GERÇEK ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?
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Yıldırım Koç
Katıldığım birçok toplantıda anlatmakta zorlandığım bir konu, Türkiye’de gerçek asgari ücretin
2002 yılından beri ciddi biçimde arttığıdır.
İnsanların nasıl ve niçin davrandığını anlamazsanız, yanlış işler yaparsınız.
Türkiye’de milyonlarca işçi yaşamını aldığı asgari ücretle sürdürüyor.
Eğer siz AKP iktidarı döneminde asgari ücretin çok düştüğünden söz eder ve yoksulluk edebiyatı
yaparsanız, sizi ciddiye almazlar.
İnsanlarımız ve özellikle işçilerimiz son derece gerçekçidir. Herbiri bir “homo economicus”dur;
davranışlarını ekonomik çıkarlarına göre belirlerler.
Türkiye’de asgari ücretli işçiler, taş atıp kolları yorulmadan, asgari ücretin satınalma gücünü
Türkiye tarihinde örneği az görülen bir biçimde artırdılar. AKP iktidarları, işçilerin oyunu alabilmek
amacıyla, asgari ücretin satınalma gücünü artırdı.
Eğer siz bu somut gerçeğe gözlerinizi kapayarak politika yapmaya kalkarsanız, kitleden koparsınız.
Şundan emin olun: Sıradan bir işçi, kulaktan dolma bilgiyle iktisadi ve ona dayanarak siyasi analiz
yapmaya çalışan bir yarım aydından çok daha fazla gerçekçidir.

GERÇEK ASGARİ ÜCRET 13 YILDA YÜZDE 124 ARTTI
Tembelliği bırakın. Günümüzde bilgiye erişim çok kolaylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın internet sitesinde yıllara göre aylık brüt asgari ücret miktarları verilmiş. TÜİK’in internet
sitesinde de tüketici fiyatları indeksleri var.
2002 yılı sonundan 2016 yılı Mayıs ayı sonuna kadar aylık brüt asgari ücret ne kadar artmış,
tüketici fiyatları ne kadar artmış, kolayca görebilirsiniz.
Ancak üşenenler için ben özetleyeyim.
AKP iktidara geldiğinde, aylık brüt asgari ücret 250,88 liraydı. 2016 yılı Mayıs ayı sonunda 1647 lira
oldu. Brüt parasal ücret (nominal ücret) 6,56 katına çıktı. Diğer bir deyişle, aylık brüt asgari ücret
yüzde 556 oranında arttı.
Tüketici fiyatları indeksi 2003 yılı Ocak ayında 94,77 idi. 2016 yılı Mayıs ayında 278,02 oldu. Diğer
bir deyişle, bu dönemde tüketici fiyatları toplam yüzde 193 oranında arttı.
Buna göre gerçek brüt aylık asgari ücret yüzde 124 oranında arttı.
2002 Aralık fiyatlarıyla sabit tutarsak, 2002 yılı Aralık ayında 250,9 lira olan ücret, 2016 yılı Mayıs
ayında 562,1 liraya çıktı. Gerçek ücretteki artış yüzde 124’tür.
2016 Mayıs fiyatlarıyla sabit tutarsanız, 2002 yılı Aralık ayında 735,1 lira olan ücret, 2016 yılı Mayıs
ayında 1647 liraya çıktı. Gerçek ücretteki artış yüzde 124’tür.

BRÜT ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ
Asgari Ücretin Yürürlüğü
01.07.2002‐31.12.2002
01.01.2003‐31.12.2003
01.01.2004‐30.06.2004
01.07.2004‐31.12.2004
01.01.2005‐31.12.2005
01.01.2006‐31.12.2006
01.01.2007‐30.06.2007
01.07.2007‐31.12.2007

Aylık Asgari
Ücret (TL)
250,88
306,00
423,00
444,15
488,70
531,00
562,50
585,00

01.01.2008‐30.06.2008
01.07.2008‐31.12.2008
01.01.2009‐30.06.2009
01.07.2009‐31.12.2009
01.01.2010‐30.06.2010
01.07.2010‐31.12.2010
01.01.2011‐30.06.2011
01.07.2011‐31.12.2011
01.01.2012‐30.06.2012
01.07.2012‐31.12.2012
01.01.2013‐30.06.2013
01.07.2013‐31.12.2013
01.01.2014‐30.06.2014
01.07.2014‐31.12.2014
01.01.2015‐30.06.2015
01.07.2015‐31.12.2015
01.01.2016‐31.12.2016

608,40
638,70
666,00
693,00
729,00
760,50
796,50
837,00
886,50
940,50
978,60
1021,50
1071,00
1134,00
1201,50
1273,50
1647,00

İşçilerin kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen ve buna göre davranan mantıklı insanlar olduklarını artık
anlayın.
Bu yazıyı okuyan bazılarınız, “TÜİK’in rakamlarına güvenilmez ki, fiyat artışlarını hesaplarken ping
pong topunu bile hesaba katıyorlar,” diyecek. Ping pong topu efsanesini de Pazartesi günkü yazımda
ele alıyorum.

