
 

1 

 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 12.06.2009 
Sayı: 2009/78         Ref: 4/78 
 
 
 
Konu: 
01.07.2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERL Đ ASGARĐ ÜCRET TUTARI 
HAKKINDA HATIRLATMA   
 
 
02.01.2009 tarih ve 2009/03 sayılı sirkülerimiz ile 2009 yılının ilk altı aylık ve ikinci altı aylık 
dönemlerinde geçerli olacak asgari ücret tutarlarını tarafınıza duyurmuştuk.  Bu defa 
01.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı hatırlatma mahiyetinde tekrar 
gönderilmektedir.  
 
 
    01.07.2009-31.12.2009 
    -----------------------------  
 
16 yaşından küçükler  
için asgari ücret tutarı   589,50 TL   
 
16 yaşından büyükler  
için asgari ücret tutarı   693,00 TL  
 
 
  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı  
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30 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27096 

TEBLĐĞ 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

ASGARĐ ÜCRET TESPĐT KOM ĐSYONU KARARI 

 Karar Tarihi : 25/12/2008 
 Karar No : 2008/1 
 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Đş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu 
Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 26/11/2008 tarihinde başladığı çalışmalarını 25/12/2008 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı 
sonucunda; 
 1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 2) Son toplantıya Türk-Đş temsilcileri katılmamıştır.  
 3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2009-30/6/2009 
tarihleri arasında 22,20 (yirmiiki yirmi) Türk Lirası olarak, 1/7/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ise 23,10 (yirmiüç 
on ) Türk Lirası olarak tespitine, toplantıya katılanların oybirliği ile, 
 4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2009-30/6/2009 
tarihleri arasında 18,90 (onsekiz doksan ) Türk Lirası olarak, 1/7/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ise 19,65 
(ondokuz altmışbeş) Türk Lirası olarak tespitine, toplantıya katılanların oybirliği ile, 
 5) Đş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret 
Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle,  
 karar verilmiştir. 

GEREKÇE 
 Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. 
 Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti 
değildir. 
 Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin 
geçim şartları ve 2009 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. 
 Đşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 
1/1/2009-30/6/2009 tarihleri arasında uygulanmak üzere 22,20 ( yirmiiki yirmi ) Türk Lirası olarak, 1/7/2009-
31/12/2009 tarihleri arasında ise 23,10 (yirmiüç on ) Türk Lirası olarak belirlemiştir.  
 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2009-30/6/2009 tarihleri arasında uygulanmak 
üzere 18,90 (onsekiz doksan) Türk Lirası olarak, 1/7/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ise 19,65 (ondokuz altmışbeş 
) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.  
 Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen 
asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

  
 
 
 


