynı Kanunla 

birlikte 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 

kanunun yayım tarihinde yürürlüğe giren en az (asgari) geçim indirimi uygulaması 

getirilmiştir. Fakat getirilen uygulama, maliye literatüründe yer alan en az (asgari) 

geçim indirimi uygulamalarından farklı olarak; ayırma ilkesinin bir uygulama biçimi 

şeklinde ortaya çıkmıştır (Saraçoğlu, 2007: 126-127). 

5615 Sayılı Kanunun 32. maddesinde ifade edilen asgari geçim indirimi; ücretin 

gerçek usulde vergilendirilmesinde uygulanmaktadır (GVK, m.32, b.1). Asgari geçim 

indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; 

mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için 

%10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, diğer 

çocuklar için ise % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde; ay kesirleri, tam ay 

sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktadır. Asgari 

geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. Maddedeki gelir vergisi 

tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 
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hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır. Mahsup edilecek 

kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz (GVK, m.32, b.2). 

İndirim uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle beraber oturan veya mükellef 

tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş 

torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 

doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri 

ifade etmektedir (GVK, m.32, b.3). İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde 

edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınmaktadır. İndirim yukarıdaki 

oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile 

fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine 

uygulanmaktadır. Boşananlar için indirim tutarının hesaplanmasında, nafakasını 

sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır (GVK, m.32, b.4). 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa 

teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacaktır (GVK, m.32, b.5). Bakanlar 

Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın, asgari ücretin yıllık brüt tutarını 

aşmaması kaydıyla ikinci bentte belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını arttırmaya 

veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir (GVK, m.32, b.6). Asgari geçim 

indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve 

esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir (GVK, m.32, b.7). 
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Tablo 3.5: Ocak 2013 İtibarıyla Asgari Geçim İndirimi Tutarları20 

Ücretlinin Medeni Durumu Aylık Tutar 

Bekâr 73,40 TL 

Evli Eşi Çalışan 73,40 TL 

Evli Eşi Çalışan + 1 Çocuklu 84,40 TL 

Evli Eşi Çalışan + 2 Çocuklu 95,41 TL 

Evli Eşi Çalışan + 3 Çocuklu 102,75 TL 

Evli Eşi Çalışan + 4 Çocuklu 110,09 TL 

Evli Eşi Çalışmayan 88,07 TL 

Evli Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu 99,08 TL 

Evli Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu 110,09 TL 

Evli Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu 117,43 TL 

Evli Eşi Çalışmayan + 4Çocuklu 124,77 TL 

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/2013-asgari-gecim-indirimi-agi.html (Erişim Tarihi: 20.02.2013) 

Türk vergi uygulaması içerisinde, özel indirime bağlı olarak yapılan bir diğer 

indirim ise; sakatlık indirimidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesine göre; çalışma 

gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat; asgari % 

60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş 

bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılmaktadır. Sakatlık dereceleri 

itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir (GVK, 

m.31, b.1). 

Diğer İndirimler: Ücret bordrosu üzerinden yapılan diğer indirimler, Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar; 

a) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nun geçici 20. Maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler (GVK, 

m.63, b.2). 

b) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi 

Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması 

                                                             
20 Asgari Ücret, Ocak 2013 itibarıyla 978,60 TL olarak belirlenmiştir. Asgari Geçim İndirimi, Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. bendinde ifade edildiği şekliyle hesaplanmıştır.  
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şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 

sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı 

tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları21  (GVK, 

m.63, b.3). 

c) Çalışanlar tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre; sendikalara ödenen aidatlar (GVK, m.63, b.4). 

3.1.2.2.2. Harcamaların Belgelendirilmesine Dayanan Özel Gider İndirimi 

01.01.1994 gün ve 3946 sayılı Kanunun 13.maddesiyle Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 63. maddesinin 5. bendine eklenen fıkra ile ücretlilerin kendisi, eşi ve 

çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarının yıllık tutarının 

1/3’ü ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu olmuştur. Bu bağlamda; özel gider 

indiriminden yararlanmanın koşulları şu şekilde ifade edilmiştir (Korkmaz, 2001: 281-

282): 

a) İndirimden yalnızca ücretliler yararlandırılmıştır. 

b) Harcamalar, Türkiye içerisinde yapılmış ve vergiye tabi gelir veya kurumlar 

vergisi mükelleflerinden alınmış belgelerle teşvik edilmiştir. 

c) Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları 

konu olmuştur. 

d) İndirim tutarı, kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3 olarak 

hesaplanmıştır. 

e) İndirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının 

%35’ini geçmemiştir. 

Bu bağlam içerisinden bakıldığında özel gider indirimi; yıllık harcamalar 

üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında; asgari ücretli kesimlerin dönemsel olarak net 

                                                             
21 İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu 
(bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde 
edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu, bu oranı % 
20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) 
arttırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden 
belirlemeye yetkilidir. (Bkz. GVK m.63, b.3) 
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gelirlerini arttırıcı bir etkide bulunmuştur. Bu açıdan; özel gider indirimine konu olan 

harcama kalemlerinin genişletilmesi, oransal düzeylerinin daha da arttırılması ve 

uygulamaların yıllık dönemler yerine aylık olarak uygulanması asgari ücretliler 

açısından daha faydalı olabilecekken (Korkmaz, 2001: 282); 4842 sayılı Kanunun 37/1-

d maddesine dayanılarak 01.01.2004 tarihinden itibaren özel gider indirimi uygulaması 

yürürlükten kaldırılmıştır (GVK, m.63, b.5). 

3.2. TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN GELİR VERGİSİ 

YÜKÜ 

Türkiye’de gelir vergisine yönelik ilk çalışmaları Tanzimat dönemine kadar 

geriye götürebilmek mümkün olmakla birlikte; çağdaş vergicilik anlamında Gelir 

Vergisi, Alman Gelir Vergisi mevzuatı esas alınarak 1950 yılında 5421 sayılı Kanunla 

vergi mevzuatına dâhil edilmiştir. Fakat uygulamada yaşanan birtakım sıkıntılardan 

dolayı yeniden düzenlenerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 1961 yılında 

uygulamaya konulmuştur. Keza, 1981 tarihi ve sonrasında çıkarılan birçok kanun ve 

Bakanlar Kurulu Kararlarıyla değişiklikler yaşanmıştır (Armağan, 2007: 228-229). 

Türk Vergi Sistemi içerisinde Gelir Vergisi, artan oranlı bir tarife yapısına sahip 

olup, vergiye esas olan matrah arttıkça uygulanan vergi oranları da artış göstermektedir. 

Bu şekilde, vergi politikaları içerisinde gelir vergisinin artan oranlı olarak 

kullanılmasıyla birlikte dikey adalet sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, 1980 

sonrasında görülen yüksek enflasyon oranlarına bağlı olarak vergi tarifelerinde yapılan 

değişikliklerle birlikte dar gelirli gruplar bile yüksek oranlarda vergilendirilmeye 

başlanmıştır (Tosuner, 1989: 45). 

1994 yılında yaşanan gerek iç gerekse de dış gelişmeler sonucunda meydana 

gelen ekonomik kriz ve sonrasında alınan 5 Nisan Kararlarıyla birlikte; üç haneli 

rakamlara ulaşan yüksek enflasyonun gelir dilimleri arasında meydana getirdiği 

uçurumun azaltılması ve oluşan vergi adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla vergi 

dilimlerinde birtakım düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır (Armağan, 2007: 230). 1998 

yılından itibaren vergi tarifesinin ilk dilimine uygulanan % 25 oranının kademeli olarak 

% 15’e düşürülmesi, ücretliler üzerindeki vergi yükünü bir nebze olsun azaltmıştır 

(Pürsünlerli, 2003: 138). 1998 yılı ve sonrası yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler ve 
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Şubat 2001 tarihine kadar süre gelen kronikleşen iktisadi sorunlar, Türkiye ekonomisi 

üzerinde ciddi daralmalar meydana getirmiştir. Bu olumsuzlukların önlenmesi ve vergi 

yükünün hafifletilmesi amacıyla bir taraftan vergi tarifesinde dilim sayısı azaltılırken, 

diğer yandan ise en yüksek oran % 45’e çekilmiştir. 2004 yılı sonrasında ise; ülke 

ekonomisinde görülen birtakım olumlu gelişmeleri (enflasyonda görülen hızlı düşüşler, 

ekonomideki istikrarlı büyüme eğilimi, ihracat oranlarındaki artış vb.) desteklemek 

açısından vergi tarifeleri yeniden düzenlenerek, hem vergi dilimlerinde azalma hem de 

oranların düşürülmesine yönelik uygulamalar yapılmıştır. Vergi tarifesinin yapısını 

değiştiren bu çalışmaların devamında 2006 yılında ücret gelirlerindeki ayrımlar 

kaldırılarak tüm gelirler için oranlar % 15 - % 35 aralığına çekilerek vergi tarifesi dört 

dilime indirilmiştir (Armağan, 2007: 230). 2006 yılından günümüze kadar olan 

dönemde ise; vergi dilimlerine yönelik oransal yapı (%15 - %35) aynen korunmuştur. 

Tablo 3.6: Vergi Gelirleri, Ücretlilerin ve Asgari Ücretlilerin Ödedikleri 

Vergi Miktarları 

 

Yıllar 

 

Toplam 

Tahakkuk (1) 

 

Toplam Gelir 

Vergisi 

Tahakkuku (2) 

 

Ücretlilerin 

Gelir Vergisi 

Tahakkuku (3) 

 

Ücretlilerin 

Ödediği 

Verginin 

Toplam 

Vergilere 

Oranı (%) 

(3/1) 

 

Ücretlilerin 

Ödediği 

Verginin 

Toplam Gelir 

Vergisine 

Oranı (%) 

(3/2) 

2006 196.884.045 33.449.757 29.537.855 15.0 88.3 

2007 218.592.972 39.819.695 35.405.824 16.2 88.9 

2008 245.448.402 44.735.550 39.333.063 16.0 87.9 

2009 260.645.106 46.507.446 40.550.312 15.5 87.2 

2010 321.571.293 50.609.362 43.850.270 13.6 86.6 

2011 387.208.286 60.525.190 52.082.930 13.4 86.0 

2012 460.647.724 69.107.688 60.207.381 13.1 87.1 

Kaynak: 2006-2012 Yılları Genel Bütçe Gelirlerinin Tahakkuku ve Tahsilâtına yönelik tablodan 
yararlanılarak düzenlenmiştir. (Bkz. https://portal.muhasebat.gov.tr) 
 

Tablo 3.6.’da görüldüğü üzere; ücretlilerin ödediği verginin, toplam vergilere 

oranı 2006-2012 yılları arasında istikrarlı bir ortalama çizerek 2012 yılı itibariyle % 

13,1 oranındadır. Bu durum, ücretli kesimin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının 
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giderek düşmekte olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan; ücretlilerin ödediği 

verginin, toplam gelir vergisine oranına bakıldığında ise, bu oranın % 86-88 aralığında 

olduğu ve gelir vergisinin asıl yükünü ücretli kesimlerin çektiği görülmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında; Türkiye’de asgari ücret üzerinden vergi alınmasının, 

gelir vergisi tahakkukunun artmasına neden olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. 

Tablo 3.7: Asgari Ücretli Kesimlerin Ödediği Toplam Gelir Vergisi 

 

Yıllar 

 

Asgari Ücretli 

Sayısı 

 

Asgari 

Ücretlinin 

Ödediği Gelir 

Vergisi (TL) 

 

Asgari Ücretlinin 

Ödediği Gelir 

Vergisi (Aylık) 

(TL) 

 

Asgari 

Ücretlinin 

Ödediği Gelir 

Vergisi (Altı 

Aylık) (TL) 

 

Asgari Ücretlinin 

Ödediği Gelir 

Vergisi (Yıllık) 

(TL) 

2006 3.635.410 67,70 246.117.257 - 2.953.407.084 

2007/I 4.020.930 71,71 288.340.890 1.730.045.340 3.529.331.094 

 2007/II 4.020.930 74,58 299.880.959 1.799.285.754 

2008/I 3.711.559 31,94 118.547.194 711.283.164 1.508.526.036 

2008/II 3.711.559 35,80 132.873.812 797.242.872 

2009/I 3.753.258 34,97 131.251.432 787.508.592 1.652.484.426 

2009/II 3.753.258 38,41 144.162.639 864.975.834 

2010/I 4.738.433 38,27 181.339.830 1.088.038.980 2.290.084.662 

2010/II 4.738.433 42,28 200.340.947 1.202.045.682 

2011/I 5.129.623 41,81 214.469.537 1.286.817.222 2.732.755.350 

2011/II 5.129.623 46,98 240.989.688 1.445.938.128 

2012/I 5.523.052 46,54 257.042.840 1.542.257.040 3.312.505.662 

2012/II 5.523.052 53,42 295.041.437 1.770.248.622 

Kaynak: Asgari ücretli sayısının hesaplanmasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet raporlarından 

faydalanılmış ve bu veriler, o döneme ait gelir vergisi miktarları ile çarpılarak tarafımızca hesaplamalar 

yapılmıştır. 
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Tablo 3.7’de görüldüğü üzere; 2008 ve 2009 yılları haricinde, asgari ücretli 

kesimin ödediği yıllık gelir vergisi miktarları düzenli bir şekilde artış göstermiştir. 2008 

ve 2009 yıllarındaki düşük gelir vergisi miktarlarının temel nedeni ise; elde edilen gelir 

vergisi miktarlarından, en az geçim indirimi alınmasından kaynaklanmaktadır. 

01.01.2008 yılı itibariyle en az geçim indirimi (asgari geçim indirimi) uygulamasına 

geçilmiş ve gelir vergisi matrahından alınan % 15’lik gelir vergisinden, bu indirim 

miktarı düşülmüştür. 

3.3. ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASININ 

HESAPLANMASI 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumu iki şekilde mümkün olabilmektedir. 

Birincisi; asgari geçim indiriminin, asgari ücretten kesilen vergi kadar arttırılmasıdır. 

Bu durum, Bakanlar Kurulu kararlarıyla sağlanabilmesi mümkün bir olgudur. İkincisi 

ise; asgari ücret yönetmeliğine bir madde eklenerek yalnızca ücretli kesimler için asgari 

ücretin vergi dışı bırakılmasının sağlanmasıdır. Ayırma ilkesi gereğince, asgari ücretin 

bir kısmı zaten vergi dışı bırakılmış konumdadır ve asgari geçim indirimi seviyesindeki 

bir miktar, ücrete eklenerek vergi miktarı düşürülmektedir (Akın, 2010: 71). 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının hesaplanmasında; Tablo 3.8 ve Tablo 

3.9’dan faydalanılarak, 2011 ve 2012 yılları için asgari ücretten kesilen yıllık toplam 

vergi miktarları hesaplanmıştır. 
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Tablo 3.8: 2011 Yılı İçin Asgari Ücretten Kesilen Toplam Vergi Miktarının 

Hesaplanması22 

  Birinci Altı Aylık İkinci Altı Aylık 

 

Çalışan 

Çalışan 

Sigortalı Sayısı 

Aylık Ödediği 

Net Vergi 

(Kişiye Göre) 

Aylık Ödenen 

Toplam Vergi 

Aylık Ödediği 

Net Vergi 

(Kişiye Göre) 

Aylık Ödenen 

Toplam Vergi 

Memur 2.554.200     

SSK’lı 11.030.939     

Asgari Ücretli 5.129.62323     

Toplam 

Sigortalı Sayısı 

 

13.585.139 

    

Bekâr Sigortalı 

(% 21,6) 

 

2.934.390 

 

41,81 

 

122.686.845 

 

46,98 

 

137.857.642 

Çocuksuz Evli 

(% 11,5) 

 

1.562.290 

 

29,86 

 

46.649.979 

 

35,03 

 

54.727.018 

Evli Bir 

Çocuklu  

(% 24,9) 

 

3.382.699 

 

20,90 

 

70.698.409 

 

26,07 

 

88.186.962 

Evli İki 

Çocuklu  

(% 30,9) 

 

4.197.807 

 

11,94 

 

50.121.815 

 

17,11 

 

71.824.477 

Evli Üç 

Çocuklu  

(% 8,7) 

 

1.181.907 

 

5,97 

 

7.055.984 

 

11,14 

 

13.166.443 

Evli Dört ve 

Daha Fazla 

Çocuklu  

(% 2,4) 

 

326.043 

 

0,00 

 

00.000 

 

5,17 

 

1.685.642 

Bir Aylık 

Toplam Vergi 

   

297.213.032 

  

367.448.184 

Altı Aylık 

Toplam Vergi 

   

1.783.278.192 

  

2.204.689.104 

Yıllık Toplam 

Vergi 

     

3.987.967.296 

                                                             
22 2011 yılına ait vergi miktarının hesaplanmasında; TİSK’in 2011 yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü 
Maliyeti adlı çalışmasından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2011 Aralık ayına ait sigortalı verilerinden ve 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2011 yılı Faaliyet Raporlarından faydalanılmıştır. 
23 Asgari Ücretli çalışan sayısına yönelik bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2011 yılı Faaliyet 
Raporlarından edinilerek değerlendirilmeye alınmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Faaliyet Raporu 2011, Yayın No:151, Nisan 2012, s.70) 
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Ücretli kesime ödenen asgari geçim indiriminin, ücretlinin ödediği vergi 

miktarından düşürülmesiyle ödenen net vergi miktarı bulunmaktadır. Ücretlilerin 

medeni hali ve çocuk sayılarına yönelik bilgi, TİSK’in “2011 Çalışma İstatistikleri ve 

İşgücü Maliyeti” isimli çalışmasından elde edilmiştir. Bu çalışmada; bekâr sigortalı 

oranı % 21,6, evli ve çocuksuz % 11,5, evli ve bir çocuklu % 24,9, evli ve iki çocuklu 

% 30,9, evli ve üç çocuklu % 8,7, evli ve dört ya da daha fazla sayıda çocuklu oranı 

%2,4 olarak tespit edilmiştir (TİSK, 2013: 17). Evli olup da eşi çalışanların sayısı 

mevcut değildir. 

Çalışan sigortalı sayılarına yönelik veriler, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 

Aralık ayına ait sigortalı istatistik bültenlerinden edinilmiştir. Buna göre; 2011 Aralık 

ayı temel gösterge olarak alındığında 2.554.200 kişi memur statüsünde, 11.030.939 kişi 

ise işçi statüsünde sigortalı olarak çalışmaktadır.24 Bu işçilerin % 46,5’i (5.129.623 kişi) 

asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı 

çalışanların toplam sayısı 13.585.139 kişidir. Tablo 3.8’de, 2011 yılı için; bireylerin 

medeni durumu ve sahip oldukları çocuk sayısına göre; birinci altı ayda, kişi başına 

ödenen net vergi, aylık ödenen toplam vergi ve ikinci altı ayda asgari ücrette yaşanan 

artışa dayalı olarak yine benzer şekilde kişi başına aylık ödenen net vergi, aylık ödenen 

toplam vergi hesaplanmıştır. Her iki dönem için toplam vergiler hesaplanarak, ücretli 

kesimin asgari ücretinden yıllık olarak ödenen vergi miktarı hesaplanmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında; ücretli kesimin, 2011 yılında asgari ücret üzerinden 

ödediği toplam vergi miktarı 3.987.967.296 TL’dir. 2011 yılında ödenen toplam vergi 

miktarı olan 44.324.368.000 TL, toplam gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin 

%58,5’ine tekabül etmektedir.25 Bu açıdan irdelendiğinde, ücretli kesimin vergi yükü 

oldukça ağır olmaktadır.  

Asgari ücretin vergi dışı kalması durumunda, yani 2011 yılı için asgari ücretlinin 

ödediği 3.987.967.296 TL’nin vergi dışı bırakılması halinde; devletin bu miktardaki 

vergi kaybının yanında, ücretlilerin ödediği gelir vergisinin % 58,5 olan oranı da 

%53,2’ye inecek ve böylece vergi adaletinde bir nebze olsun iyileşme sağlanabilecektir. 

                                                             
24 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/aylik_istatistik_bilgileri (Erişim 
Tarihi:23.02.2013) 
25 2011 yılı Genel Bütçe Gelirlerine yönelik istatistikler konusunda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğünün Genel Bütçe İstatistiklerinden yararlanılmıştır. (Bkz. https://portal.muhasebat.gov.tr) 
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İşveren açısından; asgari ücretli çalışanların, işletmeye maliyetine bakıldığında 

ise; 2011 yılı Ocak ayı itibariyle bekâr bir asgari ücretlinin eline geçen net miktar 

629,96 TL iken, bu durumun işverene maliyeti 967,75 TL olmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle; işverenin ödediği asgari ücretin % 65,1’i net ücret olarak asgari ücretlinin eline 

geçmektedir. 

2011 Temmuz ayı itibariyle ise; bekâr bir asgari ücretlinin eline geçen net miktar 

658,95 TL olmakta iken; bu durumun işverene maliyeti 1016,95 TL olmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında; işverenin 2011 Temmuz ayı itibariyle ödediği asgari ücretin 

%64,8’i net ücret olarak asgari ücretlinin eline geçmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında; asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile birlikte 

işgücünün, işverene olan maliyeti de azalacaktır. 
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Tablo 3.9: 2012 Yılı İçin Asgari Ücretten Kesilen Toplam Vergi Miktarının 

Hesaplanması26 

  Birinci Altı Aylık İkinci Altı Aylık 

 

Çalışan 

Çalışan 

Sigortalı Sayısı 

Aylık Ödediği 

Net Vergi 

(Kişiye Göre) 

Aylık Ödenen 

Toplam Vergi 

Aylık Ödediği 

Net Vergi 

(Kişiye Göre) 

Aylık Ödenen 

Toplam Vergi 

Memur 2.662.608     

SSK’lı 11.939.620     

Asgari Ücretli 5.523.05227     

Toplam 

Sigortalı Sayısı 

 

14.602.228 

    

Bekâr Sigortalı 

(% 21,6) 

 

3.154.081 

 

46,54 

 

146.790.929 

 

53,42 

 

168.491.007 

Çocuksuz Evli 

(% 11,5) 

 

1.679.256 

 

33,24 

 

55.818.469 

 

40,12 

 

67.371.750 

Evli Bir 

Çocuklu  

(% 24,9) 

 

3.635.954 

 

23,27 

 

84.608.649 

 

30,15 

 

109.624.013 

Evli İki 

Çocuklu  

(% 30,9) 

 

4.512.088 

 

13,30 

 

60.010.770 

 

20,18 

 

91.053.935 

Evli Üç 

Çocuklu  

(% 8,7) 

 

1.270.393 

 

6,65 

 

8.448.113 

 

13,53 

 

17.188.417 

Evli Dört ve 

Daha Fazla 

Çocuklu  

(% 2,4) 

 

350.453 

 

0,00 

 

00.000 

 

6,88 

 

2.411.116 

Bir Aylık 

Toplam Vergi 

   

355.676.930 

  

456.140.238 

Altı Aylık 

Toplam Vergi 

   

2.134.061.580 

  

2.736.841.428 

Yıllık Toplam 

Vergi 

     

4.870.903.008 

                                                             
26 2012 yılına ait vergi miktarının hesaplanmasında; TİSK’in 2011 yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti adlı 
çalışmasından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012 Aralık ayına ait sigortalı verilerinden ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın 2012 yılı Faaliyet Raporlarından faydalanılmıştır. Bu kaynaklar; bu tablodaki değişkenler ile ilgili 
olarak edinilebilecek şu anki son veritabanlarını oluşturmaktadır. 
27 Asgari Ücretli çalışan sayısına yönelik bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2012 yılı Faaliyet Raporlarından 
edinilerek değerlendirilmeye alınmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu 2012, 
Yayın No:167, Nisan 2013, s.108) 
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Ücretli kesime ödenen asgari geçim indiriminin, ücretlinin ödediği vergi 

miktarından düşürülmesiyle ödenen net vergi miktarı bulunmaktadır. Ücretlilerin 

medeni hali ve çocuk sayılarına yönelik bilgi, TİSK’in “2011 Çalışma İstatistikleri ve 

İşgücü Maliyeti” isimli çalışmasından elde edilmiştir. Bu çalışmada; bekâr sigortalı 

oranı % 21,6, evli ve çocuksuz % 11,5, evli ve bir çocuklu % 24,9, evli ve iki çocuklu 

% 30,9, evli ve üç çocuklu % 8,7, evli ve dört ya da daha fazla sayıda çocuklu oranı 

%2,4 olarak tespit edilmiştir (TİSK, 2013: 17). Evli olup da eşi çalışanların sayısı 

mevcut değildir. 

Çalışan sigortalı sayılarına yönelik veriler, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012 

Aralık ayına ait sigortalı istatistik bültenlerinden edinilmiştir. Buna göre; 2012 Aralık 

ayı temel gösterge olarak alındığında 2.662.608 kişi memur statüsünde, 11.939.620 kişi 

ise işçi statüsünde sigortalı olarak çalışmaktadır.28 Bu işçilerin % 46,3’ü (5.523.052 

kişi) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı 

çalışanların toplam sayısı 14.602.228 kişidir. Tablo 3.9’da, 2012 yılı için; bireylerin 

medeni durumu ve sahip oldukları çocuk sayısına göre; birinci altı ayda, kişi başına 

ödenen net vergi, aylık ödenen toplam vergi ve ikinci altı ayda asgari ücrette yaşanan 

artışa dayalı olarak yine benzer şekilde kişi başına aylık ödenen net vergi, aylık ödenen 

toplam vergi hesaplanmıştır. Her iki dönem için toplam vergiler hesaplanarak, ücretli 

kesimin asgari ücretinden yıllık olarak ödenen vergi miktarı hesaplanmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında; ücretli kesimin, 2012 yılında asgari ücret üzerinden 

ödediği toplam vergi miktarı 4.870.903.008 TL’dir. 2012 yılında ödenen toplam vergi 

miktarı olan 51.744.027.000 TL, toplam gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin 

%60,5’ine tekabül etmektedir.29 Bu açıdan irdelendiğinde, ücretli kesimin vergi yükü 

oldukça ağır olmaktadır.  

Asgari ücretin vergi dışı kalması durumunda, yani 2012 yılı için asgari ücretlinin 

ödediği 4.870.903.008 TL’nin vergi dışı bırakılması halinde; devletin bu miktardaki 

vergi kaybının yanında, ücretlilerin ödediği gelir vergisinin % 60,5 olan oranı da 

%54,8’e inecek ve böylece vergi adaletinde bir nebze olsun iyileşme sağlanabilecektir. 

                                                             
28 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/aylik_istatistik_bilgileri (Erişim 
Tarihi:23.02.2013) 
29 2012 yılı Genel Bütçe Gelirlerine yönelik istatistikler konusunda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğünün Genel Bütçe İstatistiklerinden yararlanılmıştır. (Bkz. https://portal.muhasebat.gov.tr) 
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İşveren açısından; asgari ücretli çalışanların, işletmeye maliyetine bakıldığında 

ise; 2012 yılı Ocak ayı itibariyle bekâr bir asgari ücretlinin eline geçen net miktar 

701,13 TL iken, bu durumun işverene maliyeti 1032,77 TL olmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle; işverenin ödediği asgari ücretin % 67,9’u net ücret olarak asgari ücretlinin 

eline geçmektedir. 

2012 Temmuz ayı itibariyle ise; bekâr bir asgari ücretlinin eline geçen net miktar 

739,79 TL olmakta iken; bu durumun işverene maliyeti 1095,68 TL olmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında; işverenin 2012 Temmuz ayı itibariyle ödediği asgari ücretin 

%67,5’u net ücret olarak asgari ücretlinin eline geçmektedir.  

Bu düzlemden bakıldığında; asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile birlikte 

işgücünün, işverene olan maliyeti de azalacaktır. 

2013 yılına ait hesaplamalar yapılamamıştır; çünkü 2013 yılına ait toplam vergi 

hâsılatı henüz açıklanmamıştır. Aynı zamanda; 2013 yılına ait SGK’ya bağlı ücretli 

çalışanların sayısı da istatistiksel veriler içerisinde yer almamaktadır. 

Tablo 3.10: 2011 ve 2012 Yıllarına Ait Verilerin Karşılaştırmalı Analizi 

 2011 Yılına Ait Veriler 2012 Yılına Ait Veriler Değişim Oranı (%) 

Memur 2.554.200 2.662.608 (+) 4.2  

SSK’lı 11.030.939 11.939.620 (+) 8.2  

Asgari Ücretli  5.129.623 5.523.052 (+) 7.7  

Asgari Ücretli (%) 46,5 46,3 (-) 0.2 

Toplam Sigortalı Sayısı 13.585.139 14.602.228 (+) 7.5 

Asgari Ücretlinin 

Ödediği Toplam Vergi 

 

3.987.967.296 

 

4.870.903.008 

 

(+) 22.1 

Ücretliler Tarafından 

Ödenen Toplam Vergi 

 

44.324.368.000 

 

51.744.027.000 

 

(+) 16.7 

Ücretliler Üzerindeki 

Vergi Yükü (%) 

 

58,5 

 

60,5 

 

(+) 2.0 

Asgari Ücretli 

Kesimlerden Alınan 

Verginin Düşülmesi 

Sonucunda Oluşan Vergi 

Yükü (%) 

 

53,2 

 

54,8 

 

(+) 1.6 
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Tablo 3.10’da; 2011 yılına ait veriler ile 2012 yılına ait veriler karşılaştırılarak 

aralarındaki değişim oranları yüzdelik olarak bulunmuştur. Tablo 3.10’daki değişim 

oranlarına bakıldığında; asgari ücretli oranındaki azalma haricinde, diğer bütün 

verilerde bir önceki yıla oranla değişik yüzdelik oranlarda artışlar söz konusudur. Bir 

önceki yıla oranla memur sayısında % 4,2; SSK’lı çalışan işçi sayısında % 8,2; asgari 

ücretli çalışan sayısında % 7,7; toplam sigortalı sayısında ise % 7,5 oranında artış 

görülmüştür. Ücretliler tarafından ödenen toplam vergide % 16,7’lik bir artış 

görülürken; asgari ücretli kesimlerin ödediği toplam vergide ise; % 22,1’lik bir artış 

yaşanmıştır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü bu süreç içerisinde % 2 düzeyinde bir artış 

gösterirken; asgari ücretli kesimlerden alınan verginin ortadan kaldırılması sonucunda 

oluşacak vergi yükü düzeyinde ise % 1,6’lık bir artış söz konusu olacaktır. Bu açıdan 

bakıldığında; asgari ücretin vergi dışı bırakılması, vergi yükü üzerinde % 0,4’lük bir 

azalma meydana getirecektir. 

3.4. TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI 

BIRAKILMASI HALİNDE TÜKETİM HARCAMALARINDAKİ 

DEĞİŞİM 

Türkiye’de asgari ücretin vergi dışı bırakılması sonucunda ortaya çıkacak olan 

vergi kaybının, asgari ücretli kesimlere nasıl yansıyacağı sorusu tartışmalı bir konudur. 

Bu konuyla ilintili olarak; gerek politikacılar gerekse de bu konunun muhattabı olan 

bürokratik kesimler, bu konuyla ilgili olarak kimi zaman farklı ifadelerde 

bulunabilmektedir. Kimi kesimler; devletin vergi kaybına vurgu yaparken, kimi çevreler 

ise; asgari ücretli kesimlerin eline geçen net gelirin artacağı düşüncesinden hareket 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığında; asgari ücretli kesimlerin ekonomik yapı içerisinde 

aynı zamanda birer tüketici olduklarından hareketle, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmasının tüketim harcamalarına nasıl bir yansıması olabileceğinin analiz edilmesi 

gerekmektedir. 
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Tablo 3.11: Ocak 2013 İtibariyle Asgari Ücretli Kesimlerin Harcamalarının 

Çeşitli Harcama Gruplarına Göre Dağılımı30 

Harcama Grubu31 Harcama Kalıbı32 Harcama Miktarı (TL)33 Günlük Harcama (TL)34 

Gıda ve Alkolsüz 

İçecekler 

30,9 250,4 8,34 

Alkollü İçecek, Sigara 

ve Tütün 

5,4 43,7 1,46 

Giyim ve Ayakkabı 4,3 34,8 1,16 

Konut ve Kira 31,1 252,0 8,40 

Ev Eşyası 5,4 43,7 1,46 

Sağlık 2,1 17,1 0,57 

Ulaştırma 8,5 69,0 2,30 

Haberleşme 3,2 26,0 0,87 

Kültür, Eğlence 1,3 10,6 0,35 

Eğitim Hizmetleri 0,7 5,8 0,19 

Otel, Lokanta, Pastane 4,3 34,8 1,16 

Çeşitli Mal ve 

Hizmetler 

2,7 22,0 0,73 

TOPLAM 100 810 27,0 

Kaynak: TÜİK’in 2011 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması ve Ocak 2013 yılına ait net 

asgari ücret ve asgari geçim indirimi miktarları dikkate alınarak; tablodaki değerler tarafımızca 

hesaplanmıştır. 

Tablo 3.11’e göre; Ocak 2013 itibarıyla asgari ücretli kesimlerin (evli, eşi 

çalışmayan ve 2 çocuklu) asgari geçim indirimi eklenerek elde ettikleri miktar olan 810 

TL’nin hepsini harcadıkları varsayımı altında; TÜİK’in 2011 yılına ait Hanehalkı 

Tüketim Harcaması Araştırması temel alınarak belirlenen harcama grupları ve harcama 

kalıpları içerisinde en yüksek oranlar barınma ihtiyacı adı altında kira ve konut 

                                                             
30 Bu tablodaki verilerin hesaplanması, 4 kişilik bir aile üzerinden yapılmış; eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 
bir asgari ücretlinin, asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaplamaya dâhil edilmiştir.  
31 Harcama grubunun belirlenmesinde, TÜİK’in 2011 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırmasından 
faydalanılmıştır. 
32 Harcama kalıplarının belirlenmesinde, TÜİK’in 2011 yılına ait “Gelire göre sıralı % 20’lik gruplarda 
tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı” tablosundan yararlanılmış ve asgari ücretli kesimlerin 
harcama kalıpları gelirden en az pay alan 1. % 20’lik dilime göre hesaplanmıştır.  
33 Harcama miktarlarının hesaplanmasında ise; 2013 Ocak ayına ait net asgari ücret miktarına, asgari 
geçim indirimi ilave edilerek elde edilen 810 TL, harcama kalıplarındaki yüzdelere oranlanarak, her bir 
harcama grubuna ait aylık harcama miktarı hesaplanmıştır.   
34 Aylık harcama miktarları 30’a bölünerek; harcama gruplarının günlük harcama miktarları 
hesaplanmıştır. 
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giderlerinden oluşmakta (% 31,1) ve bu giderlere ortalama olarak 252 TL ayrılmaktadır. 

Bu rakam; asgari ücretlinin gelirinin yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır. Beslenme 

ihtiyacı kapsamında ise; gıda maddelerine ayrılan giderler, asgari ücretlinin gelirinin 

yaklaşık % 30,9’unu oluşturmakta ve bu giderlere ortalama olarak 250,4 TL 

harcanmaktadır. Bu rakam; asgari ücretlinin gelirinin yaklaşık olarak 1/3’ünü 

oluşturmaktadır. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının toplamı ele alındığında ise; 

yaklaşık olarak 502 TL’lik bir harcama asgari ücretlinin cebinden çıkmaktadır. Bu 

rakam, asgari ücretlinin elde ettiği gelirin yaklaşık olarak % 62’sini oluşturmaktadır. Bu 

temel harcamaların dışında asgari ücretlinin harcamada bulunduğu diğer alanlar ise 

sırasıyla; ulaştırma (% 8,5), ev eşyası ve alkollü içecek, sigara ve tütün gibi özel tüketim 

unsurları (% 5,4), giyim ve otel, lokanta, pastane gibi sosyal ortamlar (% 4,3), 

haberleşme (% 3,2), çeşitli mal ve hizmet tüketimi (% 2,7), sağlık (% 2,1), kültür ve 

eğlence (% 1,3) ve eğitim hizmetlerinden (% 0,7) oluşmaktadır. Özellikle temel insan 

hakkı olarak kabul edilen sağlık ve eğitim gibi hizmetlere yaklaşık olarak 23 TL 

harcayabilen asgari ücretli kesimler, elde ettikleri gelirin yalnızca % 2,8’ini bu 

hizmetlere ayırabilmektedir. 

Tablo 3.11’e göre; asgari ücretli kesimlerin günlük harcama miktarı, yalnızca 27 

TL’dir. Bu 27 TL’nin ise; % 62’si yani 16,74 TL’si kira ve gıda harcamalarına 

ayrılmaktadır. Eğitim ve sağlık hizmetlerine harcanan günlük miktar ise; 0,76 TL’dir. 

Bu miktar ise; günlük harcama tutarının % 2,8’ini oluşturmaktadır. 

Bu tabloda dikkati çeken en temel nokta; asgari ücretlinin elde ettiği tüm geliri 

harcama eğiliminde olduğudur. En önemli harcama kalemleri ise; barınma ve beslenme 

ihtiyaçları doğrultusunda kira ve gıda giderlerinden oluşmaktadır. İnsan haklarının 

önemli bir parçası olan sağlık ve eğitim hakkı ise; asgari ücretli kesimlerin elde ettikleri 

gelir açısından pek bir anlam ifade etmemektedir. Bu açıdan; Türkiye’de belirlenen 

asgari ücretin, bireylerin fizyolojik olarak kendileri ve ailelerinin yaşamlarını devam 

ettirmede yeterli olduğunu ancak belirlenen bu ücret seviyesinin; bireylerin ve 

ailelerinin, insanca bir yaşam için gerekli olan standartlara uygun bir yaşam sürmesini 

sağlayamadığını söyleyebilmek mümkündür. 
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Tablo 3.12: Ocak 2013 İtibariyle Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması 

Durumunda Asgari Ücretli Kesimlerin Harcamalarının Çeşitli Harcama 

Gruplarına Göre Dağılımı35 

Harcama Grubu36 Harcama Kalıbı37 Harcama Miktarı (TL)38 Günlük Harcama (TL)39 

Gıda ve Alkolsüz 

İçecekler 

30,9 268,6 8,95 

Alkollü İçecek, Sigara 

ve Tütün 

5,4 46,9 1,56 

Giyim ve Ayakkabı 4,3 37,4 1,25 

Konut ve Kira 31,1 270,4 9,01 

Ev Eşyası 5,4 46,9 1,56 

Sağlık 2,1 18,3 0,61 

Ulaştırma 8,5 74,0 2,47 

Haberleşme 3,2 27,9 0,93 

Kültür, Eğlence 1,3 11,4 0,38 

Eğitim Hizmetleri 0,7 6,2 0,21 

Otel, Lokanta, Pastane 4,3 37,4 1,25 

Çeşitli Mal ve 

Hizmetler 

2,7 23,6 0,79 

TOPLAM 100 869 29,0 

Kaynak: TÜİK’in 2011 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması ve Ocak 2013 yılına ait net 

asgari ücret ve asgari geçim indirimi miktarları dikkate alınarak; tablodaki değerler tarafımızca 

hesaplanmıştır. 

Tablo 3.12’ye göre; Ocak 2013 itibariyle asgari ücretli kesimlerin (evli, eşi 

çalışmayan ve 2 çocuklu) asgari ücretlerinin vergi dışı bırakılması durumunda, asgari 

geçim indiriminin de ilave edilmesi sonucunda elde ettikleri net gelir miktarı 869 TL 

                                                             
35 Bu tablodaki verilerin hesaplanması, 4 kişilik bir aile üzerinden yapılmış; eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 
bir asgari ücretlinin, asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaplamaya dâhil edilmiştir. 
36 Harcama grubunun belirlenmesinde, TÜİK’in 2011 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırmasından 
faydalanılmıştır. 
37 Harcama kalıplarının belirlenmesinde, TÜİK’in 2011 yılına ait “Gelire göre sıralı % 20’lik gruplarda 
tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı” tablosundan yararlanılmış ve asgari ücretli kesimlerin 
harcama kalıpları gelirden en az pay alan 1. % 20’lik dilime göre hesaplanmıştır.  
38 Harcama miktarlarının hesaplanmasında ise; 2013 Ocak ayına ait net asgari ücret miktarına, asgari 
geçim indirimi ilave edilerek elde edilen 869 TL, harcama kalıplarındaki yüzdelere oranlanarak, her bir 
harcama grubuna ait aylık harcama miktarı hesaplanmıştır. 
39 Aylık harcama miktarları 30’a bölünerek; harcama gruplarının günlük harcama miktarları 
hesaplanmıştır. 
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olarak hesaplanmaktadır. Ocak 2013 itibariyle % 15 oranında kesilen gelir vergisi 

(51,37 TL) ve % 07,59 oranında kesilen damga vergisinin (7,43 TL) eklenmesiyle 

birlikte ele geçen net gelir 869 TL olmaktadır. Ele geçen net gelir olan 869 TL’nin 

hepsinin harcandığı varsayımı içerisinde; TÜİK’in 2011 yılına ait Hanehalkı Tüketim 

Harcaması Araştırması temel alınarak harcama grupları ve harcama kalıpları içerisinde 

en yüksek oranlar barınma ihtiyacı adı altında kira ve konut giderlerinden oluşmakta 

(%31,1) ve bu giderlere ortalama olarak 270 TL ayrılmaktadır. Bu rakam; asgari 

ücretlinin gelirinin yaklaşık % 31,1’ini oluşturmaktadır. Beslenme ihtiyacı kapsamında 

ise; gıda maddelerine ayrılan giderler, asgari ücretlinin gelirinin yaklaşık % 31’ini 

oluşturmakta ve bu giderlere ortalama olarak 269 TL harcanmaktadır. Beslenme ve 

barınma ihtiyaçlarının toplamı ele alındığında ise; yaklaşık olarak 539 TL’lik bir 

harcama asgari ücretlinin cebinden çıkmaktadır. Bu rakam, asgari ücretlinin elde ettiği 

gelirin yaklaşık olarak % 62’sini oluşturmaktadır. Bu temel harcamaların dışında asgari 

ücretlinin harcamada bulunduğu diğer alanlar ise sırasıyla; ulaştırma (% 8,5), ev eşyası 

ve alkollü içecek, sigara ve tütün gibi özel tüketim unsurları (% 5,4), giyim ve otel, 

lokanta, pastane gibi sosyal ortamlar (% 4,3), haberleşme (% 3,2), çeşitli mal ve hizmet 

tüketimi (% 2,7), sağlık (% 2,1), kültür ve eğlence (% 1,3) ve eğitim hizmetlerinden 

(%0,7) oluşmaktadır. Özellikle; temel insan hakkı olarak kabul edilen sağlık ve eğitim 

gibi hizmetlere yaklaşık olarak 24,5 TL ayırabilen asgari ücretli kesimler, elde ettikleri 

gelirin yalnızca % 2,8’ini bu hizmetlere ayırabilmektedir. 

Tablo 3.12’ye göre; asgari ücretli kesimlerin günlük harcama miktarı, yalnızca 

29 TL’dir. Bu 29 TL’nin ise; % 61,9’u yani 17,96 TL’si kira ve gıda harcamalarına 

ayrılmaktadır. Eğitim ve sağlık hizmetlerine harcanan günlük miktar ise; 0,82 TL’dir. 

Bu miktar ise; günlük harcama tutarının % 2,8’ini oluşturmaktadır. 

Bu tablo dikkate alındığında; asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının, asgari 

ücretli kesimlerin tüketim harcamaları üzerinde net bir değişim yarattığını 

söyleyebilmek pek mümkün gözükmemektedir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, 

asgari ücretli kesimler içerisinde tasarruf eğilimini ortaya çıkarmayacağı gibi; asgari 

ücretli kesimler elde edecekleri 58,8 TL’lik miktarı da tüketme eğiliminde olacaklardır. 

Asgari ücretli kesimlerin en önemli harcama kalemleri ise; yine barınma ve beslenme 

ihtiyaçları doğrultusunda fizyolojik gereksinimlerini giderecekleri kira ve gıda 
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giderlerinden oluşacaktır. Asgari ücret tutarındaki artışa rağmen, eğitim ve sağlık 

hizmetlerine ayrılan paylarda çok belirgin bir artış söz konusu değildir. Dolayısıyla 

asgari ücretin vergi dışı bırakılması; tek başına asgari ücretin, insanca bir yaşam için 

gerekli olan standartları sağlamada yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 3.13: Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Durumunda Aylık 

Harcamalar İçerisindeki Değişim Oranları (%) 

 

 

Harcama Grubu 

 

 

Ocak 2013 İtibariyle 

Harcama Miktarı (TL) 

Ocak 2013 İtibariyle 

Asgari Ücretin Vergi 

Dışı Bırakılması 

Durumunda Harcama 

Miktarı (TL) 

 

 

Değişim Oranı (%) 

Gıda ve Alkolsüz 

İçecekler 

250,4 268,6 (+) 7.3 

Alkollü İçecek, Sigara 

ve Tütün 

43,7 46,9 (+) 7.3 

Giyim ve Ayakkabı 34,8 37,4 (+) 7.5 

Konut ve Kira 252,0 270,4 (+) 7.3 

Ev Eşyası 43,7 46,9 (+) 7.3 

Sağlık 17,1 18,3 (+) 7.0 

Ulaştırma 69,0 74,0 (+) 7.2 

Haberleşme 26,0 27,9 (+) 7.3 

Kültür, Eğlence 10,6 11,4 (+) 7.5 

Eğitim Hizmetleri 5,8 6,2 (+) 6.9 

Otel, Lokanta, Pastane 34,8 37,4 (+) 7.5 

Çeşitli Mal ve 

Hizmetler 

22,0 23,6 (+) 7.3 

TOPLAM 810 869 (+) 7.3 

 

Tablo 3.13’e göre; asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, asgari ücretli 

kesimlerin eline geçecek net tutar (asgari geçim indirimi dâhil edilerek) % 7,3 oranında 

artış gösterecektir. Harcama gruplarındaki değişim miktarları ve oransal ifadelere 

bakıldığında ise; en yüksek oranlarda değişimin giyim ve ayakkabı, kültür ve eğlence, 

otel, lokanta ve pastane gibi sosyal ortamlar gibi harcama gruplarında yaklaşık olarak 

%7,5 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Ortalama değişim oranı olan % 7,3’ün 
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altında kalan harcama grupları ise; % 6,9 ile eğitim hizmetleri, % 7,2 ile ulaştırma 

hizmetleri ve % 7,0 ile sağlık hizmetlerinden meydana gelmektedir. Bu tabloda dikkati 

çeken en temel nokta; asgari ücretin vergi dışı bırakılması halinde meydana gelecek 

%7,3’lük bir artışın, harcama grupları içerisinde de genel eğilim olarak benzer seviyede 

bir artış yaratacağı ve belirli birkaç harcama kaleminin dışında, asgari ücretlilerin 

harcama alışkanlıklarını pek fazla etkilemeyeceği şeklindedir. Özellikle; ortalama 

artışın altında kalan eğitim ve sağlık hizmetlerine ayrılan harcama miktarlarındaki artış 

oldukça zayıf kalmakta ve Türkiye genelinde asgari ücretlilerin eğitim ve sağlık 

hizmetlerine ayırabildikleri payların bu durumu; bu kesimlerin, hem kendilerine hem de 

ailelerine bu hizmetleri sağlayabilme konusunda yetersiz olduklarını göstermektedir. Bu 

açıdan, asgari ücretli kesimlerin eğitim ve sağlık harcamalarına yönelik olarak kamusal 

birtakım katkıların yapılması; bu kesimlerin eğitim ve sağlık haklarının 

geliştirilmesinde ve bu hizmetlere daha fazla oranlarda erişebilmelerine katkı 

sağlayabilecektir. 

Tablo 3.14: Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Durumunda Günlük 

Harcamalar İçerisindeki Değişim Oranları (%) 

 

 

Harcama Grubu 

 

 

Ocak 2013 İtibariyle 

Günlük Harcama (TL) 

Ocak 2013 İtibariyle 

Asgari Ücretin Vergi Dışı 

Bırakılması Durumunda 

Günlük Harcama (TL) 

 

 

Değişim Oranı (%) 

Gıda ve Alkolsüz 

İçecekler 

8,34 8,95 (+) 7.3 

Alkollü İçecek, Sigara ve 

Tütün 

1,46 1,56 (+) 6.8 

Giyim ve Ayakkabı 1,16 1,25 (+) 7.8 

Konut ve Kira 8,40 9,01 (+) 7.3 

Ev Eşyası 1,46 1,56 (+) 6.8 

Sağlık 0,57 0,61 (+) 7.0 

Ulaştırma 2,30 2,47 (+) 7.4 

Haberleşme 0,87 0,93 (+) 6.9 

Kültür, Eğlence 0,35 0,38 (+) 8.6 

Eğitim Hizmetleri 0,19 0,21 (+) 10.5 

Otel, Lokanta, Pastane 1,16 1,25 (+) 7.8 

Çeşitli Mal ve Hizmetler 0,73 0,79 (+) 8.2 

TOPLAM 27,0 29,0 (+) 7.4 
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Tablo 3.14’e göre; asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, asgari ücretli 

kesimlerin eline geçecek günlük net tutar (asgari geçim indirimi dâhil edilerek) % 7,4 

oranında artış gösterecektir. Harcama gruplarındaki değişim miktarları ve oransal 

ifadelere bakıldığında ise; en yüksek oranlarda değişimin % 10,5’luk oranla eğitim 

hizmetlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bunun yanında; kültür ve eğlence 

harcamalarında % 8,6 oranında, çeşitli mal ve hizmet alımında ise % 8,2 oranında 

günlük harcamalarda bir artış söz konusudur. Günlük harcamalar düzeyinde ortalama 

değişim oranı olan % 7,4’ün altında kalan harcama grupları ise; % 6,8 ile alkollü içecek, 

sigara ve tütün gibi özel tüketim vergisi kapsamındaki mallar ve ev eşyası, % 6,9 ile 

haberleşme, % 7,0 ile sağlık hizmetleri, % 7,3 ile konut-kira ve gıda giderlerinden 

oluşmaktadır. Bu tabloda dikkati çeken en temel nokta ise; asgari ücretin vergi dışı 

bırakılması halinde günlük harcama tutarında meydana gelecek olan % 7,4 oranındaki 

artışın harcama grupları içerisindeki dağılımı, aylık harcama tutarında belirlenen 

hesaplara oranla daha belirgin birtakım farklılıklar yaratmasıdır. Özellikle; asgari 

ücretin vergi dışı bırakılmasına bağlı olarak asgari ücretli kesimlerin günlük düzeyde 

eğitim harcamaları % 10,5 oranında değişim gösterirken; aylık düzeyde ise; bu 

değişimin oranı % 6,9 civarındadır. Bu durum; asgari ücretlilerin özellikle eğitime 

ayırdıkları payın günlük düzeyde artmasına rağmen; aylık düzeyde ya da daha uzun 

süreler açısından çok belirgin bir seviyede artış göstermediğini ve bu kesimlerin eğitim 

ihtiyaçlarını yeterli seviyede karşılayamadıklarını göstermektedir. 

3.5. BAZI YABANCI ÜLKELER VE TÜRKİYE’DE ASGARİ 

ÜCRETİN VERGİ YÜKÜ KARŞILAŞTIRMASI 

Asgari ücret üzerindeki vergi yükü ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte; 

gelişmiş ülkelerin pek çoğunda gelir vergisinin, ele geçen net tutar içerisindeki payının 

yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Bazı yabancı ülkelerde ve Türkiye’de, gelir vergisinin ve sosyal güvenlik 

kesintilerinin ele geçen net tutar içerisindeki payı Tablo 3.15’de görülmektedir. 

 



124 
 

Tablo 3.15: Bazı Yabancı Ülkeler ve Türkiye’de; Asgari Ücretlilerden 

Kesilen Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Ele Geçen Net Tutar 

İçerisindeki Payları 

 

Ülkeler 

 

Gelir Vergisi / Ele Geçen net 

tutar (%) 

 

Sosyal Güvenlik Kesintileri / Ele 

Geçen Net Tutar (%) 

Belçika 45.3 21.9 

Danimarka 57.5 6.5 

Almanya 29,5 31.8 

İrlanda 16.7 3.1 

Yunanistan 11.3 20.9 

İspanya 21.4 7.8 

Fransa 19.8 18.6 

İtalya 29.0 12.9 

Lüksemburg 19.4 15.3 

Hollanda 22.4 29.0 

Avusturya 22.1 25.1 

Polonya 8.9 23.3 

Portekiz 12.7 13.1 

Finlandiya 28.1 9.7 

İsveç 23.0 9.0 

Birleşik Krallık40 19.7 10.4 

Norveç 29.0 10.5 

İsviçre 11.9 7.2 

Türkiye 17.3 20.2 

ABD 21.3 7.0 

Japonya 9.3 17.1 

Kaynak: http://dx.doi.org/10.1787/tax-ssc-table-2013-1-en (Erişim Tarihi:21.04.2013) adresinde yer alan 

Income Tax and Social Security Contributions tablosundaki 2012 yılına ait veriler ve 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_nt_net&lang=en(Erişim Tarihi:21.04.2013) 

adresinde yer alan Social Security, Taxes, Net Earnings and Gross Earnings 2012 verileri temel alınarak; 

tarafımızca yapılan hesaplamalar sonucunda tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 3.15’e bakıldığında; gelir vergisi ile ele geçen net tutar arasındaki 

yüzdelik oranlar arasında en yüksek değer Danimarka’da (% 57,5) görülmektedir. 

                                                             
40 Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır.  
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Belçika’da bu oran % 45,3; Almanya’da % 29,5; Norveç ve İtalya’da ise; % 29 olarak 

ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise bu oran % 17,3’dür. Türkiye’den daha düşük oranlara 

sahip olan ülkeler ise; % 16,7 ile İrlanda, % 12,7 ile Portekiz, %11,9 ile İsviçre, % 11,3 

ile Yunanistan, % 9,3 ile Japonya ve % 8,9 ile Polonya’dan oluşmaktadır. Türkiye, 

asgari ücret üzerindeki gelir vergisi yükü açısından en yüksek ülkeler arasında yer 

almamaktadır. 

Sosyal güvenlik kesintilerinin, ele geçen net tutara oranına bakıldığında ise; 

Tablo 3.15’de de görüldüğü üzere; Türkiye % 20,2 ile üst sıralarda yer almaktadır. Bu 

açıdan; Türkiye’de asgari ücret üzerinden yapılan sosyal güvenlik kesintilerinin oldukça 

yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Sosyal güvenlik kesintilerinin önemli 

derecede belirleyici olduğu ülkelerin başında % 31,8 ile Almanya gelmektedir. Tablo 

3.11’e göre; sosyal güvenlik kesintilerinin en düşük olduğu ülke ise; % 3,1 ile 

İrlanda’dır. 

Bazı yabancı ülkeler ve Türkiye’de, asgari ücretten yapılan vergi dâhil tüm 

kesintiler de dikkate alındığında, ele geçen net tutarın brüt ücrete oranı Tablo 3.16’da 

görülmektedir. 
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Tablo 3.16: Ele Geçen Net Tutarın Brüt Ücrete Oranı 

 

Ülkeler 

 

Ele Geçen net tutar / Brüt Ücret 

(%) 

Belçika 63.6 

Danimarka 63.0 

Almanya 65.1 

İrlanda 88.5 

Yunanistan 78.9 

İspanya 81.8 

Fransa 73.7 

İtalya 73.3 

Lüksemburg 79.9 

Hollanda 73.5 

Avusturya 72.0 

Polonya 76.4 

Portekiz 84.1 

Finlandiya 77.7 

İsveç 77.9 

Birleşik Krallık 78.6 

Norveç 74.4 

İsviçre 86.5 

Türkiye 74.4 

ABD 80.4 

Japonya 80.3 

Kaynak: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_nt_net&lang=en (Erişim Tarihi: 

21.04.2013) adresinde yer alan, Net Earnings and Gross Earnings 2012 verileri temel alınarak, tarafımızca 

yapılan hesaplamalar sonucunda tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 3.16’ya göre; Türkiye’de asgari ücretin brüt tutarının, ele geçen net tutara 

oranı % 74,4 olarak görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, brüt ücretin % 25,6’sı vergi ve 

sosyal güvenlik kesintilerine ayrılmaktadır. Bazı yabancı ülkelere kıyasla birçok ülkede; 

ele geçen net tutarın, brüt ücrete oranının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 

3.16’ya göre; asgari ücretin brüt tutarının, ele geçen net tutara oranları içerisindeki en 

düşük oranlı ülke, Danimarka (% 63) olarak karşımıza çıkmaktadır. Danimarka, 

%37’lik kesinti oranıyla birlikte; kesinti oranının en yüksek olduğu ülkedir. 
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Danimarka’yı, % 63,6 ile Belçika (kesinti oranı: % 36,4) ve % 65,1 ile Almanya (kesinti 

oranı: % 34,9) takip etmektedir. 

Tablo 3.16’ya göre; ele geçen net tutarın brüt ücrete oranının en yüksek olduğu 

ülke ise; % 88,5 oranı ile İrlanda’dır. Bu ülkeyi % 86,5 ile İsviçre takip etmektedir. 

Bazı yabancı ülkeler ve Türkiye’de, 2012 yılına ait emek maliyetleri içerisinde 

yer alan vergi kesintilerini oluşturan bileşenlerin yüzdelik oranları ise; Tablo 3.17’de 

görülmektedir. 

Tablo 3.17: Bazı Yabancı Ülkeler ve Türkiye’de 2012 Yılına Ait İşgücü 

Maliyetleri İçerisinde Yer Alan Vergi Kesintilerini Oluşturan Bileşenler (%)41 

 

Ülkeler42 

 

Gelir Vergisi (%) 

Çalışanların 

Sosyal Güvenlik 

Kesintileri (%) 

İşverenlerin 

Sosyal Güvenlik 

Kesintileri (%)43 

 

Toplam Vergi 

Kesintileri44 

Belçika 22.1 10.8 23.2 56.0 

Fransa 10.2 9.5 30.6 50.2 

Almanya 16.0 17.3 16.4 49.7 

Macaristan 12.8 14.4 22.2 49.4 

Avusturya 12.3 14.0 22.6 48.9 

İtalya 16.1 7.2 24.3 47.6 

İsveç 13.6 5.3 23.9 42.8 

Finlandiya 17.7 6.2 18.6 42.5 

Çek Cumhuriyeti 8.8 8.2 25.4 42.4 

Slovenya 9.4 19.0 13.9 42.3 

Yunanistan 6.9 12.8 22.2 41.9 

İspanya 13.5 4.9 23.0 41.4 

Estonya 12.7 2.1 25.6 40.4 

Slovakya 7.4 10.5 21.8 39.6 

Hollanda 14.9 13.9 9.7 38.6 

Danimarka 36.2 2.7 0.0 38.6 

Türkiye 11.1 12.9 14.2 38.2 

Norveç 19.1 6.9 11.6 37.6 

                                                             
41 Hesaplamalarda; bekâr ve çocuk sahibi olmayan ortalama bir işçinin gelir seviyesi dikkate alınmıştır. 
42 Ülkeler, emek maliyetlerine göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 
43 Uygulanmakta olan bordro vergileri de dâhil edilmiştir.  
44 Toplam vergi kesintileri, kesinti bileşenlerinin toplamından bir ya da birkaç yüzdelik oran farklı 
olabilir. 
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Portekiz 8.7 8.9 19.2 36.7 

Lüksemburg 13.8 11.0 11.0 35.8 

OECD Ortalaması 13.1 8.2 14.4 35.6 

Polonya 5.8 15.3 14.4 35.5 

İzlanda 26.8 0.4 7.2 34.5 

Birleşik Krallık 14.0 8.5 9.8 32.3 

Japonya 6.6 12.0 12.6 31.2 

Kanada 13.6 6.6 10.6 30.8 

ABD 15.6 5.1 8.9 29.6 

Avustralya 21.6 0.0 5.6 27.2 

İrlanda 13.4 2.9 9.7 25.9 

İsviçre 9.7 5.9 5.9 21.5 

Güney Kore 4.4 7.4 9.2 21.0 

İsrail 7.5 7.3 4.4 19.2 

Meksika 7.3 1.2 10.5 19.0 

Yeni Zelanda 16.4 0.0 0.0 16.4 

Şili 0.0 7.0 0.0 7.0 

Kaynak: Country Submissions, OECD Economic Outlook Volume 2012 (No:92 November), 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxingwages.htm (Erişim Tarihi:22.04.2013) 

Tablo 3.17’ye göre; Danimarka % 36,2’lik oranıyla gelir vergisi kesintilerinin en 

yüksek olduğu ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Danimarka’yı, % 26,8’lik oranıyla 

İzlanda takip etmektedir. Türkiye ise; % 11,1 ile gelir vergisi kesintilerinin en yüksek 

olduğu ülkeler arasında yer almamaktadır. Dikkat çekici bir başka unsur ise; Şili’de 

gelir vergisi kesintilerinin görülmemesidir. Şili’de çalışanların tasarrufları, gelir 

vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Tablo 3.17’ye göre; Slovenya % 19,0’lık oranıyla çalışanlardan alınan sosyal 

güvenlik kesintilerinin en yüksek olduğu ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Slovenya’yı, % 17,3’lük oranıyla Almanya takip etmektedir. Türkiye ise; % 12,9 ile 

çalışanlardan alınan sosyal güvenlik kesintilerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında 

yer almaktadır. Dikkat çekici bir diğer unsur ise; Yeni Zelanda ve Avustralya’da 

çalışanlardan sosyal güvenlik kesintileri yapılmamasıdır. 

Tablo 3.17’ye göre; Fransa % 30,6’lık oranıyla işverenlerden alınan sosyal 

güvenlik kesintilerinin en yüksek olduğu ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransa’yı, 
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% 25,6 ile Estonya ve % 25,4 ile Çek Cumhuriyeti takip etmektedir. Türkiye ise; 

%14,2’lik oranıyla, 18 OECD ülkesini geride bırakarak bu alanda orta sıralarda yer 

almaktadır. Danimarka, Yeni Zelanda ve Şili’de ise; işverenlerden sosyal güvenlik 

kesintileri yapılmamaktadır. 

Tablo 3.17’ye göre; toplam vergi kesintileri oranlarına bakıldığında en yüksek 

oranın % 56,0 ile Belçika’ya ait olduğu görülmektedir. Belçika’yı, % 50,2 ile Fransa; 

%49,7 ile Almanya; % 49,4 ile Macaristan; % 48,9 ile Avusturya ve % 47,6 ile İtalya 

takip etmektedir. Türkiye ise; % 38,2’lik oranıyla, Tablo 3.17’de yer alan 34 ülke 

arasında 17. sırada yer almaktadır. Türkiye, % 38,2’lik oranıyla; % 35,6 olan OECD 

ortalamasının da üzerinde bulunmaktadır. Toplam vergi kesintilerinin en düşük olduğu 

ülkeler ise; % 16,4 ile Yeni Zelanda ve % 7,0 ile Şili’dir. 
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SONUÇ 

Asgari ücret, çalışanlar ve temelde işçiler için, insan onuruna yaraşır bir hayat 

sürebilmenin, yoksulluk ve gelir dağılımında görülen adaletsizliklerle mücadelenin ve 

toplumsal yapı içerisindeki keskin farklılıkların eritilmesinde etkin rol oynayan bir 

sosyal politika aracıdır. 

Gerek Uluslararası Çalşma Örgütü (ILO) gerekse de İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi içerisinde yer alan ve temel bir insan hakkı olarak betimlenen asgari ücret, 

çalışanların kendileri ve ailelerine insani bir yaşam standardı sağlayacak ücret olarak 

betimlenmektedir. Bu açıdan; asgari ücret politikalarıyla hedeflenen, ücret geliri düzeyi 

düşük olan bireylerin sosyo-ekonomik seviyelerinin geliştirilmesidir. Bu politikalar ile 

birlikte; gelir dağılımında görülen aksaklıkların giderilmesi, yoksulluğun azaltılması, 

emek sömürüsünün önüne geçilmesi, asgari seviyede ücret eşitliğinin gerçekleştirilmesi, 

kriz dönemlerinde ücretlerin katılığının sağlanması ve oluşabilecek ücret farklarının 

önüne geçilmesi, işletmeler ve makro seviyede ise; dünya genelinde ülkeler arası asgari 

ücret farklılıklarından dolayı oluşabilecek haksız rekabetin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Asgari ücretin belirlenmesinde etkin olan birtakım değerlendirme kıstasları, 

asgari ücret uygulamalarının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında; asgari ücret, işçi kesimi açısından taban ücreti temsil ederken, 

işveren kesimi açısından ise; maliyet unsuru olmaktadır. Bu yüzden asgari ücret 

seviyesinin nasıl belirleneceği tarafların kimi zaman çatışmasıyla kimi zaman ise; belirli 

birtakım uzlaşma metodlarıyla belirlenmektedir. Asgari ücretin kapsamının hangi 

esaslara göre uygulanacağı meselesine bakıldığında ise; kimi ülkelerde ulusal düzeyde 

tek bir asgari ücret, kimi ülkelerde ise; bölgesel, endüstri ya da işkolları düzeyinde farklı 

asgari ücret düzenlemeleri görülebilmektedir. 

Asgari ücrete yönelik algıyı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından 

değerlendirmek gerekirse; gelişmekte olan ülkelerde asgari ücretin daha geniş toplumsal 

kesimler üzerinde etkili olduğunu ve bu kesimlerin gündelik hayat şartlarını belirleyici 

bir konumda olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Gelişmiş ülkelerde ise; gerek 
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sendikalaşma oranları gerekse de toplu pazarlık süreçlerinin dinamik yapısı, asgari 

ücrete yönelik algının belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

Asgari ücreti iktisadi bir açıdan değerlendirmek gerekirse; asgari ücret üzerine 

yapılan iktisadi tartışmaların temel eksenini, asgari ücretin, emek piyasası üzerinde 

müdahaleci bir yönü olması ya da olmaması gerektiğine dair tartışmalar 

oluşturmaktadır. Asgari ücret politikasını destekleyen iktisadi kesimler, asgari ücreti 

sosyal etkileri açısından değerlendirmekte ve asgari ücretin, gelir dağılımındaki 

adaletsizlikleri giderici ve ücret farklarını azaltıcı bir uygulama olarak 

değerlendirmektedirler. Asgari ücret anlayışının karşısında duran kesimler ise; asgari 

ücretin, çalışan kesimlere destek olmanın en doğru yolu olmadığına inanan ve asgari 

ücreti, piyasanın doğal dengesini bozduğunu düşünen, işsizlik ve enflasyon yaratan, 

işgücüne yönelik talebi azaltan bir uygulama olarak görmektedirler. 

Asgari ücretin, ekonomik etkileri üzerindeki tartışma alanlarından en önemlisi 

hiç şüphesiz ki “istihdam” olgusudur. İstihdam olgusuna yönelik temel tartışmalar 

asgari ücret seviyesindeki artışların istihdam ile olan ilişkilerine odaklanmakta ve bu 

ilişkinin negatif yönde bir seyir izlediğini iddia eden “rekabetçi modeller” ile diğer 

taraftan olumsuz etkilerin çok fazla görülmediği ve kimi durumlar içerisinde olumlu 

etkilerin dahi gözlemlenebildiğini iddia eden “alternatif yaklaşımlardan” oluşmaktadır. 

Asgari ücretin, makro ekonomik etkileri üzerindeki bir başka tartışma alanı ise; 

asgari ücretin gelir dağılımına yönelik politikaları yönlendirici etkisinden oluşmaktadır. 

Kamu politikaları, asgari ücret aracılığıyla gelir dağılımında adaleti tesis etmeye 

çalışmakta ve asgari ücret politikalarına destek veren sosyal içerikli görüşler de bu 

politikaların gelirin yeniden dağıtımında etkin olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Asgari ücret politikalarının makro-ekonomik etkilerinden bir diğeri ise; fakirliği 

azaltmadaki etkisidir. Asgari ücret düzenlemeleri, fakirliğin azaltılmasına yönelik sosyal 

politikalar içerisinde önemli araçlardan biri konumundadır. Asgari ücretin, piyasada 

taban ücreti oluşturması, aynı zamanda piyasadaki bütün ücret düzeyleri için de bir 

başlangıç temeli oluşturmaktadır. Dolayısıyla; asgari ücretin, diğer ücret seviyeleri 

üzerinde de hem doğrudan hem de dolaylı yönlerden etkileri bulunmaktadır. Asgari 

ücretin, piyasa içerisindeki konumu, bir taraftan diğer ücret seviyelerini etkilerken, 
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diğer taraftan ise; çalışanların satın alma güçlerini de belirlemektedir. Bu durum; asgari 

ücretin yüksek seviyelerde belirlenmesine bağlı olarak; piyasa içerisinde ücret-fiyat 

yarışına neden olabilmekte ve böylece enflasyonu arttırıcı birtakım etkilerin oluşması 

söz konusu olabilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ise; işverenlerin, asgari ücret 

maliyetlerini fiyatlara yansıtabilme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Keza; sendikaların 

toplu pazarlık mekanizması yoluyla ücret seviyelerini yukarıya doğru hareketli, aşağıya 

doğru ise rijit bir hale getirmeleri de ücret-fiyat yarışını dolayısıyla da enflasyonist 

eğilimleri ortaya çıkarabilmektedir. Asgari ücret seviyesinde meydana gelebilecek 

artışlardan en çok etkilenecek birimlerden biri olan işletmeler ise; oluşan maliyetlerini 

elde edecekleri kar miktarlarıyla kıyaslayacak ve dolayısıyla asgari ücret seviyelerinde 

meydana gelebilecek artışlardan kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı yollardan 

etkilenebileceklerdir. 

Asgari ücret oranlarında meydana gelebilecek artışların bir diğer makro 

ekonomik etkisi ise; ödemeler dengesi üzerinde gerçekleşmektedir. Asgari ücret 

üzerinde meydana gelebilecek artışlar; yerli üretimin maliyetini de arttıracak ve 

dolayısıyla yerli üretimde fiyatların yükselmesi de ithalatın artmasına neden 

olabilecektir. Bu durum ise; dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz birtakım etkilere yol 

açabilecektir. Asgari ücret ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki makro-ekonomik 

temeller içerisinde incelendiğinde ise; iktisadi kalkınmanın hız kazandığı dönemlerde 

asgari ücretin de artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Lakin asgari ücret seviyelerinin 

yükseltilmesi, kısa ve orta dönemde maliyetler üzerinde olumsuz bir etki yapmakta ve 

bu durum ülke genelinde yatırımları azaltıcı bir rol oynamaktadır. 

Asgari ücretin, düşük gelirli bireyler açısından bir taban ücret oluşturması sosyal 

politikanın ilgi alanı içerisinde yer almasını sağlarken; asgari ücretlilerden alınan 

vergiler ise; maliye politikalarının ilgi alanı içerisine girmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde; gerek sosyal politikacılar gerekse de işçi kesimleri, işçinin ya da 

çalışanın bizzat kendisini temel alarak, ihtiyaçların asgari bir seviyede belirlendiği bir 

ücretten vergi adı altında birtakım kesintilerde bulunulmasını iktisadi ve sosyal ahlaka 

aykırı bulmakta; konuya mali bir açıdan bakan kesimler ise; asgari ücretin, vergi 

gelirleri açısından bir başlangıç noktası oluşturduğunu ve vergi dışı bırakılması 

durumunda kamunun önemli mali kayıplara uğrayacağını ifade etmektedirler. 
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Vergi kavramı, kamusal hizmetleri finanse etmek amacıyla devlet tarafından 

toplanan ve karşılıksız olan en temel devlet geliri olarak ifade edilmektedir. Verginin, 

karşılıksız olarak alınması, devletin herhangi bir kimseye özel bir fayda 

sağlamamasından kaynaklanmakta ve bu durum genel olarak verginin; toplum 

içerisinde bir yük olarak algılanmasına yol açmaktadır. Bu durumda ise; temel sorun 

vergi yükünün nasıl adaletli bir şekilde dağıtılabileceğidir. Bu soruna yönelik 

tartışmalar içerisinde temel antlaşma noktası ise; evrensel düzeyde verginin “ödeme 

gücü” ilkesi doğrultusunda toplanması gerektiği hususudur. Bu açıdan vergide adaletin 

sağlanabilmesi için ülkeler anayasa ve yasalarına bu ilke ışığında birtakım hükümler 

koymuşlardır. 

Vergide ödeme gücü ilkesine bağlı olarak; birtakım sosyal kesimlere yönelik 

koruyucu uygulamalar getirilmesi de söz konusu olmuştur. Ayırma ilkesi, en az geçim 

indirimi, muafiyet ve istisnalar bu çerçeve içerisinde değerlendirilmektedir. “Ayırma 

ilkesi”; vergilendirilecek gelirin niteliğine bakılarak yapılan ve zayıf sosyal kesimleri, 

güçlü olanlar karşısında koruma amacı güden bir uygulamadır. Bu ilke ışığında; 

bireylerin elde ettikleri gelirlerin nicel yapısı yerine; gelirin kaynağını oluşturan nitel 

yapı temel alınmaktadır. Sosyal bir devlet olmanın temel prensiplerinden birisi olan; 

herkesten mali gücüne uygun bir oranda vergi alınmasının bir diğer metodu ise; en az 

geçim indirimi yoluyla gerçekleşmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; en az geçim 

indirimi, asgari geçim seviyesinde olan birinin gelirinin vergilendirilmemesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ayırma ilkesi, vergilemede gelirin kaynağını temel alırken, en az 

geçim indirimi ise; gelirin kaynağına bakmaksızın, bireyin kendisinin ve ailesinin 

geçimini asgari bir seviyede sürdürmesini sağlayacak olan gelirin vergilendirilmemesi 

temeline dayanmaktadır. Asgari ücretli kesimlere yönelik bir diğer koruyucu uygulama 

ise; vergi tarifelerinin hesaplanmasında düşük gelir gruplarının dikkate alınmasının 

gerekliliğidir. Bu açıdan bakıldığında; vergi tarifesi içerisinde yer alan ilk dilime 

yönelik olarak belirlenen oranlar, asgari ücretli kesimlerin daha düşük oranlarda 

vergilendirilmesine katkı sağlayabilmektedir. Vergi ödeme gücü ilkesi doğrultusunda ve 

vergi adaletinin oluşmasına katkı sağlayabilecek bir diğer uygulama ise; muafiyet ve 

istisna uygulamalarıdır. Muafiyet ve istisna uygulamaları, düşük gelirli grupların 

ihtiyaçlarına yönelik olarak dikkatli bir şekilde belirlenebilirse; vergi ödeme gücüne 

ulaşmak açısından, en az geçim indirimine, ayırma ilkesine ve vergi tarifelerine katkı 
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sağlayabilecek bir uygulama olabilecektir. Tam tersi bir durumda ise; devlet 

kaynaklarının israf edilmesi ve vergi adaletinin bozulması söz konusu olacaktır. 

Asgari ücret, temelde işçilerin zorunlu birtakım ihtiyaçlarını karşılamasını 

sağlayacak asgari bir gelir düzeyini ifade ettiğinden dolayı, böyle bir kişinin vergi 

ödeme gücüne sahip olabilmesi pek de mümkün gözükmemektedir. Bu çerçeve 

içerisinden bakıldığında; asgari ücretli kesimlerden vergi alınmaması, vergi ödeme gücü 

ilkesiyle çelişmeyecek ancak diğer taraftan toplum içerisinde çalışanların bir kısmının 

vergi ödeyip, bir başka kesimin vergiden muaf tutulması, vergide eşitlik ilkesinin 

sorgulanmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla yatay bir eşitlik ilkesi dikkate alınarak; 

aynı ya da benzer şartlara sahip olan kesimlerin; aynı miktar ve şekilde 

vergilendirilmeleri doğru bir uygulama olacaktır. Bu mantık çerçevesi içerisinde 

bakıldığında; asgari ücretli kesimden vergi alınmaması durumunda, aynı gelir düzeyine 

sahip diğer kesimlerden de vergi alınmaması gerekmektedir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda ilk olarak; çalışmayan bazı 

kişilerin, işyerlerinde çalışılıyor gibi gösterilmesi suretiyle işletmelerin gerçek dışı 

birtakım giderler yaratabilmesinin önü açılabilecektir. Özellikle işletmeler, belirli 

tanıdıkları bireyler vasıtasıyla, işyerlerinde asgari ücretten çalışılıyormuş gibi göstererek 

gerçek dışı lakin yasal bir gider yaratabileceklerdir. Bu uygulama Türkiye özelinde 

düşünüldüğünde devletin vergi kaybı önemli miktarlara ulaşabilecek ve işverenler, 

çalışanları asgari ücret üzerinden sigortalayacaklarından dolayı, Sosyal Güvenlik 

Kurumu da önemli prim kayıplarına uğrayabilecektir. Asgari ücretin vergi dışı 

bırakılması halinde meydana gelebilecek bir diğer durum ise; üretim maliyetlerinde 

oluşabilecek azalmalara bağlı olarak, istihdam seviyelerinde artışların ortaya çıkması 

olacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, istihdamı arttırmakla beraber çalışan 

kesimlerin kayıt içerisine alınmasını ve dolayısıyla da kayıtlı ekonominin gelişimini 

teşvik edecek ve ücretli kesimlerin tümünü asgari ücret üzerinden sigortalayarak sosyal 

bir güvenceye sahip olmalarına katkı sağlayacaktır. Lakin bu durum çalışanlar açısından 

avantajlı görülebilse de çalışan kesimlerin emekliliklerinde aldıkları ücret düzeyleri 

temel alınacağından ve bu ücret düzeyinin tabanı asgari ücret olduğundan dolayı emekli 

aylıkları oldukça düşük rakamlardan oluşabilecektir. Bu uygulama aynı zamanda 

işverenlerin, prim yüklerinde de azalmalar sağlayacak ve işçi-işveren arası bireysel 
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pazarlıklara da bağlı olarak açıktan yapılacak birtakım ödemelerle birlikte gizli 

pazarlıklar gerçekleştirilebilecek ve bu durum kayıt dışı üretimin artmasına yol 

açabilecektir. Dolayısıyla asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının, kayıt dışı ekonomiyi 

daha da arttırabilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının sosyal taraflar üzerindeki etkileri dikkate 

alındığında ise; bu durumdan en çok avantaj sağlayacak kesim, işveren kesimi olacaktır. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sonucunda; gerek işveren üzerinden alınan birtakım 

kesintilerin gerekse de prim yüklerinin azalmasıyla birlikte işverenlerin üretim 

maliyetleri azalacak ve bu durum işverenlerin üretim içerisindeki rekabet güçlerini 

arttıracaktır. Dolayısıyla işveren kesiminin oluşabilecek yeni şartlar altında asgari 

ücretin mümkün olan en düşük derecede belirlenmesi ya da daha düşük seviyelerde 

artışlar gerçekleştirilmesi yönünde bir beklentisi olacaktır. Asgari ücretin vergi dışı 

bırakılması durumunda işçi kesiminin talebi ise; asgari ücretin mümkün olduğu düzeyde 

yüksek bir miktarda belirlenmesi şeklinde oluşacaktır. Böyle bir durumda ise; yüksek 

ücret alan kesimlerin işsizlik sorunuyla karşılaşması ve asgari ücretten sigortalanmaya 

razı gelebilecek kesimlerin ise; istihdam edilmesi söz konusu olacaktır. İşçiler, genelde 

net ücret üzerinden antlaşma zemini kurmaya çalışacakları için; işçilerin eline geçen net 

tutarların artması halinde, ücretlerde oluşabilecek bu artışlar, fiyatlar genel seviyesine 

yansıyabilecek ve dolayısıyla ücretlilerin satın alma güçlerinde artışlar 

gözlemlenemeyeceği gibi aynı zamanda; kimi dönemlerde enflasyonist etkilere bağlı 

olarak azalmalar da söz konusu olabilecektir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının, kamu kesimi ya da hükümetler nezdinde 

etkisi ise; kamu kesimi içerisinde önemli bir hâsılat kaybının ortaya çıkacak olmasıdır. 

Hiç şüphesiz ki, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, devletin vergi gelirlerinde önemli 

miktarlarda erimelere yol açacaktır. İşveren kesiminin, çalışanları asgari ücret üzerinden 

sigortalayarak açıktan ödemeler yapması durumunda da Sosyal Güvenlik Kurumu 

önemli bir prim kaybı yaşayacaktır. İşçi ve işveren arasında oluşabilecek gizli bireysel 

pazarlıklar ise; hem sendikal örgütlenme düzeylerini hem de toplu sözleşme sistemini 

zayıflatabilecektir. Diğer yandan; işçilerin asgari ücret düzeyinden de olsa sigortalı 

olmaları, işverenlerin eskisine oranla maliyetlerinin düşüklüğüne de bağlı olarak; 

işçileri sigortalı çalıştırma yönündeki isteklerini de arttıracak ve böylece kayıt dışı 
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istihdam da bir nebze olsun azalabilecektir. Bir diğer önemli nokta ise; devletin, asgari 

ücretli kesimi vergilendirmek suretiyle elde ettiği önemli bir kaynaktan mahrum 

kalmasıdır. Bu durum, devletin gelir dağılımı üzerindeki denetim ve kontrol 

mekanizmasının zayıflamasına yol açabilecek ve anayasada tanımlanan “sosyal devlet” 

ilkesine yönelik olarak birtakım uygulamalar geliştirebilmesine engel teşkil 

edebilecektir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının neden gerekli olduğuna dair yapılan 

tartışmaların temelinde belirleyici olan etkenlerin başında; asgari ücretliler üzerindeki 

ağır vergi yükü olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Asgari ücretli kesimler 

üzerindeki ağır vergi yükünün oluşmasında ise; asgari ücretli kesimlerin elde ettiği 

gelirin hem elde edilme hem de harcama aşamalarında yüksek bir vergi yüküyle 

karşılaştığı görülmektedir. Aynı zamanda; asgari ücretli kesimler, toplum genelinde en 

düşük gelir grubunu temsil etmeleri nedeniyle; bu kesimlerin marjinal tüketim 

eğilimleri de oldukça yüksek bir orandadır. Asgari ücretli kesimlerin gelirleri harcama 

aşamasında da dolaylı birtakım vergilere tabi tutulmakta ve bu kesimler üzerindeki 

vergi yükü bu vesileyle daha da artmaktadır. İşveren kesimi ise; asgari ücretin yüksek 

oranlarda vergilendirilmesi sonucunda meydana gelen üretim maliyetlerindeki artışları, 

fiyatlara yansıtmak suretiyle, vergiyi de aslında tüketiciler üzerine 

yansıtabilmektedirler. Keza; emek geliri elde eden bu kesimler, vergiyi yansıtabilecek 

ya da vergiden kaçınabilecek kanallara sahip değildir. Dolayısıyla; ücretli kesimler, 

asgari ücret üzerine yüklenen vergi yükünün doğal yüklenicisi konumundadırlar. Asgari 

ücretli kesimlerin dolaylı vergi yükünün fazla olmasındaki en belirleyici etken olan 

marjinal tüketim eğilimlerinin yüksekliği, bu kesimlerin temel gıda maddeleri başta 

olmak üzere birçok temel insani ihtiyaç için oldukça yüksek bir vergi yüküne maruz 

kaldıklarını göstermektedir. 

Asgari ücretli kesim üzerindeki vergi yükü, Türkiye özelinde irdelendiğinde iki 

tür vergilendirme yöntemi dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki kamu otoritesinin geliri 

kaynağında vergilendirdiği doğrudan kesintiler; diğeri ise; gelirin harcamalara konu 

edildiği dolaylı vergi kesintileridir. Türkiye’de asgari ücret üzerinden doğrudan yapılan 

kesintiler; gelir vergisi, damga vergisi, SSK Primi ve fon kesintilerinden oluşmakta ve 

özellikle SSK Primi ve işsizlik sigortasına yönelik fonlar hem işçi hem de işveren 
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tarafından karşılanmaktadır. Yapılan kesintiler sonucunda işçiye verilen net asgari ücret 

tutarı belirlenmektedir. Belirlenen bu net tutar, işçi ve işveren kesimleri açısından farklı 

anlamlar ifade etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen brüt 

asgari ücretten; doğrudan kesintilerin çıkartılmasıyla birlikte net asgari ücret 

belirlenmekte ve bu miktar işçinin cebine giren nominal değeri oluşturmaktadır. İşveren 

açısından net asgari ücret ise; işverenin brüt asgari ücret üzerinden katlanmak 

durumunda olduğu bütün maliyetleri ifade etmektedir. Türkiye’deki asgari ücretli 

kesimlerin vergi yükünü ağırlaştıran bir diğer etken ise; harcama aşamasında maruz 

kalınan dolaylı vergilerdir. Brüt olarak belirlenen asgari ücret üzerinden doğrudan 

alınan birtakım kesintilerden sonra işçinin cebine giren net tutardan da harcama 

kanalıyla birtakım dolaylı vergilerin (KDV, ek vergi, taşıt alım vergisi, özel tüketim 

vergisi vb.) alınmasıyla beraber yeni bir vergilendirme aşaması söz konusu olmaktadır. 

Bu durumda; devlet, gelir vergisi gibi doğrudan vergiler yerine dolaylı vergileri 

gündeme getirirse bu durum hem vergilendirmede adalet ilkesi bozacak hem de 

ücretliler özelde ise; asgari ücretli kesimler üzerindeki vergi yükünü daha da 

ağırlaştıracaktır. Bu açıdan bakıldığında; Türkiye’de son dönemler içerisinde temel gıda 

maddelerine yönelik olarak KDV oranlarının % 18 düzeyinden % 8’e düşürülmesi; 

ücretliler ve özellikle de temel gıda tüketim eğilimi oldukça yüksek olan asgari 

ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması açısından yararlı bir uygulama olmuştur. 

Türkiye ile dünya genelinde gelişmiş ülkeler olarak kabul görmüş bir dizi OECD 

ve Avrupa Birliği ülkesi arasındaki istatistiksel analizler değerlendirildiğinde; gelişmiş 

ülkelerin pek çoğu içerisinde gelir vergisinin, ele geçen net tutar içerisindeki paylarının 

Türkiye’ye oranla daha yüksek olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında; 

Türkiye, asgari ücret üzerindeki gelir vergisi yükü bakımından vergi yükünün en ağır 

olduğu ülkeler arasında yer almamaktadır. Lakin Türkiye’de asgari ücret üzerindeki 

vergi yükünü ağırlaştıran temel etki; asgari ücret üzerinden yapılan sosyal güvenlik 

kesintilerinin oldukça yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal güvenlik 

primlerinin yükü açısından Türkiye; çoğu OECD ülkesinden daha yüksek oranlara sahip 

bir konumda yer almaktadır. Dolayısıyla da Türkiye’de asgari ücret üzerinden 

gerçekleştirilen sosyal güvenlik kesintilerinin oldukça yüksek miktarlarda olduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Eurostat 2012 verileri itibarıyla; Türkiye’de brüt ücretin 

yaklaşık % 26’sı vergi ve sosyal güvenlik kesintilerine ayrılmaktadır. OECD verilerinin 
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oranları tam olarak örtüşmemekle birlikte; iki veri setinin ortaya koyduğu tablo; 

Türkiye’deki asgari ücretli bireylerin gelirlerinden yapılan kesintiler içerisinde sosyal 

güvenlik kesintilerinin oranının daha yüksek olduğu ve gelir vergisi kesintilerinin ise; 

çoğu Avrupa ülkesine oranla daha düşük olduğu şeklindedir. Türkiye, 2012 OECD 

verilerine göre; toplam vergi kesintileri açısından da yaklaşık % 38’lik oranıyla, 34 ülke 

arasında orta sıralarda yer almakta ve % 35 civarında olan OECD ortalamasının da 

üzerinde bulunmaktadır. Bu açıdan; genel olarak Türkiye’de asgari ücretli kesimler 

üzerindeki vergi yükünün yüksek olmasına da bağlı olarak uzun yıllardan bu yana 

asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerek sosyal kesimlerden gerekse de kimi zaman 

ülke yönetiminde söz sahibi olan politika üreticileri tarafından dile getirilmektedir. Son 

dönemlerde, Türkiye’nin gündelik siyaseti içerisinde de tartışma alanı bulan asgari 

ücretin vergi dışı bırakılması konusu, 2013 yılı itibariyle taslak aşamasında olan yeni 

Anayasa içerisinde de T.B.M.M’de yer alan dört partinin uzlaşmasıyla yer almıştır. Bu 

durum, asgari ücretin vergi dışı bırakılması halinde sosyal tarafların bunlardan nasıl 

etkileneceği ve bu duruma karşı nasıl bir konum alacaklarını belirlemeleri açısından da 

önümüzdeki süreçlerde önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecektir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ekonomik, mali ve sosyal etkilerinin 

analiz edildiği bu çalışmanın sonucunda, çeşitli kamu kurumları ve sosyal taraflara 

önerilebilecek politika önerileri şu şekildedir: 

 İlk olarak; asgari ücret, çalışanların yalnızca fizyolojik birtakım 

ihtiyaçlarını giderme amacıyla değil; aynı zamanda çalışanların ve 

ailelerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak 

şekilde belirlenmelidir. 

 Asgari ücret; Türkiye’de olduğu gibi sadece bireyler üzerinden değil, 

hem bireyler hem de ailelerini kapsayacak şekilde gelişmiş ülkeler 

kriterleri temel alınarak yeniden belirlenmelidir. 

 Asgari ücret, toplum içerisinde yer alan formel işler için taban ücret 

seviyesini temsil ettiğinden dolayı; hem yoksulluğu azaltıcı hem de gelir 

dağılımında adaleti sağlayıcı bir seviyede belirlenmelidir. Aynı zamanda, 

toplum içerisinde yer alan enformel sektördeki güvencesiz işler açısından 

da asgari ücret, bir başlangıç ücreti özelliği göstermelidir. 
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 Asgari ücret, sosyal taraflar olan işçi ve işveren kesimleri arasında makul 

bir denge sağlamalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 

belirlenen asgari ücret; ne işçiler açısından alım gücünü düşük kılan bir 

ücret seviyesi olmalı ne de işverenlerin maliyetlerini aşırı derecede 

yükseltmelidir. Dolaylı yönden bu durumun yansıması; fiyatlar üzerinde 

gerçekleşebileceğinden asgari ücretin makul bir dengede belirlenmesi 

enflasyon riskini de zayıflatacaktır. 

 Asgari ücretin belirlenmesinde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri de dikkate 

alınmalı ve gelişmekte olan ülkeler açısından asgari ücret, toplumsal 

kesimlerin temel ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 Asgari ücret, aynı zamanda vergi gelirleri açısından da bir taban 

seviyesini temsil ettiğinden dolayı; vergi dışı bırakılması halinde kamu 

kesiminin mali kayıpları söz konusu olacaktır. Ortaya çıkacak bu mali 

kayıpların giderilmesinde devletin tercih edeceği politikalar çeşitli 

şekillerde ortaya çıkabilecektir. Devlet, bu mali kayıpları gidermek için; 

dolaylı vergiler kanalıyla elde ettiği vergi miktarlarını arttırabilir ya da 

asgari ücretin vergi dışı bırakılması aynı zamanda işverenlerin maliyetini 

de düşüreceğinden dolayı; işveren kesimine yönelik kurumlar vergisinin 

oranını arttırarak oluşabilecek vergi açığını bu şekilde kapatma yoluna 

gidebilir. Bu açıdan; bu koşullar içerisinde kamu kesiminin 

uygulayabileceği vergi politikası, dönemin iktisadi şartları, ekonomi-

politik tercihler ve sosyal taraflar arasında bir denge bulma çabasına 

bağlı olarak değişebilecektir. 

 Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının, asgari ücretli kesimlerin tüketim 

harcamalarında belirgin bir değişiklik yaratması beklenmemektedir. 

Asgari ücretli kesimler, zaten ellerine geçen net miktarın hepsini 

tüketime harcadıklarından dolayı tasarruf eğilimleri düşüktür. Asgari 

ücretin vergi dışı bırakılması halinde, asgari ücretli kesimin net gelirinde 

meydana gelecek olan yaklaşık 59 TL’lik bir artış, asgari ücretli 

kesimlerin temel tüketim kalıplarını pek etkilemeyecektir. 

 Türkiye’deki asgari ücretli kesimler üzerinde görülen vergi yükü, 

gelişmiş ve gelişmekte olan OECD ve AB üyesi ülkelerle 
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kıyaslandığında; Türkiye’deki gelir vergisi yükünün çoğu gelişmiş AB 

ve OECD ülkesine kıyasla oldukça hafif olduğu ve dolayısıyla gelir 

vergisi ve damga vergisinin asgari ücretli kesimler üzerinden 

kaldırılmasının, asgari ücretli kesimler üzerinde çok belirgin bir ücret 

artışı yaratmayacağı söylenebilir. Türkiye’deki sosyal güvenlik 

kesintilerine ayrılan prim yükünü dikkate aldığımızda ise; SGK’ya 

verilen prim yükünün, OECD ve AB üyesi ülkeler ortalamasına oranla 

yüksek bir oranda yer aldığı ve bu prim yükünün hafifletilmesinin asgari 

ücretli kesimler üzerinde daha belirgin bir net ücret artışı 

sağlayabileceğini söyleyebilmek mümkündür. Lakin bu durumda ise; 

SGK içerisinde prim açığı oluşacaktır. SGK’nın bu prim açığını nasıl 

kapatabileceği sorusu da yine vergi yüküne benzer şekilde; sosyal taraflar 

arasındaki prim yükü içerisinde nasıl bir denge kurabileceğiyle ilintilidir. 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler: 

Adı ve Soyadı: Özal ÇİÇEK 

Doğum Yeri: Şişli / İstanbul 

Doğum Tarihi: 01.01.1988 

Medeni Hali: Bekâr 

Eğitim Durumu: 

Lise: 2001 – 2005, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Süper Lise) 

Lisans: 2006 – 2010, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Yabancı Dil ve Düzeyi: 

İngilizce (İyi), Upper Intermediate of General English Programme (October 2nd 

2010 – June 26th 2011) [Certificate Oxford House College] 

ÜDS 2012 İlkbahar Dönemi Sınavı: 78.750 

İş Deneyimi: 

1. 26.03.2012 – 06.04.2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Eğitim 

Programı (Staj) 

2. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi (Eylül 2012 - 

Halen) 

 

 

 

 

 


