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 3
ÖNSÖZ 

Konfederasyonumuz Araştırma Enstitüsü 
(DİSK-AR) tarafından, “Esnekliğin Kıska-
cında İstihdam”, “Asgari Ücretle, Asgari 
Yaşam”, “Çok Çalışıp Az Tatil Yapıyoruz” 
başlıkları ile yayınlanan araştırma serimi-
zin 4.’sü olarak hazırladığımız “Yoksulluk 
Sepette Gizleniyor” başlıklı bültenimizin 
bu sayısında enflasyon üzerinde oynanan 
oyunları ortaya koyan “Enflasyon Raporu” 
ile birlikte Asgari Ücret, Ekonomik Büyüme, 
Sendikalar ve Yetki Sorunu konuları sizinle 
paylaşılıyor. 

Ana temamızı oluşturan enflasyon konusu, 
can yakıcı bir sorun olarak gündemimizde. 

Enflasyon oranlarının, emekçiler açısından 
ihtiyaç duyulan temel ürünlerin gerisinde 
kalması, alım gücünü ciddi şekilde etkiliyor 
ve gizli bir yoksullaşmanın yolunu açıyor. 

Enflasyon hesaplaması yapılırken ve ağır-
lıkları belirlenirken, her yıl sepete yapılan 
müdahalelerle, enflasyonun aşağıya doğru 
çekildiği, toplumun büyük bir kesimini 
doğrudan etkilemeyen maddelerin ya da 
fiyatları doğallığında sürekli olarak gerile-
yen ürünlerin hesaplamada dikkate alınma-
sının sonuçları araştırmamızda detaylı bir 
biçimde irdeleniyor.

Bunun yanında asgari ücret ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki, bir başka önemli 
konu olarak bültenimizde yer alıyor. Asgari 
ücretin uzun gelişme seyrine bakıldığında 
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33 yıllık bir dönem için (1978 yılından bu 
yana) ekonomi (1977-2006 GSMH ve 2007 
sonrası GSYİH) sabit fiyatlarla 3,51 kat, 
dolar bazında yaklaşık 5 kat büyürken, 
asgari ücretin %6’lık gelişme ile neredeyse 
yerinde saydığı görülüyor. 12 Eylül Askeri 
Faşist Cuntası ile büyük bir darbe alan as-
gari ücret, 33 yıl öncesindeki seviyelerinde 
seyrediyor. 

Bir başka başlık ise AKP tarafından dayatı-
lan yeni “Toplu İş İlişkileri Kanunu” tasarısı 
ve yetki sorunu. Bu konuda da kamuoyuna 
yansıtılandan çok daha farklı ve önemli ve-
rilere ulaşma imkanına sahip olacaksınız…

Gerçekleri bir nebze de olsa ortaya koyma 
gayretimizin ifadesi olan bu çalışmanın işçi 
sınıfı ve emekten yana bilim insanları için 
yararlı olmasını umut ediyoruz.

DİSK YÖNETİM KURULU
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ENFLASYON RAPORU 

YOKSULLUK SEPETTE GİZLENİYOR!

• SEPETTE OYNAMA ENFLASYONU GERİLE-
TİYOR...

• ARAÇ SATIN ALIMININ AĞIRLIĞI EKMEK 
VE KİRADAN FAZLA...

• HÜKÜMETİN TÜİK ÜZERİNDEKİ SÖYLEMİ 
KAYGI VERİCİ...

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili 
bir şekilde devamlı yükselmesi nedeniy-

le paranın sürekli olarak değer kaybetmesi, 
bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın 
alma gücünü yitirmesi olarak tanımlanmak-
tadır. Bu tanım çerçevesinde enflasyon çe-
şitli mal ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan 
artış veya düşüşlerin ortalama olarak yansı-
masını temsil etmektedir. Fiyatlardaki eğili-
min tespit edilmesi için kullanım yaygınlığı 
olan çeşitli mal ve hizmetlerde ki değişimler 
izlenmekte ve fiyat indeksi oluşturulmak-
tadır. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından oluşturulmuş Üretici ve 
Tüketici Fiyat Endeksleri bulunmaktadır. 
Söz konusu indeksler, fiyat hareketlerinin 
takibi, ücret ve maaş artışlarının belirlen-
mesi, hayat pahalılığının ölçülmesi gibi pek 
çok alanda kullanılmaktadır. 

Dolayısı ile enflasyondaki hareketler doğru-
dan doğruya alım gücüne etki eden bir role 
sahiptir. Bu çerçevede emekçiler açısından 
alım gücü iki önemli değişkence belirlen-
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mektedir. Bunlardan birincisi ücret artış-
larının enflasyon artışlarını ne ölçüde kar-
şılayıp karşılamadığı, ikincisi ise enflasyon 
rakamları belirlenirken esas alınan madde 
sepetinin, zorunlu ve temel ihtiyaçları ne 
oranda temsil ettiğidir. Ücretlerin artışları-
nın enflasyondaki artışları karşılayıp karşı-
lamadığı, bu iki verinin karşılaştırması üze-
rinden tespit edilebilir. Bu yolla reel ücret 
kayıpları ya da ücret düzeylerinde reel artış 
ölçülebilir. 

Ancak, enflasyon sepetini oluşturan mad-
de gruplarının toplumun zorunlu ve temel 
ihtiyaç maddelerini ne oranda temsil ettiği 
daha önemli bir konudur. Eğer seçilen mad-
de sepetinde, zorunlu gereksinim duyulan 
ürünler yanında, toplumun zorunlu gereksi-
nimlerini karşılamayan, teknolojik gelişme-
ye koşut olarak fiyatları gerileyen ürünlerle, 
az kişiyi ilgilendirdiği halde parasal olarak 
ağırlığı ile madde sepetini etkileyen ürünler 
yer alıyor ve bu ürünlerin varlığı enflasyonu 
aşağıya çekiyorsa, ya da madde sepetinde ve 
ağırlıklarda yapılan oynamalar sonucunda 
enflasyon endeks rakamı geriliyorsa, bu du-
rum istatistiklere yansımayan gizli bir yok-
sullaştırmanın önünü açar.

SEPETTE OYNAMA ENFLASYONU 
GERİLETİYOR!

Tüketici Fiyat Endeksi, 2003 yılında oluştu-
rulan ve 1994 endeksinin yerini alan, 81 il, 
73 ilçede toplanan fiyatlardan oluşan yeni 
bir endeks ile hesaplanmaya başlanmıştır. 
Bu endekste yer alacak maddeler, çok farklı 
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kaynaklardan derlenen veriler dikkate alı-
narak belirlenmekte, madde sepetinde yer 
alan ürünler her yıl değiştirilmektedir. He-
saplamada harcamalar içinde payı giderek 
artan taksitli satışlar, ikinci el ürünlerin sa-
tışı ve indirimli ürünler dikkate alınmamak-
tadır.

Madde sepetinin her yıl değişiyor olması, 
madde ağırlıklarının kamuoyu ile paylaşıl-
maması verilerin güvenliği konusunda çeşit-
li soru işaretlerine neden olmaktadır. Tablo 
1’de madde sepetinde yer alan ürünlerin 
toplam TÜFE verilerine etkisi, 2003=100 Te-
mel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi 2011 Yılı 
Ana ve Alt Grup Ağırlıkları (Türkiye) verileri 
üzerinden elde edilen altgrup ağırlıkları dik-
kate alınarak tarafımızdan hesaplanmıştır. 
Alt madde gruplarında yaşanan fiyat artışları 
endeksi ile 2011 yılına sabitlenmiş alt mad-
de ağırlıkları kullanarak elde ettiğimiz seri-
ye göre, 2003=100 TÜFE endeksi 2011 Tem-
muz ayı için 193,71 düzeyine çıkarken, yıllık 
olarak ağırlıkların değiştirilmesi ile bulunan 
resmi TÜFE 187,31 düzeyinde kalmaktadır. 
Bu veriye göre madde ağırlıklarında her yıl 
düzenli olarak yapılan değişiklikler TÜFE’yi 
sistematik olarak aşağı çekmiştir. 2003 yı-
lında neredeyse göz ardı edilebilecek düzey-
de olan değiştirilmiş ve sabit endeks (2011 
yılı ağırlık verilerini kullanarak hesaplanan 
endeks) arasındaki fark, 2004 yılında 0,31 
puan, 2005 yılında 1,05 puan, 2006 yılında 
1,67 puan, 2007 yılında 2,08 puan, 2008 yı-
lında 2,81 puan, 2009 yılında 3,56 puan, 2010 
yılında 5,93 puan düzeyine çıkmıştır. Son ve-
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rilere göre bu oran 6,4 puan seviyesindedir. 
Farkın sistematik olarak artması ve resmi 
TÜFE’nin düşük çıkması doğrultusunda ha-
reket etmesi, sepette yapılan müdahalenin 
enflasyon oranını aşağıya çekecek şekilde 
yapıldığı izlenimini vermektedir. Özellikle 
2008 yılı sonrasında iki seri arasındaki sap-
ma artmış ve 2011 Temmuz ayı ile 2008 yılı 
Ocak ayı karşılaştırıldığında fark 3,7 puana 
ulaşmıştır. 

ENFLASYON ENDEKSİ (TÜFE) 6,4 PUAN 
ve %3,4 AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Yukarıda tanımlanan verilere göre enflas-
yon sepeti, başından bu yana 2011 yılındaki 
alt madde ağırlıkları üzerinden belirlensey-
di, enflasyon endeksi şimdiki değerinin %3,4 
oranında ve yukarısında yer alacaktı. SGK 
2011 Mayıs ayı istatistiklerine göre ortalama 
ücret, kayıtlı bir işçi için günlük 44,30 TL, ay-
lık 1329 TL’dir. Net ele geçen olarak hesap-
landığında ise bu rakam yaklaşık olarak 957 
TL olmaktadır. İşçilerin ücret artışlarının 
enflasyon oranında artacağı varsayımı altın-
da, enflasyon endeksinin yukarıdaki oran-
dan düşük çıkmasının sonucunda bir işçinin 
sadece aylık kaybı 35 TL, yıllık kaybı ise 420 
TL’yi bulmaktadır. 

ARAÇ SATIN ALIMININ AĞIRLIĞI EKMEK 
VE KİRADAN FAZLA

Madde sepetinde araç satın alımı %5,44’lük 
ağırlığı ile, %5,23’lük gerçek kiradan daha 
fazla bir ağırlığa sahiptir. TÜİK gıda madde-
leri tüketim harcaması miktarları ve toplam 
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değerleri, Türkiye 2003, araştırması sonuç-
ları üzerinden yaptığımız ağırlıklandırmaya 
göre gıda fiyatları arasında en büyük ağırlı-
ğa sahip olan ekmeğin ise enflasyon sepe-
tine etkisi, tüketim dikkate alınarak hesap-
lanırsa %3,14 ile araç satın alımının altında 
kalmaktadır. 

Genel TÜFE endeksi 2003 yılından bu yana 
%87 artış gösterirken, bu oran gıda için %90 
oldu. Kira fiyatları ise 2,75 kat arttı. Buna 
karşın enflasyonu aşağı çeken ürünler ise ya 
teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları za-
ten gerileyen ürünler ya da halkın geneli açı-
sından zorunluluğu olmayan, yaygın olarak 
kullanılmayan ürünler olarak ortaya çıktı. 

Genel TÜFE 2003 yılından bu yana %87 ar-
tarken, enflasyonu aşağıya çekerek, gizli 
yoksullaşmaya neden olan, fiyatları reel 
olarak ciddi şekilde azalan alt madde grup-
larının bazıları ise şunlar oldu:

1. Fotoğraf makinesi, kamera, CD çalar, VCD, 
televizyon gibi ürünlerin içinde yer aldığı 
“Görsel-İşitsel Sistemle (Audio-Visual), Fo-
toğrafla ve Veri İşlemle İlgili Ekipmanları”nın 
fiyatları 2003 yılından beri %31 geriledi.

2. Sim kart, batarya, telsiz telefon ve cep te-
lefonunun da içinde yer aldığı “Telefon Faks 
ve Ekipmanlarının” fiyatı 2003 yılından bu 
yana %53 geriledi. 

3. Elektrikli ev aletleri ve diğerlerini oluştu-
ran “Ev aletleri” 2003 yılından bu yana sade-
ce %24,6 oranında bir artış gösterdi. 

4. Ağırlığı kira ve ekmekten fazla olan “araç 
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satın alımı” 2003 yılından bu yana fiyatı sa-
dece %22,8 oranında arttı. 

5. Tansiyon aleti, ilaç, ilkyardım aletle-
ri, gözlük cam ve çerçevesini içeren “Tıbbi 
ürünler, aletler ve malzemeler” 2003 yılın-
dan bu yana %6,6 oranında geriledi.

Bu ürünler enflasyon endeksinde yer alma-
saydı, sepette yıllık yapılan değişikliklerin 
etkisi de ilave edildiğinde TÜFE mevcut de-
ğerinin 18,81 puan ve %10 üzerinde olacaktı. 
Bu değer ücretlere yansıtılsaydı işçinin net 
eline geçen ücret aylık 95 TL, yıllık 1140 TL 
fazla olacaktı. Bu miktar şu an herhangi res-
mi hesaplamada kayıp olarak görülmemek-
tedir. 

EMEK ÖRGÜTLERİ DIŞLANIYOR

TÜİK tarafından üretilen veriler, işçilerin ve 
geniş emekçi kesimlerinin gelirlerini doğ-
rudan etkilemektedir. Buna karşı emek ör-
gütleri TÜİK’in kurumsal yapısının dışında 
tutulmaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren 
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nda 
oluşturulan istatistik konseyinde kamu ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanın-
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu başkanı dahil edilirken, sendikalar 
sürece dahil edilmemiştir. TÜİK bu anlamda 
şeffaflıktan ve denetlenebilirlikten uzaktır. 

HÜKÜMET ÜYELERİNİN TÜİK’E İŞ BU-
YURMASI ENDİŞE VERİCİ

Haziran 2011 tarihinde Mayıs ayı enflasyon 
rakamlarının beklenenden fazla çıkması 

DiSKAR_BÜLTEN NiSAN 2012.indd   10 4/4/12   12:30:55 PM



11
üzerine Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan verile-
rin hesaplanma yönteminin gözden geçiril-
mesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle Ba-
bacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
hesaplamalarının gözden geçirilmesi gerek-
tiğini belirtirken, özellikle hesaplamalarda 
gıdanın etkisinin yeniden kontrol edilmesi 
gerektiğini ifade ederek, doğru ve güvenilir 
veri üretmesi beklenen ve çalışanların üc-
retlerini doğrudan etkileyen bir konuda mü-
dahalenin sinyallerini verdi. “TÜİK gereksiz 
heyecan yaşatmamalı” ifadesini kullanan 
Babacan “Kiraz ve erik mi Türkiye’de faizle-
ri belirleyip, makro dengeleri etkileyecek?” 
diye sorarak, enflasyonu sadece makro eko-
nomik dengeleri etkileyen bir unsur olarak 
gördüğünün sinyalini de verdi.

Halbuki enflasyon oranlarının, emekçiler 
açısından ihtiyaç duyulan temel ürünlerin 
gerisinde kalması, alım gücünü ciddi şekilde 
etkilemekte ve gizli bir yoksullaşmanın yo-
lunu açmaktadır. Temel sorulması gereken 
soru araç satın alımının emekçilerin ücret 
artışlarını ne ölçüde etkilemesi gereken bir 
unsur olduğudur. Enflasyon hesaplaması 
yapılırken ve ağırlıkları belirlenirken, toplu-
mun büyük bir kesimini doğrudan etkileme-
yen maddelerin, ya da fiyatları doğallığında 
sürekli olarak gerileyen teknolojik ürünle-
rin dikkate alınması ne kadar doğrudur?

TÜFE rakamı Türkiye açısından bu hesap-
lama yöntemi ile sadece makro ekonomik 
dengelerin dikkate alındığı, buna karşın 
emekçilerin yaşam koşullarının göz ardı 
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edildiği bir anlayışın izlerini taşımaktadır. 
Hükümetin yakın gelecekte, döviz kurundaki 
hareketler, küresel kriz vb. nedenlerle enf-
lasyonda oluşacak ciddi artışların önünü bir 
takım hesaplama yöntemleri ile kesme gi-
rişimleri, emekçilerin ekmekleri ile oynan-
ması anlamına gelecektir. Bu nedenle;

1) Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı 
bir endeks oluşturulmalıdır.

2) Fiyatı sistematik olarak gerileyen tekno-
lojik ürünler mal sepetinden çıkartılmalıdır.

3) Toplum tarafından yaygın olarak kullanıl-
madığı halde, yüksek değer taşıdığı için cid-
di bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler 
mal sepetinde yer almamalıdır.

4) Her türlü subjektif müdahaleye açık olan 
yıllık sepet değişimi konusunda, sendikala-
rın da onayının alınması sağlanmalıdır.

5) İstatistik Konseyi’nin kapsamı genişleti-
lerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi 
sağlanmalıdır.

6) Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdaha-
le anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak 
durmaları sağlanmalıdır.

7) Enflasyon hesaplamasında yukarıda be-
lirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir 
kayıpları giderilmelidir. 
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TABLO-1 Alt Madde Grubu Sepeti Ağırlıkları (%)

Gıda 24,94 Posta Hizmetleri 0,008 

Alkolsüz 
İçecekler 1,84 

Telefon Ve Telefaks 
Ekipmanı 0,433 

Alkollü İçecekler 0,315 

Telefon Ve Telefaks 
Hizmetleri 4,199 

Tütün 5,585 

Görsel-İşitsel Sistemle 
(Audıo-Vısual), Fotoğrafla 
Ve Veri İşlemle İle İlgili 
Ekipman 0,848 

Giyim 5,517 

Diğer Temel Dayanıklı 
Eğlence Ve Kültür Araçları 0,014 

Ayakkabı 1,703 

Diğer Eğlence Araçları Ve 
Malzemeleri, Bahçe Ve Evcil 
Hayvanlara İlişkin Ürünler, 
Hizmetler 0,281 

Gerçek Kira 5,229 

Eğlence Ve Kültür 
Hizmetleri 0,706 

Konutun Bakım 
Ve Onarımı 1,504 Gazete, Kitap Ve Kırtasiye 0,599 

Su (Şebeke 
Suyu) Ve 
Konutla İlgili 
Çeşitli Hizmetler 2,388 Paket Turlar 0,252 

Elektrik, Gaz Ve 
Diğer Yakıtlar 7,338 

Okul Öncesi Eğitim Ve 
İlköğretim 0,433 

Mobilya, 
Mefruşat, Halı Ve 
Diğer Yer 
Döşemeleri 2,052 Orta Öğretim 0,516 

Ev İçi Tekstil 0,674 

Orta Öğretim Sonrası Ve 
Üniversite Öncesi Eğitim 0,621 

Ev Aletleri 1,809 Üniversite Eğitimi 0,527 

Züccaciye, 
Yemek Takımı Ve 
Hanehalkı 
Aletleri 0,52 

Düzeyi Belirlenemeyen 
Eğitim Programları 0,223 

Ev Ve Bahçe 
Araç Gereçleri 0,193 Yemek Hizmetleri 5,458 

Ev Bakım İçin 
Mal Ve Hizmetler 1,682 Konaklama Hizmetleri 0,432 

Tıbbi Ürünler, 
Aletler Ve 
Malzemeler 0,885 Kişisel Bakım 1,971 

Ayakta Tedavi 
Hizmetleri 1,186 

Başka Yerde 
Sınıflandırılamayan Kişisel 
Bakım Ürünleri 1,06 

Yataklı Tedavi 
Hizmetleri 0,329 Sosyal Hizmetler 0,073 

Araç Satın Alımı 5,44 Sigorta 0,116 

Kişisel Ulaştırma 5,855 Başka Yerde 0,005 
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TABLO-2 Alt Madde Sepeti Endeks Sayıları

Gıda 189,9 Posta Hizmetleri 218,2 

Alkolsüz 
İçecekler 177,6 

Telefon Ve Telefaks 
Ekipmanı 46,65 

Alkollü İçecekler 271,4 

Telefon Ve Telefaks 
Hizmetleri 121,9 

Tütün 291,5 

Görsel-İşitsel Sistemle 
(Audıo-Vısual), Fotoğrafla 
Ve Veri İşlemle İle İlgili 
Ekipman 68,58 

Giyim 136,1 

Diğer Temel Dayanıklı 
Eğlence Ve Kültür Araçları 150 

Ayakkabı 140,7 

Diğer Eğlence Araçları Ve 
Malzemeleri, Bahçe Ve Evcil 
Hayvanlara İlişkin Ürünler, 
Hizmetler 192,7 

Gerçek Kira 275,1 

Eğlence Ve Kültür 
Hizmetleri 191,4 

Konutun Bakım 
Ve Onarımı 160,6 Gazete, Kitap Ve Kırtasiye 208,9 

Su (Şebeke 
Suyu) Ve 
Konutla İlgili 
Çeşitli Hizmetler 192,2 Paket Turlar 255 

Elektrik, Gaz Ve 
Diğer Yakıtlar 211,2 

Okul Öncesi Eğitim Ve 
İlköğretim 231,9 

Mobilya, 
Mefruşat, Halı Ve 
Diğer Yer 
Döşemeleri 168,8 Orta Öğretim 216,8 

Ev İçi Tekstil 158,2 

Orta Öğretim Sonrası Ve 
Üniversite Öncesi Eğitim 175,4 

Ev Aletleri 124,6 Üniversite Eğitimi 198,8 

Züccaciye, 
Yemek Takımı Ve 
Hanehalkı 
Aletleri 165,6 

Düzeyi Belirlenemeyen 
Eğitim Programları 157,6 

Ev Ve Bahçe 
Araç Gereçleri 179,2 Yemek Hizmetleri 243,7 

Ev Bakım İçin 
Mal Ve Hizmetler 149,6 Konaklama Hizmetleri 232,8 

Tıbbi Ürünler, 
Aletler Ve 
Malzemeler 93,42 Kişisel Bakım 151,3 

Ayakta Tedavi 
Hizmetleri 156,9 

Başka Yerde 
Sınıflandırılamayan Kişisel 
Bakım Ürünleri 380,3 

Yataklı Tedavi 
Hizmetleri 175,4 Sosyal Hizmetler 217,6 

Araç Satın Alımı 122,8 Sigorta 187,3 

Kişisel Ulaştırma 226,7 Başka Yerde 273,6 
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TABLO-3

YIL Ay 
TÜFE 

(Resmi) 
TÜFE* 

(Yenilenmiş) FARK AY 
TÜFE 

(Resmi) 
TÜFE* 

(Yenilenmiş) FARK 
2003 Ocak 94,77 94,29 0,48 Temmuz 99,93 99,90 0,02 

2003 Şubat 96,23 95,92 0,31 Ağustos 100,09 100,28 -0,19 

2003 Mart 98,12 97,89 0,23 Eylül 101,44 101,58 -0,14 

2003 Nisan 99,09 98,78 0,31 Ekim 102,38 102,75 -0,37 

2003 Mayıs 100,04 99,78 0,26 Kasım 103,68 104,17 -0,50 

2003 Haziran 100,12 99,91 0,21 Aralık 104,12 104,73 -0,61 

2004 Ocak 104,81 105,56 -0,75 Temmuz 107,72 109,34 -1,63 

2004 Şubat 105,35 106,19 -0,84 Ağustos 108,54 110,49 -1,94 

2004 Mart 106,36 107,72 -1,35 Eylül 109,57 111,72 -2,15 

2004 Nisan 106,89 108,28 -1,39 Ekim 112,03 114,49 -2,46 

2004 Mayıs 107,35 108,80 -1,45 Kasım 113,50 115,91 -2,41 

2004 Haziran 107,21 108,66 -1,45 Aralık 113,86 116,44 -2,58 

2005 Ocak 114,49 117,38 -2,89 Temmuz 116,14 119,67 -3,53 

2005 Şubat 114,51 117,55 -3,04 Ağustos 117,13 121,32 -4,19 

2005 Mart 114,81 117,85 -3,04 Eylül 118,33 122,83 -4,50 

2005 Nisan 115,63 118,83 -3,20 Ekim 120,45 125,03 -4,58 

2005 Mayıs 116,69 119,82 -3,13 Kasım 122,14 126,74 -4,60 

2005 Haziran 116,81 120,03 -3,22 Aralık 122,65 127,42 -4,77 

2006 Ocak 123,57 128,59 -5,02 Temmuz 129,72 135,28 -5,56 

2006 Şubat 123,84 129,00 -5,16 Ağustos 129,15 134,79 -5,64 

2006 Mart 124,18 129,55 -5,37 Eylül 130,81 136,46 -5,65 

2006 Nisan 125,84 131,30 -5,46 Ekim 132,47 138,09 -5,62 

2006 Mayıs 128,20 133,46 -5,26 Kasım 134,18 139,95 -5,77 

2006 Haziran 128,63 133,96 -5,33 Aralık 134,49 140,56 -6,07 

2007 Ocak 135,84 141,85 -6,01 Temmuz 138,67 146,11 -7,44 

2007 Şubat 136,42 142,64 -6,22 Ağustos 138,70 146,48 -7,78 

2007 Mart 137,67 144,42 -6,75 Eylül 140,13 148,10 -7,97 

2007 Nisan 139,33 146,30 -6,97 Ekim 142,67 150,86 -8,19 

2007 Mayıs 140,03 147,18 -7,15 Kasım 145,45 154,48 -9,03 

2007 Haziran 139,69 146,89 -7,20 Aralık 145,77 154,95 -9,18 

2008 Ocak 146,94 156,46 -9,52 Temmuz 155,40 166,45 -11,05 

2008 Şubat 148,84 158,70 -9,86 Ağustos 155,02 166,02 -11,00 

2008 Mart 150,27 160,44 -10,17 Eylül 155,72 166,82 -11,10 

2008 Nisan 152,79 163,10 -10,31 Ekim 159,77 171,04 -11,27 

2008 Mayıs 155,07 165,43 -10,36 Kasım 161,10 172,20 -11,10 

2008 Haziran 154,51 165,00 -10,49 Aralık 160,44 171,37 -10,93 

2008 Ocak 160,90 171,87 -10,97 Temmuz 163,78 176,72 -12,94 

2009 Şubat 160,35 171,68 -11,33 Ağustos 163,29 176,55 -13,26 

2009 Mart 162,12 174,78 -12,66 Eylül 163,93 177,42 -13,49 

2009 Nisan 162,15 174,93 -12,78 Ekim 167,88 181,15 -13,27 

2009 Mayıs 163,19 175,78 -12,59 Kasım 170,01 183,53 -13,52 

2009 Haziran 163,37 175,83 -12,46 Aralık 170,91 184,77 -13,86 

2010 Ocak 174,07 190,09 -16,02 Temmuz 176,19 193,00 -16,81 

2010 Şubat 176,59 193,54 -16,95 Ağustos 176,90 194,22 -17,32 

2010 Mart 177,62 194,50 -16,88 Eylül 179,07 197,11 -18,04 

2010 Nisan 178,68 195,90 -17,22 Ekim 182,35 200,72 -18,37 

2010 Mayıs 178,04 194,94 -16,90 Kasım 182,40 200,84 -18,44 

2010 Haziran 177,04 193,77 -16,73 Aralık 181,85 200,41 -18,56 

2011 Ocak 182,60 201,38 -18,78 Temmuz 187,31 206,12 -18,81 

2011 Şubat 183,93 202,71 -18,78         

2011 Mart 184,70 203,50 -18,80         

2011 Nisan 186,30 204,99 -18,69         

2011 Mayıs 190,81 210,04 -19,23         

2011 Haziran 188,08 206,60 -18,52         

*Yenilenmiş TÜFE oranı, 2011 alt madde ağırlıklarının, 
alt madde endeksi ile çarpılması sonucu elde edilen 
endeks verisinden, “Görsel-İşitsel Sistemle (Audio-
Visual), Fotoğrafla ve Veri İşlemle ile İlgili Ekipman-
ları”, “Telefon Faks ve Ekipmanlarının”, “Ev aletleri”, 
Tıbbi ürünler, aletler ve malzemeler”, “Araç satın alı-
mı” gibi alt madde gruplarının yukarıdaki gerekçelerle 
endeksten çıkarılması ile oluşturulmuştur.

DiSKAR_BÜLTEN NiSAN 2012.indd   15 4/4/12   12:30:59 PM



ASGARİ ÜCRET EKONOMİK BÜYÜME 
RAPORU

33 SENEDE EKONOMİ 3,5 KAT BÜYÜR-
KEN ASGARİ ÜCRET YERİNDE SAYDI!.. 

• KRİZDEKİ YUNANİSTAN’DA ASGARİ ÜC-
RET TÜRKİYE’DEN 2,5 KAT FAZLA...

• HÜKÜMET BÜYÜME ORANLARI İLE ÖVÜN-
MEYİ BIRAKIP, ASGARİ ÜCRETLİSİNİN DU-
RUMUNA BAKMALIDIR...

Türkiye ekonomisi, 2009 yılında %4’ün 
üzerinde küçülme ile dünya genelinde 

krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında 
yer almıştır. 2010 ve 2011 yılı için bu tablo 
yerini yüksek büyüme oranlarına bırakmış 
durumdadır. Ancak büyümenin hangi ke-
simlere hizmet ettiği ayrıca ele alınmak du-
rumundadır. Ne kriz öncesinde, ne de son-
rasında yaşanan ekonomik gelişme halka 
yansımamıştır. Bu durum, üretilen katma 
değerin adil bir biçimde dağılmadığının bir 
göstergesidir. Asgari ücret örneği bu açıdan 
son derece çarpıcıdır.

İşveren ve sermaye temsilcilerinin belirleyi-
ciliği altında alınan Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu kararlarında, enflasyon hedefleri 
esas alınmakta, işçilerin geçim düzeyi ihmal 
edilirken, ekonomik gelişme bu kararlara 
yansıtılmamaktadır. Dolayısı ile ekonomik 
refahın paylaştırılması açısından en önemli 
araçlardan biri durumunda olan asgari üc-
ret ciddi bir baskı altındadır. Maliye Bakanı 
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DiSKAR_BÜLTEN NiSAN 2012.indd   16 4/4/12   12:30:59 PM



Mehmet Şimşek 17 Aralık 2011 tarihinde 
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma-
da “Özel sektörde ücretleri verimlilikle iliş-
kilendirmezseniz, belki Türkiye batmaz ama 
firmalar batar” diyerek, sanki mevcutta üc-
retlerle verimlilik arasında bir ilişki var ol-
duğunu ima etmektedir. Gerçekte ne verim-
lilik ne de ekonomik büyüme asgari ücretliye 
yansımaktadır. 2005-2010 yılları arasında 
krize rağmen çalışan kişi başına verimlilik 
%14 artarken, asgari ücret reel olarak ne-
redeyse yerinde saymıştır. Yine 2005-2011 
yılları arasında, vergi iadesi ve asgari geçim 
indirimini esas alarak hesapladığımız net 
asgari ücrete göre, asgari ücrette reel ge-
lişmenin 2011 tahminleri ile birlikte sadece 
%4 düzeyinde kalacağı beklenirken, aynı dö-
nem için ekonomik büyümenin %26 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu hesapla 
sadece 2005 yılından bu yana ekonomik bü-
yümenin asgari ücrete yansımamasının işçi-
lere bedeli net 138 TL’lik gelir kaybıdır. Yani 
asgari ücretlinin ürettiği değerden aldığı pay 
azalmış, sömürü artmıştır.

17

 

GRAFİK-1 Net Asgari Ücret ve Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla Karşılaştırması (2005=100)
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Not: Net Asgari Ücret Endeksi hesaplamasında 2005 ve 

2006 yıllarında vergi iadesi üst sınırı, 2008 yılı sonrası 

için asgari geçim indirimi hesaplamalara eklenmiştir. 

Reel Ücret Endeksi hesaplanırken TÜİK TÜFE 12 aylık 

ortalamaları alınmıştır. 2011 Aralık ayı enflasyon ra-

kamları ve 2011 yılı ekonomik büyüme rakamları için 15 

Aralık 2011 Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları 

kullanılmıştır. 

Grafik-1’de ekonomik büyüme ve asgari üc-
ret arasındaki ilişki görülmektedir. 12 aylık 
ortalamalar dikkate alındığı için son aylarda 
enflasyonda yaşanan hızlı artış verilere ye-
tirince yansımamasına rağmen asgari ücret 
ile ekonomik büyüme arasındaki farkın açıl-
dığı görülmektedir. 

NE VERİMLİLİK NE DE BÜYÜME ASGARİ 
ÜCRETE YANSIDI...

Bunun yanında asgari ücretin uzun gelişme 
seyrine bakıldığında 33 yıllık bir dönem için 
(1978 yılından bu yana) ekonomi (1977-2006 
GSMH ve 2007 sonrası GSYİH) sabit fiyatlarla 
3,51 kat, dolar bazında yaklaşık 5 kat büyür-
ken, asgari ücretin %6’lık gelişme ile nere-
deyse yerinde saydığı görülmektedir. 12 Eylül 
askeri cuntası ile büyük bir darbe alan asgari 
ücret, geçen 31 yıllık süreç zarfında 33 yıl ön-
cesindeki seviyelerinde seyretmektedir. 

1999 yılına kadar 1978 yılındaki ekonomik gü-
cüne ulaşmayan asgari ücret, bu yılda ulaştığı 
düzeyi, yüksek enflasyon ortamında yaşanan 
iki krizle ciddi bir biçimde kaybetmiş, 1978 ve 
1999 seviyesine ancak 2004 yılında yeniden 
ulaşabilmiştir. 2005 yılından bu yana ise asgari 
ücret yerinde saymaya devam etmektedir. 
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Halbuki asgari ücret ekonomik büyüme ora-
nında bir artış kaydetseydi bugün brüt 2754 
TL, net 1973 TL(1) ve 789,2 euro olacaktı. 
Komşumuz Yunanistan’da asgari ücret brüt 
876,62 euro düzeyindedir. 

Öğün başına sadece 2,58 TL gıda harcaması 
yapılabilen asgari ücretli Türkiye’nin ayıbı-
dır. Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında en uzun çalışma sürelerine ve en az 
ücretli izin hakkına sahip olan işçilerimize 
layık görünen bu ücretin yetersiz olduğu, 
yapılan bilimsel çalışmalarla da görülmek-
tedir. 

Açlık ve yoksulluk sınırının altında sefalet 
ücreti olarak belirlenen asgari ücret, insan-
ca yaşanacak bir ücret düzeyine getirilme-
lidir. 

 

GRAFİK-2 Reel Brüt Asgari Ücret - Ekonomik 
Büyüme Karşılaştırma (1978=100)

(1) Net ücret  hesaplanırken, yaklaşık bir rakam ver-
mesi için brüt ücret 0,7165 katsayısı ile çarpılmıştır. 
Hesaplamada 1 euro= 2,5 TL alınmıştır. Yunanistan 
verisi Eurostat’dan alınmıştır.
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İNSANİ BİR BÜYÜME, ADİL BÖLÜŞÜM!

Ekonomik gelişmenin, ekolojik dengeyi tahrip 
eden, toplumsal kaynakların yağmalandığı, 
gelir dağılımının bozulduğu, işsizliğin kalıcı-
laştığı bu biçimiyle sürdürülmeye çalışılması, 
insani ve sosyal gelişme açısından son derece 
olumsuz bir sonuç doğurmaktadır. Birleşmiş 
Milletler “İnsani Gelişmişlik İndeksi”ne göre 
Türkiye, insani gelişmişlik açısından 187 ülke 
içerisinde 92. sıradadır. Oysa dünyanın en 
büyük ekonomisine sahip ilk 20 ülke arasında 
olmaktan gurur duyulmaktadır. İran, Rusya, 
Sırbistan ve Suudi Arabistan’dan insani ge-
lişmişlik anlamında geri olmamız bu tabloya 
karşın nasıl açıklanabilir?

Ekonomik gelişme, herkesin zenginleşti-
ği, kaynakların adilce bölüşüldüğü, çevreye 
dost, insana yakışır bir çalışma yaşamının 
hâkim olduğu bir gelişme olmalıdır, yoksa 
servetin birilerinin elinde hızla toplandığı, 
çalışma koşullarının ağırlaştığı, çevrenin 
tahrip edildiği, haksızlıklar üzerine yükselen 
bir büyüme değil.

ASGARİ ÜCRET YÜKSELMELİ...

Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte gıda, 
konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zo-
runlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret-
tir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 
sigortalı ücretlilerin yaklaşık yarısı asgari 
ücret düzeyinde gelire sahip. Asgari ücret 
zammı aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi 
doğrudan etkiliyor. 

20
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Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte 
asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılaya-
cak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir 
düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bul-
ması için; 

1. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, 
insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit 
edilmelidir.

2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçilerin 
ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, 
emek örgütlerinin katılımı konusundaki sı-
nırlandırmalar kaldırılmalıdır.

3. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getiril-
meli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üre-
timden gelen güçlerini kullanabilecekleri 
yasal zeminler oluşturulmalıdır.

4. Asgari ücret net olarak belirlenmeli, as-
gari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırıl-
malıdır.

5. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu 
vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belir-
lenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari üc-
rete uygulanması yolundaki girişimlerden 
uzak durulmalıdır. 

6. Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici 
yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden 
pay almalıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada büyüme oranları için TÜİK 2007 
yılı öncesi GSMH verileri ile 2007 yılı sonrası 

21
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GSYİH verileri, asgari ücret için ÇSGB asgari 
ücret istatistikleri esas alınmıştır. 

Enflasyon oranları için 1994 yılı endeksi esas 
alınmış, daha önceki yıllar için ilgili dönem 
serileri kullanılmıştır. 

Reel asgari ücret verileri, enflasyon serisi 
ve asgari ücret artış oranlarının endekslen-
mesi ile oluşturulmuştur. 

2011 yılı büyüme oranları ve Aralık ayı 12 ay-
lık TÜFE ortalaması için TCMB beklenti an-
keti uygun ortalama verileri dikkate alınarak 
hesapladığımız değerler kullanılmıştır. 

Verimlilik oranları için Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 
verileri kullanılmıştır.
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ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ 
RAPORU 

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİYİ YİNE 
SEFALET BEKLİYOR! 
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİ İMKANSIZI 
BAŞARMAK DURUMUNDA...

ZAMLI ÜCRETLE, ÇALIŞAN YOKSULLARDAN 
ÖĞÜN BAŞINA 66 KURUŞLA KARININI DO-
YURMASI, 215 TL’YE ISINMASI VE BARIN-
MASI, ÇOCUK BAŞINA 2,5 TL EĞİTİM HAR-
CAMASI İLE ÇOCUKLARINI YETİŞTİRMESİ 
BEKLENİYOR…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu Araştırma Enstitüsü DİSK-AR’ın, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstatistikleri üze-
rinden yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışma-
yan ve iki çocuklu bir asgari ücretli Ocak 2012 
yılında elde edeceği geliri ile gıdaya ancak 8 
lira 25 kuruş ayırabilecek. 

Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi 
başına ayırabildiği tutar 2,75 TL olurken, öğün 
başına bu tutar sadece 69 kuruş düzeyinde 
kalmakta.

Raporda, en yoksul yüzde 20’lik kesimin ya-
şamını sürdürebilmek için gelirinin ancak 
yüzde 33,7’sini gıda harcamalarına ayırabil-
diğine dikkat çekilerek, yeni yılda yürürlü-
ğe giren zamla eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 
bir asgari ücretlinin, asgari geçim indirimli 
aylık 734 TL’lik gelirinden gıda için günlük 
ayırdığı 8,25 TL ile hem eşinin hem kendinin 
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hem de çocuklarının karnını doyurmak zo-
runda olduğu ifade edildi. 

DİSK-AR tarafından, Türkiye’ye Özgü Bes-
lenme Kalıbı ve TÜİK Madde Fiyatları dikka-
te alınarak yapılan hesaplamaya göre 4 kişi-
lik bir ailenin günlük sağlıklı beslenebilmesi 
için Ocak 2012 itibariyle kişi başına ortalama 
8,25 TL gıda harcama yapması gerekiyor. 
Buna göre asgari ücretli 1 kişinin sağlıklı 
beslenmesi için gerekli olan gıda harcaması 
ile 4 kişiyi doyurmaya çalışıyor. 

Rapora göre Kasım 2011 tarihi itibari ile or-
talama kira bedeli 509 TL’yi bulurken, asgari 
ücretlinin kira ve diğer konut harcamaları için 
ayırabildiği tutar sadece 226 TL. Buna göre 
asgari ücretli en sağlıksız çevrede, kentsel 
donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem 
riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda 
bırakılıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağ-
lıksız konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.

Raporda asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin 
servis imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile bü-
yük bir sorun olduğu vurgulanıyor. Tek bir 
belediye otobüs biletinin Türkiye ortalama-
sında 1,45 TL olduğu koşullarda, asgari üc-
retlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay 
sadece 1,87 TL, bu gelirle bulunduğu yerden 
hareket etmesi bile imkansız. 

Kültür ve eğlence için ayırabildiği pay top-
lamda aylık 9 TL’yi bulurken, bu miktar ile 
ne sinema, ne tiyatro ne de maça gidebil-
mek mümkün. Sinema bileti ortalama 9,83 
TL. Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta 
kadro eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, 

24

DiSKAR_BÜLTEN NiSAN 2012.indd   24 4/4/12   12:31:01 PM



25
kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği 
katkı paylarına teslim edilen eğitim koşula-
rında, asgari ücretli çocuğuna defter kalem 
bile alamayacak durumda. Okul tercihleri 
büyük oranda, yoksul ve kaynak yokluğun-
dan eğitim veremez durumdaki okullar olu-
yor. Yani asgari ücretlinin çocuğunun oku-
ması aylık 5 TL’lik ayrılan pay ile yokluktan 
dolayı neredeyse mucize. 

Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir buzdo-
labını alması için ayırabildiği 38 TL ile başka 
hiçbir eşya almaksızın 28 ay çalışması gere-
kiyor. 

Rapora göre özetle asgari ücretliden, öğün 
başına 66 kuruşla karnını doyurması, bir 
buzdolabı için 28 ay çalışması, 226 TL’ye 
ısınması ve barınması, çocuk başına 2,5 
TL’lik eğitim harcaması ile çocuklarını yetiş-
tirmesi bekleniyor.

Raporun sonuç bölümünde, asgari ücretin 
bu düzeyde belirlenmesinin, sefalette ısrar 
anlamına geldiği; asgari ücretin, bir işçinin 
ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaç-
larını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç 
etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve se-
faletin son bulması olduğu ifade edildi. 

“Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik” 
söyleminin, aslında asgari ücretliyi daha da 
yoksullaştırmadık anlamına geldiğine dikkat 
çekilen raporda, dünyanın hiçbir yerinde hü-
kümetlerin ücretlerde erimeye yol açmadık 
diye övünmediği belirtildi. Raporda şu gö-
rüşlere yer verildi: 
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“Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verim-
lilik artışından pay almaması, üretilen kay-
nakların belirli ellerde toplanması anlamına 
gelmektedir. Gelir dağılımını düzenleyici bir 
rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık 
sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları 
zedelemektedir. Hükümet temsilcileri ‘enf-
lasyon üzerinde artış yaptık’ diyerek sorum-
luluktan kaçamazlar. Asgari ücretin, temel 
gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele 
alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, 2012 
yılı için belirlenen rakamlar raporda da gö-
rüldüğü gibi sefaletin sürdürülmesi anlamı-
na gelmektedir.” 

TABLO-4
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ASGARİ ÜCRETLİ NEYE NE KADAR AYIRABİLİYOR? 

Harcama Grubu 
Harcama  

Kalıbı 

Harcama  
miktarı 

(TL) 

Günlük  
harcama 

(TL) 
Gıda ve alkolsüz 
içecekler 33,7 248 8,25 

Alkollü içecek, 
sigara ve tütün 5,2 38 1,27 

Giyim ve ayakkabı  4,5 33 1,10 

Konut ve kira 30,7 226 7,52 

Ev eşyası 5,2 38 1,27 

Sağlık 1,8 13 0,44 

Ulaştırma 7,6 56 1,87 

Haberleşme 3,7 27 0,90 

Kültür, eğlence 1,2 9 0,30 

Eğitim hizmetleri 0,7 5 0,17 

Otel, lokanta, 
pastane 2,7 20 0,67 

Çeşitli mal ve 
hizmetler 2,9 22 0,72 

Toplam  100 734   

 

Not: Hesaplamada 4 kişilik bir aile üzerinden yapıldığı 
için, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, 
asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaba ka-
tılmıştır. 

Kaynak: TÜİK 2008 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması 
Araştırması, Çalışma Bakanlığı İstatistikleri
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4. AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 
OCAK 2012 RAPORU

AÇLIK SINIRI 1011 TL
YOKSULLUK SINIRI 3197 TL

Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR) Aralık 
ayı için açlık ve yoksulluk sınırın verileri-

ni açıkladı. TÜİK Hanehalkı Harcama Kalıbı, 
TÜİK Madde Fiyat Ortalamaları ve 4 kişilik 
bir ailenin sağlıklı bir biçimde alması ge-
reken kalori miktarı üzerinden hesaplanan 
beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan 
araştırmanın sonuçlarına göre, 4 kişilik bir 
aile için açlık sınırı 1011, yoksulluk sınırı ise 
3197 TL olarak gerçekleşti. 

TABLO-5
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Zorunlu Gıda Harcamaları 
Yetişkin Kadın 8,69 

Yetişkin Erkek 8,95 
15-19 Yaş Erkek Çocuk 9,49 

4-6 Yaş Kız Çocuğu 6,59 
Toplam 33,71 

AÇLIK SINIRI 1011 

  

Harcama Kalemleri 
Harcama 

Tutarı 
Harcama 

Yüzdesi (%) 

1. Gıda ve içecekler 1011 31,63 
2. Giyim ve ayakkabı 200 6,25 

2. Konut, su, elektrik, gaz 
ve diğer yakıtlar 904 28,29 
3. Mobilya, ev aletleri ve 
ev bakım hizmetleri 183 5,73 
4. Sağlık 71 2,23 

5. Ulaştırma 312 9,76 
6. Haberleşme 137 4,30 

7. Eğlence ve kültür 70 2,20 
8.Eğitim hizmetleri 63 1,96 

9.Lokanta, yemek 
hizmetleri ve oteller 133 4,14 
10.Çeşitli mal ve 
hizmetler 113 3,53 
YOKSULLUK SINIRI 3197   
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Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı bes-
lenmek için yetişkin bir kadının yapması ge-
reken günlük harcama tutarı 8,69 TL olur-
ken, bu rakam yetişkin bir erkek için 8,95 
TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 9,49 TL, 4-6 
yaş bir kız çocuğu için 6,59 TL oldu. Buna 
göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi 
için yapması gereken günlük gıda harcaması 
33,71 TL. 

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin 
sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşayabil-
mesi için yapması gereken asgari harcama 
tutarı ise aylık 3197 TL’dir. Söz konusu aile-
nin gereksinimlerini karşılamasında gıda, 
içecek vb. için ayırması gereken tutar 1011 
TL, giyim ve ayakkabı için ayırması gereken 
tutar 200 TL’dir. Diğer harcama kalemleri 
ve ayrılması gereken tutarlar ise şöyledir: 
kira, su, elektrik vb. için 904 TL, mobilya, 
ev bakımı vb. için 183 TL, sağlık için 71 TL, 
ulaştırma için 312 TL, haberleşme için 137 
TL, eğlence ve kültür hizmetleri için 70 TL, 
eğitim için 63 TL, lokanta, yemek, otel vb. 
için 133 TL, çeşitli mal ve hizmetler için 113 
TL’dir.

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK VE YOKSULLUK 
SINIRINA YENİLDİ...

Yıllık olarak açlık sınırı 94 TL, yoksulluk sı-
nırı 297 TL artış gösterdi. 2012 yılı birinci altı 
ayı için yapılan artış ise asgari geçim indi-
rimi dahil 43 TL’ye denk geliyor. Buna göre 
asgari ücrete yapılacak olası artış, açlık sı-
nırı dikkate alındığında açlık ve yoksulluk 
sınırındaki artışın çok gerisinde kalıyor. 

28
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29
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştırma 
Enstitüsü tarafından her ayın ilk haftasında, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat 
Endeksi’ni açıklanmasını takiben kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır. 

Araştırmada, DİSK-AR tarafından Sağ-
lık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversite-
si Beslenme ve Diyabetik Bölümü’nün 
hazırladığı “Türkiye’ye Özgü Beslenme 
Kalıbı”nın, farklı kaynaklardan derlenen 
verilerle değerlendirilerek yenilenmesi 
sonucunda elde edilen DİSK-AR beslen-
me kalıbı dikkate alınmıştır. 

Elde edilen beslenme kalıbı her ay açık-
lanan TÜİK “Madde Fiyatları” ile değer-
lendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yap-
ması gereken gıda harcamasının tutarı 
tespit edilmektedir. Hesaplamada esas 
alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu: 1963 kalori
15-18 yaş arası bir erkek çocuk: 3244 kalori
Yetişkin bir erkek: 2953 kalori
Yetişkin bir kadın: 2658 kalori 

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yap-
ması gereken minimum aylık gıda harca-
ması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. 
Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına 
dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOK-
SULLUK SINIRINI vermektedir. 

Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, 
tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir 
kalem olarak belirlenmiştir. 
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Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim 
Araştırması sonuçları ile oluşturulan harca-
ma kalıbı esas alınmaktadır. Bunun nedeni 
2003 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Tü-
ketim Harcaması araştırmasının en kapsam-
lı örneklemeye dayanan çalışma olmasıdır. 

30
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EKONOMİK BÜYÜME RAPORU

TEĞET GEÇEN KRİZ EKONOMİYİ VURDU!

• TÜRKİYE SON 4 YILDA EKONOMİK BÜYÜ-
ME AÇISINDAN DÜNYADA 122. SIRADA YER 
ALDI... 

• 2009 YILINDA KRİZDEN EN ÇOK ETKİLE-
NEN 31. ÜLKE OLDU...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslara-
rası Para Fonu (IMF) Ekonomik Görünüm 

Nisan 2011 Veritabanı; 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bek-
lenti Anketi ve Hazine Müsteşarlığı’nın veri-
leri üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre, 
2010 yılının ilk yarısında kayda değer bir 
büyüme göstererek dünya ekonomisinde en 
hızlı büyüyen ülkeler arasında ilk sıralarda 
yer alan Türkiye’nin, krizin etkisinin en yo-
ğun olarak hissedildiği 2007-2010 yıllarını 
kapsayan 4 yıllık süreçte ise, 184 ülke ara-
sında ortalama 2,2’lik büyüme hızı ile 122. 
sırada yer aldığı belirlendi. 

2011 yılı için ise ilk 6 aylık dönemde yaşanan 
hızlı büyümeye rağmen 2. yarıyılda gerçek-
leşmesi beklenen yavaşlama ile ekonominin 
%5-6 bandında büyüyeceği tahmin ediliyor. 

IMF veritabanının eylül ayındaki düzenleme-
sine göre ise Türkiye 2011 yılında 182 ülke 
arasında, %6,6’lık büyüme ile 28. sırada yer 
alacak. 

31
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TÜRKİYE EN YAVAŞ BÜYÜYEN ÜLKELER 
ARASINDA...

IMF, 184 ülke için ekonomik büyüme oranla-
rını vermekte. Söz konusu veritabanı üzerin-
den ülkeler arasında karşılaştırma yapma 
olanağı bulunuyor. 

Bu rakamlara göre Türkiye 2007-2010 yılları 
arasında ekonomisi krizden en çok etkile-
nen ülkeler arasında yer alıyor. 

Söz konusu 4 yıl için Türkiye ekonomisi orta-
lama %2,2’lik büyüme oranı ile 184 ülke ara-
sında 122. sırada yer aldı. Buna göre Türkiye 
ekonomisi dünya genelinde en yavaş büyü-
yen 63. ülkedir. 

Aynı dönem için Türkiye ekonomisi ortalama 
yüzde 2,2’lik büyüme performansı ile dünya 
ekonomisindeki yüzde 3,3’lük büyüme ora-
nın 1,1 puan altında kalarak son derece dü-
şük bir performans gösterdi. 

İçinde Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte 
olan ülkeler kategorisinde ise büyüme oranı 
aynı dönem için %6,79 düzeyinde.

Söz konusu dönemde dünyanın en hızlı bü-
yüyen ilk beş ülkesi sırasıyla ortalama yıllık 
%19,28 ile Katar, %12,53 ile Azerbaycan, 
%11,31 ile Afganistan, %10,83 ile Çin ve 
%10,26 ile Etiyopya’dır. 

En ciddi daralmanın yaşandığı ülkeler ise 
%13,9’luk daralma ile Letonya, %9,89’luk 
daralma ile Estonya, %8,36’lık daralma ile 
Zimbabwe, %6,82 ile İrlanda, %5,33 Barbu-
da Adaları’dır. 
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KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENEN 31. ÜLKE 
OLDUK...

Krizin ekonomik büyüme oranlarına en 
çok etkisinin hissedildiği 2009 yılında ise 
dünya ekonomisi yüzde 0,52 küçülürken, 
Türkiye yüzde 4,62 oranında küçülmüştür. 

Buna göre Türkiye 184 ülke arasında kriz-
den en çok etkilenen 31. ülkedir. Aynı yıl 
gelişmekte olan ekonomiler %2,72 bü-
yürken, gelişmekte olan Asya için bu oran 
%7,2’dir. 

Dünya ekonomisi ortalamada küçülürken 
184 ülkenin yarısı büyümesini sürdürmüş-
tür. 

33

Ekonomik büyüme 2007-2010 

Avrupa bölgesi 0,21% 
G7 0,24% 
Avrupa Birliği 0,34% 
Gelişmiş ekonomiler 0,61% 
Türkiye  2,21% 
Merkez ve Orta Avrupa 2,37% 
Diğer Gelişmiş Ülkeler 2,85% 
Bağımsız Devletler Topluluğu 3,06% 
Dünya 3,31% 
Latin Amerika 3,75% 
Yeni Sanayileşen Asya Ekonomileri 3,95% 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 4,46% 
ASEAN-5 5,27% 
Alta Sahra Afrika 5,53% 
Gelişmekte olan ekonomiler 6,79% 
Gelişmekte olan Asya 10,21% 

 

TABLO-6 2007-2010 Dünya ve 
Türkiye Büyüme Oranları Karşılaştırması
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GRAFİK-3 Türkiye Ekonomisinde 
dönemlere göre büyüme oranları (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK

Enstitümüzün, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK 
veritabanı raporlarından elde ettiği verilere 
göre Türkiye büyüme oranları bakımından 
2007-2010 döneminde yaklaşık olarak son 
30 yılın en kötü 4 yıllık performansını gös-
termiştir. 

Türkiye ekonomisi, 1982-1986 yılları ara-
sında yüzde 5,3, 1987-1991 yılları arasında 
yüzde 4,3, 1992-1996 yılları arasında %4,4, 
1997-2001 yılları arasında %1,5, 2002-2006 
yılları arasında %7,2 büyürken bu oran 
2007-2010 yıllarında sadece %2,2’dir. Türki-
ye 2003-2010 yıllarında ortalama yüzde 4,6 
büyüyerek, Cumhuriyet tarihinin yüzde 4,9 
ortalamasının gerisinde kalmıştır.  

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin kriz 
sonrasında yakaladığı, görece yüksek bü-
yüme oranları, kamuoyunda istikrarlı bir 
büyümenin varolduğu yanılsamasına neden 
olmaktadır. Gerçekte 2007-2010 dönemin-
de Türkiye ekonomisi, dünya ortalaması ve 
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gelişmekte olan ülkeler dikkate alındığında 
son derece olumsuz bir süreçle karşı karşı-
ya kalmıştır. 

Kriz sonrası yaşanan büyümenin arkasında 
ise, emekçilerin sürüklendikleri yoksulluk 
ve yaygınlaşan işsizlik verileri bulunmak-
tadır. 

Türkiye ekonomisinin IMF denetiminde sür-
dürdüğü yeni liberal ekonomik modelin, üçlü 
koalisyon, Kemal Derviş ve bu politikaların 
devamcısı olan AKP hükümeti döneminde 
%3,6’lık ortalama büyüme hızı ile son de-
rece olumsuz bir tabloyu önümüze koyduğu 
bir gerçektir. 
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Bültenimizin bu sayısının 
ana temasını oluşturan enflasyon 

konusu, can yakıcı bir sorun olarak 
gündemimizde. 

Enflasyon oranlarının, 
emekçiler açısından ihtiyaç duyulan 
temel ürünlerin gerisinde kalması, 
alım gücünü ciddi şekilde etkiliyor 

ve gizli bir yoksullaşmanın 
yolunu açıyor. 

Enflasyon hesaplaması yapılırken ve 
ağırlıkları belirlenirken, her yıl 
sepete yapılan müdahalelerle, 

enflasyonun aşağıya doğru 
çekildiği, toplumun büyük bir 

kesimini doğrudan etkilemeyen 
maddelerin, ya da fiyatları 
doğallığında sürekli olarak 

gerileyen ürünlerin 
hesaplamada dikkate alınmasının 

sonuçları araştırmamızda detaylı bir 
biçimde irdeleniyor.
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