
"Temel Sorun, Yüksek Enflasyon. Bu Sorun Çözülmediği Sürece 

İşçilerimizin Alacakları Zam, Yine Kısa Sürede Değerini Yitirecek" 

Dedi. 

Türkiye gündeminde olan asgari ücret ve EYT'ye ilişkin Sektör 

Medya'ya değerlendirmelerde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, "İş dünyası olarak 

işçilerimizin insanca bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak zammı 

destekliyoruz. Ancak temel sorun, yüksek enflasyon. Bu sorun 

çözülmediği sürece işçilerimizin alacakları zam, yine kısa sürede 

değerini yitirecek" dedi. 

Türkiye’nin çok uzun bir süredir gündeminde olan EYT’nin de 

çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Yüksel, “İşveren açısından ekstra 

bir maliyet artışına neden olabilecek kıdem tazminatı konusunda da devletimizin kolaylık sağlaması gerekiyor” dedi. 

Yüksel, doğalgaz, elektrik, kömür olmak üzere diğer kalemlerde yaşanan artışların neden olduğu maliyet artışlarının 

da ihracat yapan firmalar üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğunu söyledi. 

Yüksel, “Bilindiği üzere asgari ücret ile ilgili tartışmalar uzun bir süredir gündemimizde. İşverenlerimiz, işçilerimizin 

yaşam koşullarını iyileştirecek yüksek oranda bir zam yapılması konusunda hemfikir. Ancak burada önemli olan asıl 

sorun bir süredir Türkiye’nin maruz kaldığı yüksek enflasyon. Bu yüksek orandaki enflasyon nedeniyle asgari ücrete 

ister yüzde 40, isterse yüzde 50 zam yapılsın bir anlamı yok. Çünkü çalışanlarımızın alacakları zam, yine 2, 3 ay 

içerisinde değerini yitirmiş olacak. TUİK verilerine göre ülkemizde çalışanların yüzde 40’ı asgari, sendikaların 

verilerine göre ise yüzde 60’a yakını, asgari ücret ile geçimini sağlıyor.” 

 

MALİYET ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ… 

Maliyet artışları nedeniyle Türk ihracatçısının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Yüksel, “Türkiye’nin başta 

Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere yönelik yoğun bir ihracatı söz konusu. Ürünler, ihraç edilmeden önce bir 

maliyet hesabı yapılıyor. Ve ürünün maliyeti buna göre şekilleniyor.  Elektriğe ticarethanelerde bir yıl içerisinde 

yapılan zam oranı yüzde 380’i buldu. Bununla birlikte doğalgaz, kömüre gelen zamlar, maliyet hesabında yeni 

artışlara neden oluyor. Türk ihracatçısının yurt dışında bir çok rakibi var. Dolayısıyla maliyetlerde yaşanan artış, 

ihracatçımızı da zor durumda bırakıyor. Devletimizin enflasyonu, dolayısıyla maliyet artışını durdurması için 

müdahale edebileceği alanlar var. Doğalgaz, elektrik, kömür ve petrol ürünlerine gelen zam oranlarının mümkün 

olduğunca düşük tutulması gerekiyor. Örneğin Türkiye seramik ihracatında önemli bir noktada. Üretilen ürünün 

tamamı ihraç ediliyordu.  Ancak özellikle doğalgazda yaşanan zamların ardından maliyetlerde ciddi bir artış oldu. Bu 

maliyet artışları da yurt dışında rekabeti olumsuz yönde etkiledi.  Türkiye’nin önde gelen seramik üreticileri, maliyet 

artışları nedeniyle üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bir süre önce Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları 

açıklandı. Bu verileri incelediğimizde, ihracatımız yüzde 2 ithalatımız ise yüzde 22 oranında arttı. Kısacası sanayicinin 

üretimde en çok zorlandığı girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor” 

 

EYT, TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMALI 

Yüksel, şöyle konuştu. 

“Bir çok işletmemizin ve sanayicimizin çalışanı EYT kapsamında.  Yapılan hesaplamalara göre bu oran yüzde 30 

civarında.  Bu çalışanların biranda emekliye ayrılmaları, işverenlerimizin işgücü anlamında sıkıntı yaşamasına neden 

olacaktır. İşverenin ödeyeceği kıdem tazminatı da ekstra bir maliyet artışına neden olacaktır.  Devletimizin bu 

konuda işverenlere düşük faizli bir kredi kolaylığı sağlaması gerekiyor. Bu sorun çok uzun bir süredir Türkiye’nin 

gündeminde. Artık çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 


