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İşte AKP’nin iddia ettiği ‘istikrar sürsün Türkiye büyüsün’ masalı: 
 
EN YÜCE DEĞER EMEK 5 ÇEYREK ETMİYOR 
 

 Türkiye’yi on bir yıldır yöneten AKP, ekonomiyi hızla büyüttüğü iddiasıyla 
kalkınma-büyüme masalları anlatıp duruyor.  

 Oysa Türkiye’de kayıt dışı çalışanlar da dahil ücretlilerin yaklaşık yüzde 70’i 
asgari ücretle çalışıyor ve Türkiye’de asgari ücret halen net 773 lira olarak 
uygulanıyor.  

 Oysa Türk-İş'in araştırmasına göre, Şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık 
sınırı 1.007 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 280 lira...  

 Dört kişilik bir ailenin gıda, barınma, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçları için gerekli 
asgari harcama tutarını ifade eden 3 bin 280 liralık “yoksulluk sınırı”, asgari 
ücretin 4 katını aşıyor. Bir başka deyişle 4 kişilik ailenin hepsi asgari ücretle 
çalışsa, yoksulluk sınırına bile yetişemiyor. 

 AKP’nin işbaşına geldiği 2002 yılında asgari ücretle 7,1 adet çeyrek altın 
alınabilirken, bugün asgari ücretle ancak 4,7 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu da 
altın çapa olarak alındığında asgari ücretin reel olarak yüzde 34 aşındığını 
gösteriyor. Başka deyişle asgari ücret reel olarak 10 yıl öncekinin üçte ikisi 
düzeyinde bir alım gücüne inmiş bulunuyor.  

 İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından 
görevlendirilen TÜİK’in sözde “geçim koşulları”na göre ve çalışan tek kişiyi baz 
alarak belirlediği brüt asgari ücretin yaklaşık beşte biri de vergi, prim ve fon 
kesintisi olarak kaynağından kesiliyor. 

 Türkiye’de çalışanların büyük bölümünün gelir düzeyi, her geçen gün ağırlaşan 
yaşam maliyetini karşılamaktan giderek daha da uzaklaşıyor. Kesintilerden sonra 
net 773 TL olan asgari ücret bir ailenin aylık mutfak masrafının ancak dörtte 
üçüne yetiyor.  

 Dört kişilik ailenin tamamının asgari ücretle çalışsa bile yoksulluktan 
kurtulamazken, AKP hangi büyümeden, kalkınmadan bahsediyor?  

 Kalkınan bir ülkede, büyüyen bir ekonomide bu gelişme halkın büyük bölümünü 
oluşturan çalışanların gelirine, yaşam düzeyine yansımaz mı? 

 Ey AKP, gerçekten Türkiye kalkınıyorsa, neden çalışanların sefaleti her geçen gün 
daha da büyüyor? 

 İktidarı boyunca çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını budayan 
AKP’nin yaklaşımı, çalışanları sefalete sürükleyerek ekonomiyi büyütmek midir?   
 

 
Türkiye’yi on bir yıldır yöneten AKP, ülke ekonomisini hızla büyüttüğü iddiasıyla 
kalkınma-büyüme masalları anlatıyor. Buna karşılık, çalışanların sefaleti ise her geçen 
gün daha da büyüyor. Çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarının sürekli 
budandığı AKP’li yıllarda, iktidar ve yandaşları adeta geometrik büyüyerek, yat, kat, 
gemi, holding sahibi olurken, reel ücretler gerilemeye devam ediyor, çalışanlar her gün 
biraz daha sefalete sürükleniyor. 
 



Bizzat Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışanların yüzde 47’sinin asgari ücret düzeyinde 
ücret aldığını bütçe görüşmelerinde açıklamıştı. Kayıt dışı istihdam da dikkate 
alındığında ülkede asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 70’e yaklaşıyor.  
 
Türkiye’de 1 Ocak’ta yürürlüğe giren asgari ücret ise halen brüt 978 lira 60 kuruş,  
kesintilerden sonra çalışanın eline geçen net tutar ise sadece ve sadece 773 lira… Yani 
15 milyon dolayında yurttaş, bu sefalet ücretine mahkûm bulunuyor, bu komik parayla 
geçinmeye; gıda, barınma, ulaşım ve diğer giderlerini karşılamaya çalışıyor…   
 
Açlık sınırı 1.007, yoksulluk sınırı 3.280 lira 
 
TÜRK-İŞ’in her ay yaptırdığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Şubat ayı 
sonuçlarına göre, Şubat ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarını gösteren “açlık 
sınırı” 1.007 liraya ulaştı. Gıdanın yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer zorunlu 
harcamaların asgari toplam tutarını ifade eden “yoksulluk sınırı” ise 3.280 lira olarak 
hesaplandı.  
 
Buna göre dört kişilik ailenin hepsi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluktan 
kurtulamıyor… Yoksulluk sınırı olan 3 bin 280 lira, asgari ücretin 4 katını aşıyor.  
 
Yılın ilk altı ayında geçerli olacak net asgari ücret, yılbaşında sadece yüzde 4.5 oranında 
net 33 TL artırılmıştı. Oysa Türk-İş’in araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin mutfak 
harcaması yılbaşına göre, yani daha iki ayda 22 lira, toplam yaşam maliyeti de 72 lira 
artış gösterdi.   
 
Reel ücret hızla aşındı 
 
Türkiye’de 15 milyon dolayındaki insanı ilgilendiren asgari ücretin reel değerindeki 
aşınmayı görmek için altın fiyatlarıyla kıyaslamak da yeterli…  
 
AKP’nin iktidarda olduğu 2003-2013 döneminde cari asgari ücret yüzde 242 artarken, 
aynı dönemde altın fiyatları yüzde 415 artış gösterdi. Bu da altın çapa olarak alındığında 
asgari ücretin reel olarak yüzde 34 aşındığını gösteriyor. Başka deyişle asgari ücret reel 
olarak 10 yıl öncekinin üçte ikisi düzeyinde bir alım gücüne inmiş bulunuyor.  
 
2003 başında net 226 TL olan asgari ücretle 7.1 adet çeyrek altın alınabilirken, bugün 
yürürlükteki 773 TL’lik asgari ücretin alım gücü ancak 4.7 adede yetiyor. Asgari ücretin 
altın karşısındaki alım gücünün 2003-2005 döneminde biraz yükseldiği, bu tarihten 
sonra ise sürekli ve hızla gerilediği görülüyor.  

 
Asgari ücretin reel değerini görmek için altın fiyatıyla karşılaştırma 

  

Asgari ücret (TL) 22 ayar  

1 gr. 

Altın 

Çeyrek 

altın 

Asgari ücretle 

Alınabilen 

çeyrek altın Brüt Net 

1 Ocak- 30 Haziran 2003 306,00 226,00 18,30 32,00 7,1 

1 Temmuz-31 Aralık 2003 306,00 226,00 16,00 28,50 7,9 

1 Ocak- 30 Haziran 2004 423,00 303,08 18,80 32,25 9,4 

1 Temmuz-31 Aralık 2004 444,15 318,23 19,00 33,00 9,6 

1 Ocak- 30 Haziran 2005 488,70 350,15 19,20 33,00 10,6 



1 Temmuz-31 Aralık 2005 488,70 350,15 18,85 32,50 10,8 

1 Ocak- 30 Haziran 2006 531,00 380,46 22,50 38,50 9,9 

1 Temmuz-31 Aralık 2006 531,00 380,46 31,20 54,00 7,0 

1 Ocak- 30 Haziran 2007 562,50 403,02 28,95 50,00 8,1 

1 Temmuz-31 Aralık 2007 585,00 419,15 27,00 49,00 8,6 

1 Ocak- 30 Haziran 2008 608,40 481,55 31,00 54,00 8,9 

1 Temmuz-31 Aralık 2008 638,70 503,26 36,90 64,00 7,9 

1 Ocak- 30 Haziran 2009 666,00 527,13 41,50 72,50 7,3 

1 Temmuz-31 Aralık 2009 693,00 546,48 44,50 78,00 7,0 

1 Ocak- 30 Haziran 2010 729,00 577,01 53,25 91,00 6,3 

1 Temmuz-31 Aralık 2010 760,50 599,58 62,50 107,00 5,6 

1 Ocak- 30 Haziran 2011 796,50 629,96 70,50 120,00 5,2 

1 Temmuz-31 Aralık 2011 837,00 658,95 77,50 137,00 4,8 

1 Ocak- 30 Haziran 2012 886,50 701,14 94,50 165,00 4,2 

1 Temmuz-31 Aralık 2012 940,50 739,80 91,00 158,50 4,7 

1 Ocak- 30 Haziran 2013 978,60 773,01 94,50 165,00 4,7 

1 Temmuz-31 Aralık 2013 1021,50 804,69     

  
Beşte biri vergiye gidiyor 
 
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından; TÜİK’in sözde “geçim koşulları”na göre ve çalışan tek kişi üzerinden maliyet 
baz alınarak hesaplanan brüt asgari ücretin yaklaşık beşte biri de vergi, prim ve fon 
kesintisi olarak kaynağından kesiliyor. Yılbaşından itibaren 978.6 TL olan brüt asgari 
ücretten 147 liralık SSK ve İşsizlik Sigortası priminin yan ısıra 125 TL gelir vergisi, 7.4 
TL de damga vergisi kesiliyor. 73.4 liralık asgari geçim indirimi ile asgari ücretin neti 
773.01 TL’ye geliyor. Yani bir aylık çalışma karşılığında çalışanın eline geçen net tutar 
bu kadar. 
 
Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında öncelikle, çalışanların karşı karşıya 
bulundukları geçim koşullarının göz önünde bulundurulması şarttır. Bu işle 
görevlendirilen Komisyonun gözetmesi gereken temel ilke; çalışanlara insan onurunun 
gerektirdiği yaşama düzeyini sağlamaya yetecek asgari ücretin belirlenmesi olmalıdır, 
çünkü bu aynı zamanda anayasal bir zorunluluktur. 
 
Sözde çalışanın yaşam koşulları dikkate alınarak belirlenen miktar, brüt değil net 
olmalıdır; asgari ücretten vergi kesintisi kaldırılmalıdır. 
 
Brüt ve net asgari ücret (TL) 

  
1 Ocak/ 

30 Haziran 

1 Temmuz/ 

31 Aralık 

Brüt Ücret 978,60  1021,50  

SSK Primi İşçi Hissesi 137,00  143,01  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,79  10,22  

Gelir Vergisi Matrahı 831,81  868,28  

Gelir Vergisi 124,77  130,24  

Damga Vergisi * 7,43  7,75  

Kesintiler Toplamı 278,99  291,22  

Net Ücret 699,61  730,28  

Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40  73,40  

Net Ele Geçen Ücret 773,01  803,68  
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınarak bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlendi. 

 (*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi. 

 



Emek sömürücü AKP 
 
On yıllık iktidarı döneminde çalışanları sefalete mahkûm eden, rekabet gücünün 
yükseltilmesinde çalışanların haklarının baskılanmasını temel araç olarak gören AKP’nin 
çalışanlar için insan onuruna yakışır bir ücret düzeyi beklemek nafile… AKP’nin, rekabet 
gücünün yükseltilmesini emek sömürüsü üzerine kuran anlayışı kabul edilemez!..  
 
Her fırsatta yüksek büyüme oranları ile övünen, kalkınma masalları ile göz boyayan 
AKP’ye sormak gerekir:  
 
 Gerçekten Türkiye büyüyor, kalkınıyorsa, çalışanlar bundan neden pay 

alamıyor? Çalışanların sefaleti neden her geçen gün daha da büyüyor? 
 Kalkınan bir ülkede, büyüyen bir ekonomide bu gelişme halkın büyük 

bölümünü oluşturan çalışanların gelirine, yaşam düzeyine yansımaz mı? 
 İktidarı boyunca çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını 

budayan AKP’nin yaklaşımı, çalışanları sefalete sürükleyerek ekonomiyi 
büyütmek midir?   

 AKP’nin kalkınma-büyüme modelinin esası;  iktidar ve yandaşları adeta 
geometrik büyüyerek, yat, kat, gemi, holding sahibi olurken, reel ücretlerin 
gerilemesi, çalışanların sefalete sürüklenmesi midir?  

 


