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Yıldırım Koç
İYİ Parti kısa bir süre önce asgari ücretin alım gücüyle ilgili bir rapor yayımladı. Bazı gazeteler de bu
raporu manşetlere taşıdı.
Korkusuz Gazetesi’nin 15 Şubat 2018 günlü nüshasının ilk sayfasının yarısı bu konuya ayrılmıştı.
Asgari ücretin satınalma gücü altınla karşılaştırılıyor ve 1997 yılında asgari ücretle 11,5 tane çeyrek
altın alınırken, 2018 yılında yalnızca 6,6 tane çeyrek altın alınabildiği belirtilerek, “Asgari ücret mum
gibi eridi” deniyordu.
Yeni Çağ Gazetesi ve diğer bazı gazetelerde de benzer görüşler ileri sürüldü.
Katıldığım birçok toplantıda da aynı konuyu ele almak zorunda kalıyorum.

ASGARİ ÜCRETİN DÜŞÜKLÜĞÜ İLE DÜŞMESİ KARIŞTIRILMAMALI
Kapitalist düzende ücretler, mevcut kaynaklar temelinde işçilerle işverenler arasındaki karşılıklı
güç dengesine göre belirlenir.
Türkiye’de iş sözleşmesi ile çalışan yaklaşık 16 milyon işçinin ne kadarının asgari ücret aldığı tam
olarak bilinmiyor. Bu konudaki SGK kayıtları gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Bazı işyerlerinde bankaya
asgari ücret yatırılır; işçiye açıktan ek ödeme yapılır. Bazı işyerlerinde bankaya asgari ücret yatırılır; bu
paranın bir bölümü işçiden geri alınır.
Yine de 6‐7 milyon işçinin asgari ücret aldığından söz edebiliriz.
Asgari ücretin mum gibi eridiğini ileri sürenler, bu 6‐7 milyon insanın tepkisiz birer koyun olduğunu
da ileri sürmüş olmaktadır.
Siz akıllısınız, bu hesabı yapıyorsunuz. Asgari ücretliler aptal, cahil ve/veya korkak; bu hesabı
yapamıyorlar ve sessiz kalıyorlar.
Halbuki halkımız son derece zekidir, mantıklıdır, kısa vadeli çıkarını iyi bilir, mecbur kalmadıkça risk
almaz, en kolay yoldan hak alma konusunda son derece ustadır.
2002 yılı Aralık ayı sonundan 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar Türkiye’de gerçek brüt asgari ücret
yüzde 110 oranında arttı. Brüt asgari ücretin satınalma gücü, 100 puandan 210 puana yükseldi. Asgari
ücretli işçiler, taş atıp kollarını yormadan, siyasi güçlerini kullanarak brüt asgari ücretlerinin satınalma
gücünü iki katın üstüne çıkardılar.

GERÇEK ASGARİ ÜCRET 16 YILDA YÜZDE 110 ARTTI
AKP iktidara geldiğinde, aylık brüt asgari ücret 250,88 liraydı. 2018 yılı Ocak ayı sonunda 2029,5
lira oldu. Brüt parasal ücret (nominal ücret) 8,09 katına çıktı. Diğer bir deyişle, aylık brüt asgari ücret
yüzde 709 oranında arttı.
Tüketici fiyatları endeksi 1994 fiyatlarıyla 2002 yılı Aralık ayında 7468,60 idi. 2018 yılı Ocak ayı
sonunda 28.802,65 oldu. Diğer bir deyişle, bu dönemde tüketici fiyatları toplam yüzde 286 oranında
arttı.
Buna göre gerçek brüt aylık asgari ücret yüzde 110 oranında yükseldi.
2002 Aralık fiyatlarıyla sabit tutarsak, 2002 yılı Aralık ayında 250,9 lira olan ücret, 2018 yılı Ocak
ayı sonunda 526,9 liraya çıktı. Gerçek ücretteki artış yüzde 110’dur.

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
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
01.01.2017‐31.12.2017
01.01.2018‐31.12.2018

Aylık Brüt
Asgari
Ücret (TL)
250,88
306,00
423,00
444,15
488,70
531,00
562,50
585,00
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
1777,50
2029,50

