
ASGARİ ÜCRET KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ AB 

YASASI ÜZERİNDE GEÇİCİ ANLAŞMAYA VARDI 

İnsana yakışır bir yaşam standardının sağlanması amacıyla uygulanacak asgari 

ücret konusunda AB ülkelerinde anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmanın 

yasalaşması için önce İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, sonra da AB Konseyi 

tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Birliğine üye 27 ülkeden altısında (İsveç, 

Danimarka, Finlandiya, Avusturya, İtalya, GKRY) asgari ücret uygulaması 

bulunmaktadır. 

 Söz konusu bu ülkelerde ücretler toplu pazarlık yöntemiyle belirlenmektedir. 

Asgari ücret uygulayan 21 ülkenin bundan sonra ortak kurallara uyması gerekmektedir.  

Anlaşmaya göre, üye devletler, kendi sosyoekonomik koşul1arını ve satın alma 

güçlerini veya uzun vadeli ulusal verimlilik seviyelerini ve gelişme düzeylerini dikkate 

alarak mevcut yasal asgari ücretlerinin (yasaların izin verdiği en düşük ücret), iyi bir 

yaşam standardı sağlamaya yeterli olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalacaktır. 

Bu kapsamın içine iyi ve düzgün giyinme, spor faaliyellerine katılma ve tatil yapabilme 

gibi unsurlar da dahil edilmektedir.  

Anlaşmaya varılan yeni taslak yönergeye göre, yasal asgari ücrete sahip üye 

devletlerden belirli bazı kriterlere uygun olarak asgari ücreti be1irlemek ve güncellemek 

için uygulama süreçlerine ilişkin bir çerçeve oluşturmaları istenmektedir. Bu kapsamda, 

insana yakışır bir yaşam standardının yeterliliği konusundaki değerlendirme için AB 

ülkelerinin gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepetini oluşturması, ayrıca brüt medyan 

ücretin % 60’ı veya brüt ortalama ücretin % 50’si gibi, uluslararası alanda yaygın olarak 

kullanılan gösterge niteliğindeki referans değerleri dik kate alması gerekmektedir.  

Asgari ücret uygulayan ülkelerin en az iki yılda bir, otomatik endeksleme 

mekanizmasına sahip ülkelerin ise en fazla 4 yılda bir güncelleme yapmaları 

gerekmektedir. Ayrıca, işçilerin asgari ücret düzeyine erişimlerinde etkinliği artırmak 

için bir dizi önlem üzerinde de anlaşmaya vanlmıştır. Bu kapsamda iş müfettişlerince 

kontrolün sağlanması maksadlyla asgari ücre tle ilgili bilgilere kolayca erişimin 

sağlanması ve icra makamlannın haksız uygulama yapan işverenlere karşı 

kapasitelerinin geliştirilmesi de bulunmaktadır. AB genelinde tahmini olarak her 10 

işçiden biri asgari ücret almakta, ancak alınan asgari ücret tutarlan ülkeden ülkeye 

değişiklik göstermektedir. İşçiler Lüksemburg’da saat başına en az 13,05 avro alırken, 

Bulgaristan’da 2,19 avro almaktadır. 

 


