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CHP ÖNERDİ AKP EMEKÇİYİ 13 YIL SONRA HATIRLADI 
VERGİ İNDİRİMİ YAPMAYINCA AKP BU KEZ DE İŞVERENİ ZORA SOKTU 
 AKP, seçim öncesi CHP ile yarışın baskısıyla asgari ücreti 2016 başından itibaren 1.300 liraya çıkarma vaadini 

yerine getirirken, bunu bir lütuf ve “müjde” olarak sunuyor. Oysa üç öğün sadece çay ve simitle beslense bile 5 
kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti ise 1.125 TL. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıl önce çay ve simit hesabı yaparak “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak 
çayla bir simidi bile layık görmüyor” demişti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 sonunda asgari ücretin yüzde 
73,4’ine denk gelen aylık çay + simit bedeli, şu an yüzde 86,5’ine çıkmış durumda. 13 yıllık AKP iktidarında 
asgari ücretlinin sefaleti daha da artmış bulunuyor.  

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücretin 2016 başından itibaren 1.300 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu da bunu sosyal medyada “1 Ocak itibariyle asgari ücret 1.300 TL olacak. Söz verdik, yapıyoruz. 
Milletimize hayırlı olsun” diye duyurdu. Görünen o ki AKP hükümeti seçim öncesi CHP ile yarışın baskısıyla asgari 
ücreti 2016 başından itibaren 1.300 TL’ye çıkarma vaadini yerine getirirken, bir lütuf ve “müjde” olarak sunuyor. Oysa 
TÜİK'in bile 1.599 TL olmasını önerdiği asgari ücrette 1.300 lira düzeyi, bu kesimin AKP döneminde artan sefaletini 
gidermekten çok uzakta. Üç öğün sadece çay ve simitle beslenilse bile bu para geçinmeye yetmiyor.  
 
Asgari ücretliyi 13 sene sonra CHP’nin zorlamasıyla hatırlayan AKP bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Çünkü CHP asgari 
ücreti artırırken işverene binecek vergi yükünü de azaltacak bütüncül bir sistem öneriyordu, ama AKP işveren 
desteğini çok cüzi tutunca bu kez de işten çıkarmalar gündeme gelecek. AKP’nin dengeyi gözetmeyen eksik 
uygulaması nedeniyle kayıt dışı çalışma daha da artacak, işsiz ordusu büyüyecek. Açıkçası AKP kamudaki 
savurganlığından, saraylarından, köşklerinden, lüks makam araçlarından ve israfından vazgeçemediği için bedelini 
yine çalışanlar, çalıştıranlar ödeyecek. 
 
ERDOĞAN’IN 22 YIL ÖNCE YAPTIĞI ÇAY + SİMİT HESABI… 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz muhalefet mensubu bir il başkanı iken seçim meydanlarında “Ülkeyi yöneten 
zalimlerin halka çay ve simitle geçinmeyi bile layık görmediğini” iddia ederek, iktidara gelmeleri durumunda asgari 
ücreti iyileştireceklerini ilan etmişti.  
 
Refah Partisi saflarında 1993 yılında Bursa’da kürsüye çıkan Recep Tayyip Erdoğan, belleklerde tazeliğini koruyan 
konuşmasında meşhur çay + simit / asgari ücret hesabı yapıp, dönemin hükümetini sert biçimde eleştirerek, 
kendisini dinleyen kalabalığa şöyle sesleniyordu:  
 
“Değerli kardeşlerim bakın, Çay 1.000 + simit 1.500 TL, eşittir, toplam 2 bin 500 TL. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay-
simit yerse: 2.500 x 5 = 12.500 TL. Onu da 3 öğünle ile çarpın etti mi 37.500 TL. Bir ayda ne eder, 1.125.000 TL. Asgari 
ücret ne kadar 910 bin lira. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların 
peşinden nasıl gideceksiniz?” 
 
GELİN HESABI YENİDEN YAPALIM 
 

 Şehirlerarası yol dinlenme tesislerinde 3 TL civarında, şehir içindeki lüks mekânlarda 7-10 liraya, kahvehane ve 
çay ocaklarında daha düşük fiyata satılan 1 bardak çayın fiyatını ortalama 1,5 TL, bir adet simit ise İstanbul ve 
Ankara gibi büyük şehirlerde 1 TL… 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına göre günde 3 öğün birer adet simit ve 1’er bardak çay tüketen 5 kişilik 
ailenin günlük harcaması: 2,5 x 5=12,5 x 3 = 37,5 TL ediyor. Bir ay boyunca sadece çay ve simitle geçinse bile bu 
ailenin 37,5 x 30 = 1.125 TL harcaması gerekiyor.  

 2015’te net 1.000,6 TL olan asgari ücret ise 2016 başından itibaren 1.300 TL’ye çıkıyor. İzleyen dönemde çay ve 
simit fiyatları şayet hiç artmazsa asgari ücretle geçinen bu ailenin elinde diğer tüm ihtiyaçları için sadece 175 TL 
kalacak.  

 AKP’nin iktidara geldiği 2002 sonunda net asgari ücret 184 TL, 5 kişilik ailenin günde 3 öğün simit ve çayla 
yaşamını sürdürmesi için gerekli tutar ise 135 TL’ydi. 2002 yılında bir ay boyu çay ve simitle beslenme için 
gereken tutar asgari ücretin yüzde 73,4’ünü götürürken, şu an yüzde 86,5’ine ulaşmış bulunuyor.  

http://www.zaman.com.tr/indeks/cay


 

Güncel çay ve simit hesabı(TL) 

  Aralık 2002 Ocak 2016 Değ. (%) 

Simit fiyatı 0,20 1,00 400,0 

Çay fiyatı 0,10 1,50 1400,0 

Net asgari ücret  184,00 1.300,00 606,5 

5 kişilik ailenin 3 öğün 1 simit ve 1 bardak çay tüketmesinin aylık maliyeti 135,00 1.125,00 733,3 

Aylık simit + çay bedelinin asgari ücrete oranı (%) 73,4 86,5   

 

BU AZİZ MİLLETE BİR BARDAKLA ÇAYI LAYIK GÖRMEYEN KENDİLERİ… 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay-simit hesabı son 13 yılda, asgari ücretlinin geçim derdinin azalmak yerine arttığını, 
ülkede yoksulun daha da yoksullaştığını ortaya koyuyor. Ülkede 17 milyon dolayında yoksul bulunuyor. Türkiye’de 
dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.385, yoksulluk sınırı 4.512 TL, bir kişinin geçim maliyeti 1.683 TL. Buna karşılık 1.000 
TL’den 1.300 TL’ye çıkarılan asgari ücret, her öğün çay ve simitle beslense bile 5 kişilik bir ailenin aylık geçimine 
yetmiyor. Yani Erdoğan’ın ifadesiyle “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık 
görmüyor”… 
 
Sonuç olarak emekçinin yoksulluk-sefalet şartlarında yaşamaması için yapılan düzenleme doğru, 
Yanlış olan bunun 13 sene sonra CHP söyledikten sonra hatırlanması, 
Yanlış olan bir tarafı düzeltmeye çalışırken diğer tarafı, işvereni rekabet edemez pozisyonda bırakmak, 
Yanlış olan hala 3. Dünya ülkesi gibi vatandaştan toplanan çok yüksek vergi ile kamuda savurganlığa devam etmek. 
 


