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Yıldırım Koç
Gençliğimden beri kapitalizme ve emperyalizme karşıyım. AKP’nin uyguladığı politikalara da karşı
olduğumu söylemem gereksiz.
Eğer bilimle uzaktan yakından ilginiz yoksa, kapitalist sömürü ve emperyalist sömürü altındaki bir
ülkede halkın sürekli yoksullaştığını ileri sürebilirsiniz. Aynı durum, AKP için de geçerli.
Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bilimle uzaktan yakından alakanız yok. Halbuki Marx ne diyor?
“Eğer şeyler sağduyuya uygun gelenler gibi olsaydı, bilime hiç gereksinim olmazdı”
Halbuki ne gerek var bilime. Hepimiz her konuda uzmanız.

KENDİNİZ KONTROL EDİN
Emekliyseniz, e‐devlet sitesine girin. Sitenin sağ üst köşesindeki arama bölgesine “emekli ödeme
bilgileri” yazıp tıklayın. Çıkan sayfada “Sosyal Güvenlik Kurumu/4A Emekli Ödeme Bilgileri” seçeneğini
tıklayın. Önünüze kimlik bilgileriniz gelecek. Bu sayfanın sağ üst köşesinde “Yeni Sorgulama” noktasını
tıklayın. Önünüze çıkan sayfada 2000 yılı Ocak ayından başlayarak 2016 yılı Ekim ayına kadar aldığınız
emekli aylığı çıkacak.
Bir yakınımın emekli aylığı 2002 yılı Kasım ayında 322,53 liraydı. Aylığı 2016 yılı Ekim ayında 1811
lira oldu. Emekli aylığı AKP iktidarları döneminde 100’den 561’e yükseldi; diğer bir deyişle, yüzde 461
arttı.
Ben de emekliyim. 2002 yılı Kasım ayında 323,04 lira emekli aylığı almışım. 2016 yılı Ekim ayında
1813,47 lira emekli aylığı aldım. 2002 yılı Kasım ayındaki emekli aylığım 100 kabul edilirse, 2016
yılında 561 olmuş; benim emekli aylığım da yüzde 461 artmış.
Bu rakamlar cari fiyatlarla.
Parasal gelirleri gerçek gelirlere çevirebilmek için bir “deflatör” kullanılır. Bu “deflatör” de, tüketici
fiyatları endeksidir. Tüketici fiyatları endeksini de Türkiye İstatistik Kurumu hazırlar ve yayımlar.
Bunlar güvenilirdir.
TÜİK verilerine göre, 2003 yılı Ocak ayındaki fiyat düzeyini 94,77 kabul ederseniz, tüketici
fiyatlarının düzeyi 2016 yılı Eylül ayında 282,27 olmuş; diğer bir deyişle, bu dönem içinde tüketici
fiyatları 100’den 298’e çıkmış veya yüzde 198 oranında yükselmiş. 2002 Aralık ve 2016 Ekim fiyat
artışlarını da eklersek, fiyatların yüzde 200 arttığını söyleyebiliriz. 100 liralık mal 300 lira olmuş.

KARGANIN DEĞİL BİLİMİN KILAVUZLUĞU
Emekli aylıklarımız 2002 yılı Kasım ayından 2016 yılı Ekim ayına kadar yüzde 461 arttı; buna karşılık
fiyat artışları yüzde 200 düzeyinde kaldı.
323 lira olan aylığım 1813 lira oldu. Fiyat artışlarını dikkate alırsam, emekli aylığımın satınalma
gücü 2002 yılı Kasım ayından 2016 yılı Ekim ayına kadar yüzde 87 oranında artmış.
Bir yakınımın bir yıl içinde aldığı emekli aylığı tutarı (cari fiyatlarla, TL) aşağıda:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.599
2.400
3.540
4.881
5.629
6.430
7.188
7.954

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

8.509
9.226
10.239
11.392
12.525
15.918
17.238
18.560
21.352

Yıl sonuna kadar aynı emekli maaşını aldığı kabul edilirse, sözkonusu kişinin 2016 yılında toplam
emekli aylığı 21.352 lira olacak. Halbuki AKP öncesinde aldığı bir yıllık toplam emekli maaşı 3540
liraydı. Yıllık emekli aylığı 100’den 603’e çıkmış veya yüzde 503 artmış. Halbuki aynı dönemde fiyatlar
100’den 300’ün biraz üstüne çıkmış; yüzde 200’ün biraz üstünde yükselmiş. Emeklimizin yıllık gelir
itibariyle satınalma gücü neredeyse iki katına çıkmış.
Kargayı değil, bilimi kılavuz seçin. Ancak bilimi kılavuz seçtiğinizde de gereğini yerine getirip, bilimi
öğrenmek için biraz dirsek çürütün.

