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Önsöz
Ýlkini 2007 yýlýnýn Ocak ayýnda yayýnladýðýmýz Araþtýrmalarla Türkiye
Gerçeði ve Yansýmalarý raporunun ikincisi, Þubat 2007-Aralýk 2007
arasýndaki dönemde araþtýrma dairemiz tarafýndan kamuoyunun bilgisine
sunulan çalýþmalarýmýzý ve yansýmalarýný sizinle paylaþmak amacý ile hazýrlandý.
Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilliði seçimlerinin yarattýðý gerilimler,
Türkiyeyi sarsan siyasi cinayetler ve etkisini giderek artýran þiddet ortamý,
kamuoyunun dikkatini ekonomik ve sosyal sorunlardan siyasi alana
yöneltirken, ekonomik sýkýntýlarýmýzýn katmerleþerek arttýðýna tanýklýk
ettiðimiz bir süreç yaþadýk.
Bu süreçte iþçilerin kazanýlmýþ haklarýna yönelik tehditler artarken,
sendikal mücadelelerin önündeki engeller etkisini þiddetlendirerek devam
etti. Esneklik dayatmalarý ile taþeronlaþma, kuralsýzlaþma ve özeleþtirme
uygulamalarý yaygýnlaþtý. Özellikle enflasyon rakamlarýnýn, iþçilerin gündelik
ihtiyaçlarý ve temel harcama kalemlerinin gerisinde kalmasý nedeni ile, alým
gücünde yaþanan gerileme ciddi bir biçimde kendini hissettirdi. Gelir
daðýlýmý servet sahipleri lehine yeniden þekillendi.
Yönetim Kurulumuz, bu süreçte kamuoyunun ilgisini, emekçilerin
her geçen gün artan sorunlarýna çekerek, emekçilerin haklý taleplerini
gündeme taþýma ve toplumu gerçeklerle yüzleþtirme gayretinde oldu.
Araþtýrma dairemiz, Yönetim Kurulumuzun koyduðu amaçlar
doðrultusunda faaliyetlerini bu dönemde de sürdürdü. Bu çerçevede, Mayýs
2006 yýlýndan bu yana düzenli olarak kamuoyunun gündemine taþýnan
Gelir Gruplarýna Göre Enflasyon araþtýrmasýna devam edildi. Bunun
yanýnda Asgari Ücret, Açlýk ve Yoksulluk Sýnýrý, Kýdem Tazminatlarý, Alým
Gücü karþýlaþtýrmasý konularýnda, edinilen veriler toplumun geniþ kesimleri
ile paylaþýldý.
Bu dönemde yayýnladýðýmýz 15 araþtýrma 260 yerel ve ulusal gazetede,
toplam 10 milyon 383 bin 16 okuyucuya ulaþtý. Mart 2007 tarihinde
gerçekleþtirdiðimiz Alým Gücü ve Asgari ücret araþtýrmalarýmýz 40a yakýn
gazetede yer alarak Türkiye gündeminde önemli bir yer kapladý. Ayrýca
araþtýrmalarýmýz 23 Televizyon kanalýnda haber programlarýna konu oldu.
Sayýsýz radyo programýnda yer aldý.
Sendikamýz, bu süreçte ürettiði araþtýrmalarýn ortaya koyduðu bilimsel
kriterler, orijinallik, tutarlýlýk ve emekten yana net tutumu ile bugün
araþtýrmalarýnýn güvenilirliðiyle de tanýnan bir iþçi sendikasýdýr.
Elinizdeki broþür bu faaliyeti ve yarattýðý etkiyi sizinle paylaþmak
üzere hazýrlanmýþtýr.
Yararlý ve bilgilendirici olacaðýna inanýyoruz.

Birleþik Metal Ýþ Sendikasý
Genel Yönetim Kurulu
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný açýkladý.
Ocak ayý TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 1 olarak açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik
dilim için ortalama yüzde 1,89, % 5lik için dilim için ise ortalama % 2,02 olarak gerçekleþti. Yýllýk
enflasyon en az gelire sahip % 20 için 11,67 olurken, kira, ýsýnma, ekmek ve toplu taþýma araçlarý
fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi ise yüzde 18,38 olarak gerçekleþti.

DAR GELÝRLÝ ÝÇÝN TÜFE KATLANDI
m OCAK AYINDA EN AZ GELÝRE SAHÝP YÜZDE 20 ÝÇÝN
ENFLASYON YÜZDE 1,89 OLARAK GERÇEKLEÞÝRKEN, EN AZ
GELÝRE SAHÝP YÜZDE 5 ÝÇÝN BU ORAN YÜZDE 2,02 OLDU. YANÝ
DAR GELÝRLÝNÝN ENFLASYONU, ORTALAMA ENFLASYONU
KATLADI
m YILLIK KÝRA ARTIÞI YÜZDE 22,12, EKMEK YÜZDE 19,01,
ISINMA HARCAMALARI YÜZDE 20,06, TOPLU ULAÞIM YÜZDE
12,19 ORANINDA ARTTI. BU HARCAMA KALEMLERÝ ÜZERÝNDEN
OLUÞTURULAN TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ YÜZDE 18,4 OLDU.
m DÝÐER YANDAN ENFLASYON ÝLE TEMEL HARCAMA ENDEKSÝ
ARASINDAKÝ UYUMSUZLUK DEVAM EDÝYOR.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre Ocak ayý için enflasyon en az gelire sahip yüzde 20lik
dilim için, açýklanan ortalama TÜFEyi katladý. Söz konusu gelir dilimi için enflasyon yüzde 1,89 olurken, en
az gelire sahip yüzde 5 için yüzde 2,02 oldu. Buna karþýn en yüksek gelire sahip olan dilim için enflasyon yüzde
0,78 düzeyinde kaldý. Gýda fiyatlarýnda yaþanan artýþ dar gelirlinin enflasyonu ateþleyen temel etmen oldu.
Geçen yýlýn Ocak ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için geçtiðimiz aya göre 1 puan artýþ
göstererek yüzde 11,67'ye ulaþtý, en zengin dilim için ise bu oran yüzde 10,13 olarak gerçekleþti.
Kira, ekmek, ýsýnma ve ulaþým fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi ise yýllýk olarak yüzde 18,4 oldu. Buna göre kiralarda ki yýllýk artýþ yüzde 22,12 olurken,
ekmek yüzde 19,01, doðalgaz yüzde 24,49, odun yüzde 10,59, kömür yüzde 25,98,tüp yüzde 10,89 oranýnda
artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise metro ulaþým fiyatlarýnda yüzde 10a varan indirime karþýn, vapur ulaþým
fiyatlarýndaki yüzde 31,87 oranýnda artýþ yaþandý. Tüm toplu taþýma araçlarýnda ortalama artýþ yüzde 12,19 olarak
gerçekleþti.

GIDA YOKSULUN ENFLASYONUNU TETÝKLEDÝ
Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn ocak ayýna göre yüzde 11,67, 11,30, 11,07,
10,70, 10,13 oranýnda arttý. Ocak ayý için bir önceki aya göre enflasyon gelir gruplarýna göre sýrasýyla yüzde 1,89,
1,61, 1,45, 1,21, 0,78 olarak gerçekleþti. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise en yoksuldan en zengine
sýrasýyla 10,73, 10,52, 10,43, 10,26, 9,95 düzeyinde yaþandý.

ENFLASYON OYUNA DÖNÜÞTÜ
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, enflasyon hesaplamasýnýn geniþ
halk kesimlerinin ekmeði üzerinden oynanan bir oyuna dönüþtüðünü belirtti. Tüketici Fiyat Endeksinin temel
veri kaynaðý olarak kabul edilen 2003 yýlý Hanehalký Bütçe Anketi sonuçlarý ile mevcut kalýp arasýnda çok ciddi
farklarýnda olduðuna dikkat çekilen açýklamada, 2003 yýlý Hanehalký Bütçe anketi sonuçlarýnda konut harcamalarýnýn
toplam harcamalar içindeki oraný yüzde 28,2 iken, 2007 yýlý için belirlenen kalýpta bu oranýn yüzde 16,62 olarak
belirlenmesini iyi niyetle açýklamanýn mümkün olmadýðý vurgulandý. Konut fiyatlarýndaki son 3 yýlda ortalamanýn
çok üstünde artýðýna iþaret edilen açýklamada, görünen o ki enflasyonu düþük göstermek için çeþitli istatistiksel
teknikler kullanýlmaktadýr denildi ve þu görüþlere yer verildi:  Enflasyonun toplumsal yaþam açýsýndan önemi
ortadadýr. Ücretlerimiz, sokaktaki fiyat artýþlarýna yenilmektedir. Gýda ve kirada yaþanan artýþlar, emekçileri çok
daha fazla etkilemektedir. TÜÝK açýkladýðý rakamlarla toplumda güvensiz yaratmaktadýr. Bu yüzden;
1) TÜÝK, tüm emekçilerin yaþam standartlarýný etkileyen, enflasyon rakamlarýný hangi yöntem ve madde
aðýrlýklarý ile belirlediðini, enflasyonun hangi kesimlere ne oranda yansýdýðýný açýklamalýdýr.
2) Her kesimin enflasyonun farklý olduðundan hareketle, ücretliler için ayrý bir enflasyon hesaplamasýna
gidilmelidir.
3) Kamu için üretilen tüm veriler kamuoyunun bilgisine açýlmalýdýr.
4) Kurum emekçilerin denetimine olanak verecek þekilde yeniden yapýlandýrýlmalý, emek örgütleri, yönetim
kuruluna gözlemci üye olarak katýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.

BASINDA ARAÞTIRMAMIZ...

TÜRKÝYELÝ ÝÞÇÝ DAHA ÇOK ÇALIÞIYOR
m DÝSK/Birleþik Metal Ýþ sendikasý Araþtýrma Dairesi, UMF
Çalýþma Sürelerine Göre Alým Gücü Araþtýrmasý sonuçlarýný açýkladý.
m Uluslararasý Metal Ýþçileri Federasyonunun (UMF) iki yýlda
bir düzenli olarak yaptýðý ve Türkiye verilerini Birleþik Metal Ýþ
sendikasý üzerinden saðladýðý Çalýþma Sürelerine Göre Satýn Alma
Gücü Paritesi-2006 çalýþmasý sonuçlarýný açýklandý. Araþtýrmada 58
ülkenin verileri karþýlaþtýrmalý olarak veriliyor.
Araþtýrma sonuçlarýný göre Türkiye, sendika tarafýndan deðerlendirmeye alýnan 54 ülke içinde ve seçilen
kriterlere göre, çalýþýlan süreye baðlý alým gücü sýralamasýnda 40. sýrada. Sýralama sonuçlarýna göre Ýsviçreli iþçi
istediði ürünü alabilmek için en az çalýþmak zorunda olan iþçi iken, Tanzanyalý iþçinin bazý ürünleri almaya ömrü
bile yetmiyor. Örneðin Ýsviçreli bir iþçinin ortalama büyüklükte bir arabayý almasý için 3 ay baþka bir harcama
yapmadan çalýþmasý yeterli iken, Tanzanyalý bir iþçi 640 ay yani 53 yýl çalýþmak zorunda.
Buna göre Tanzanyalý iþçi 228 kat daha fazla sömürülüyor. Türkiyeli bir iþçi ise ayný arabayý almak için
Ýsviçreli iþçiye göre 10 kat fazla süre çalýþma zorunluluðu ile karþý karþýya býrakýlýyor.
Türkiyeli iþçinin göreceli olarak almakta en zorlandýðý ürün buzdolabý, iþçimiz buzdolabý alma zorluðunda
54 ülke içerisinde 47. durumda. Buzdolabýný almak için gereken çalýþma süresi ise 273 saat 7 dakika. Buna karþýn
Ýsviçreli iþçinin ayný ürünü almasý ise 12 saat 23 dakika çalýþmasý yeterli.
1 kg et satýn almak için bir iþçimiz 2 saat 48 dakika çalýþmak zorunda iken bir Alman iþçisinin 27 dakika,
Finlandiyalý bir iþçinin 28 dakika, Avusturyalý bir iþçinin ise 47 dakika çalýþmasý yeterli olabiliyor. Temel gýda
maddelerinden süt almak için ise Türkiyede iþçinin çalýþmasý gereken süre 22 dakika iken, Almanya, Belçika,
Finlandiya gibi ülkelerde sadece 2 dk. Komþumuz Yunanistanda bu süre 14 dakika olurken, Tanzanyada 9 saat
37 dakika.
Kira açýsýndan ise ülkemiz sýralamanýn ortalarýnda yer alýyor. Geliri ile kira ödemekte en çok zorlanan iþçi
Hindistanda. 90 metrekare bir evde oturmak için Hintli bir iþçi, 340 saat çalýþmak durumunda. Hindistaný sýrasý
ile Kolombiya, Kosova, Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika takip ediyor. Kira için en az çalýþan iþçi ise
Ýngilterede. Ýngilterede bir iþçi kirasýný ödemek için yalnýzca 12 saat 30 dakika çalýþmak durumunda. Onu sýrasý
ile Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip ediyor. Türkiyede ortalama gelirli bir iþçinin kira ödemek amacýyla
çalýþýlmasý gereken ortalama süresi ise 62 saat 17 dakika.

TÜRKÝYELÝ ÝÞÇÝ ÇOK ÇALIÞIP AZ KAZANIYOR
Araþtýrmaya göre ortalama haftalýk çalýþma sürelerine göre Türkiyeli iþçi 45 saatli haftalýk çalýþma süresi
ile verili 60 ülke arasýnda imalat sanayiinde en çok çalýþan iþçiler arasýnda 8. ülke konumunda. En yüksek haftalýk
çalýþma süresi, Peru, Nepal, Tayland , Meksikada 48 saatle görünüyor. Almanya ve Fransa ise 35 saatlik haftalýk
çalýþma süresi ile iþçisine en fazla dinlenme hakký veren ülkeler konumunda.
Saat baþýna ücretlerde ise durum tersine dönüyor. Nepal 0,16 dolarla en düþük saat ücreti olan ülke
konumundayken, en çok çalýþma saatinin olduðu Tayland en az saat ücreti olan 11., Meksika 17. ülke durumunda.
Türkiye ise en az saat ücretine sahip 24. ülke.

Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, çalýþma sürelerine göre alým gücü
konusunda ülkeden ülkeye farklýlýklara dikkat çekerek, araþtýrma sonuçlarý ile Zengin Kuzey ve Yoksul Güneyin
arasýnda çeliþkinin çok açýk bir biçimde görüldüðüne iþaret etti.
Yoksullukla sömürü arasýnda ciddi bir baðlantýnýn görüldüðü görüþüne yer verilen deðerlendirmede, alým
gücü düþtükçe, çalýþma sürelerinin uzadýðýna iþaret edilerek küresel eþitsizliðin devasa boyutlarda ulaþtýðý
vurgulandý. Deðerlendirmede þu görüþlere yer verildi. Dünyamýz iletiþim ve teknoloji alanýnda yaþanan deðiþimle
birlikte giderek çeliþkilerinde belirginleþtiði bir süreci yaþýyor. Türkiye bu süreçte arada kalmýþ bir ülke durumunda.
Pek çok alanda en alttakilerle ayný konumda yer alýyor.
Oysa Türkiyeli emekçiler böyle bir durumu hakketmiyor. Çalýþma sürelerine baktýðýnýzda Türkiye iþçisi
dünyanýn en çalýþkan iþçileri arasýnda. Ancak ücretlere baktýðýnýzda sonlarda yer alýyor. Bu Türkiyede ki sömürü
düzeyini açýkça ortaya koyuyor. Türkiyeyi rekabet adýna sömürünün açýk alaný haline getirmeye çalýþanlar bu
ülke insanýna kötülük yaptýklarýnýn ve bu ülke insanýnýn bu kötülükleri unutmayacaðýnýn farkýnda olmalýdýr.
Türkiye ucuz iþgücünün, sömürünün deðil, niteliðin, eðitimin, bilginin ve refahýn ülkesi olmalýdýr. Planlamayý
deðil, rekabeti kutsayan yeni liberal politikalarla bunu gerçekleþtir me þansý yoktur.

DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný açýkladý.
Ocak ve Þubat aylarýnda özellikle gýda fiyatlarýndaki artýþ, dar gelirlinin enflasyonunu tetikledi.
2 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 1,44 olarak açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik
dilim için ortalama yüzde 2,68 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip % 20 için 11,40
olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi
ise yüzde 18,80 olarak gerçekleþti.

ASGARÝ ÜCRET ZAMMININ 3TE 2SÝ
2 AYDA KÝRAYA VE EKMEÐE YENÝLDÝ
m ÞUBAT AYINDA EN AZ GELÝRE SAHÝP YÜZDE 20 ÝÇÝN
ENFLASYON YÜZDE 1,89 OLARAK GERÇEKLEÞÝRKEN, EN AZ
GELÝRE SAHÝP YÜZDE 5 ÝÇÝN BU ORAN YÜZDE 2,02 OLDU. YANÝ
DAR GELÝRLÝNÝN ENFLASYONU, ORTALAMA ENFLASYONU
KATLADI
m YILLIK KÝRA ARTIÞI YÜZDE 22,12, EKMEK YÜZDE 19,01,
ISINMA HARCAMALARI YÜZDE 20,06, TOPLU ULAÞIM YÜZDE
12,19 ORANINDA ARTTI. BU HARCAMA KALEMLERÝ ÜZERÝNDEN
OLUÞTURULAN TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ YÜZDE 18,8 OLDU.
m DÝÐER YANDAN ENFLASYON ÝLE TEMEL HARCAMA
ENDEKSÝ ARASINDAKÝ UYUMSUZLUK DEVAM EDÝYOR.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre Þubat ayý için enflasyon en az gelire sahip yüzde 20lik
dilim için, açýklanan ortalama TÜFEyi neredeyse katladý. Söz konusu gelir dilimi için enflasyon yüzde 0,74
olurken, yýlbaþýndan bu yana ise bu oran yüzde 2,68 olarak gerçekleþti. Buna karþýn en yüksek gelire sahip olan
dilim için enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,28, yýlbaþýna göre yüzde 1,12 düzeyinde kaldý. Gýda fiyatlarýnda
yaþanan artýþ dar gelirlinin enflasyonu ateþleyen temel etmen oldu.
Geçen yýlýn þubat ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için yüzde 11,40 düzeyinde gerçekleþti,
en zengin dilim için ise bu oran yüzde 10,21 olarak gerçekleþti.
Kira, ekmek, ýsýnma ve ulaþým fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi ise yýllýk olarak yüzde 18,79 oldu. Buna göre kiralarda ki yýllýk artýþ yüzde 21,62 olurken,
ekmek yüzde 18,55, doðalgaz yüzde 27,08, odun yüzde 9,88, kömür yüzde 25,35,tüp yüzde 8,91 oranýnda artýþ
gösterdi. Toplu ulaþýmda ise vapur ulaþým fiyatlarýndaki artýþ yüzde 31,87 oranýnda artýþ gösterirken, dolmuþ
ücretleri yüzde 15,05 oranýnda arttý. Tüm toplu taþýma araçlarýnda ortalama artýþ yüzde 11,84 olarak gerçekleþti.

GIDA YOKSULUN ENFLASYONUNU TETÝKLEDÝ

Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn þubat ayýna göre yüzde 11,40, 11,11, 10,94,
10,65, 10,21 oranýnda arttý. Þubat ayý için bir önceki aya göre enflasyon gelir gruplarýna göre sýrasýyla yüzde 0,74,
0,60, 0,55, 0,45, 0,28 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon gelir gruplarýna göre sýrayla yüzde 2,68, 2,27,
2,06, 1,72, 1,12 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise ayný sýrasýyla 10,93, 10,71, 10,60, 10,42, 10,09 düzeyinde
yaþandý.
Gýdada kimi ürünlerdeki artýþ enflasyonun sýnýrlarýný zorladý. Dar gelirlinin en çok tükettiði ekmek, bulgur,
makarna, þehriyede artýþ aylýk bazda yüzde 2-4 arasýnda gerçekleþirken, yýllýk bazda yüzde 20lere dayandý. Beyaz
peynir fiyatý yýllýk bazda yüzde 81,62, 2 aylýk yüzde 72,22lik artýþla rekor düzeylere ulaþýrken, sarýmsak yüzde 65,78
olarak artýþ gösterdi. Pek çok meyve sebzede yýllýk artýþ yüzde 50 düzeylerinin üzerinde gerçekleþti.
Asgari ücretli aldýðý yüzde 6lýk zamla, beyaz peynir, sebze ve meyvedeki artýþýn altýnda ezilirken, evine aralýk
ayýna göre daha az meyve ve sebze götürür durumda. Asgari ücretlinin aldýðý yüzde 6lýk zammýn 3te 2si ise en çok
harcama yaptýðý ekmekteki yüzde 3,52 ve kiradaki yüzde 4,07lik artýþla 2 ayda eridi.

EMEKÇÝLER GÖZ GÖRE GÖRE YOKSULLAÞTIRILIYOR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, gýda fiyatlarýndaki artýþýn ulaþtýðý düzeyin,
halkýn gýda enflasyonu altýnda ezildiðini gösterdiðini belirtti. Enflasyon verilerinin ücretlerin belirlenmesinde temel
alýnan kriter olduðunun ifade edildiði açýklamada, Oysa halkýn temel tüketim maddelerindeki artýþ enflasyonu
katlýyor. Halk göz göre göre yoksullaþtýrýlýyor denildi. Enflasyonun tespitinde halkýn temel harcama eðilimlerinin
yeterince dikkate alýnmadýðýna dikkat çekilen araþtýrmada, þu görüþlere yer verildi:  Türkiye enflasyonla mücadele
adý altýnda, gerçek enflasyonun gizlenmeye çalýþýldýðý bir süreci yaþýyor. Enflasyon canavarý canýmýzý yakmaya devam
ediyor. Enflasyon emekçilerin harcamalarý dikkat alýnarak açýklanmalýdýr. Yüksek artýþlarla kirada oturan bir emekçinin
temel ihtiyaçlarýný bile karþýlama þansý kalmamýþtýr. Oysa zam dönemlerinde bu gerçekler göz ardý edilmektedir.
Türkiye Ýstatistik Kurumu emekçilerin denetimine açýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ

Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr. Açýklanan
rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon oranlarý
yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý gelir gruplarý
ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir. Bu çerçevede
gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý harcama kalýplarý
ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve kamuoyunun bilgisine
sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði yansýttýðý tartýþmalýdýr.
Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr. Dolayýsýyla araþtýrmanýn
gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda 2003 yýlý Hanehalký Tüketim
Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen
Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde 20'ye
göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda harcamalarýna
en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr. Dolayýsýyla gýda
ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir. Benzer bir biçimde
eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan daha önemli görünmektedir.
Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.

Türkiye Gerçeði
14 Araþtýrmalarla

DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný açýkladý.

ASGARÝ ÜCRET MUM GÝBÝ
Son 3 ayda özellikle gýda fiyatlarýndaki artýþ, dar gelirlinin enflasyonunu tetikledi. 3 aylýk TÜFE
Türkiye ortalamasý için yüzde 2,36 olarak açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için
ortalama yüzde 3,6 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip % 20 için 11,70 olurken,
kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi yüzde
18,54 olarak gerçekleþti.
m ASGARÝ ÜCRET ZAMMI KÝRA VE EKMEK KARÞISINDA 3
AYDA YAKLAÞIK %80-90 ORANINDA ALIM GÜCÜNÜ KAYBEDERKEN,
ASGARÝ ÜCRETLÝ ARALIK AYINA GÖRE DAHA AZ BULGUR,
MAKARNA, ÞEHRÝYE, TAVUK VE BEYAZ PEYNÝR ALIYOR...
m MEVSÝMSEL OLARAK ÝSE SEBZE FÝYATLARINDA ASTRONOMÝK
KAYIPLAR VAR. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE ARMUT YÜZDE
51, AYVA YÜZDE 48, ÇÝLEK YÜZDE 93, MADALÝNA YÜZDE 61 ARTIÞ
GÖSTERMÝÞ DURUMDA. SARIMSAK YILLIK BAZDA YÜZDE 59, AYLIK
OLARAK YÜZDE 24 ARTIÞ GÖSTERMÝÞ DURUMDA.
m KÝRA FÝYATLARINDA YILLIK ARTIÞ YÜZDE 21,61, EKMEK
FÝYATLARINDA YÜZDE 17,32, ISINMA HARCAMALARINDA YÜZDE
18,62, TOPLU ULAÞIMDA YÜZDE 10,05 ORANINDA ARTTI. BU
HARCAMA KALEMLERÝ ÜZERÝNDEN OLUÞTURULAN TEMEL
HARCAMA ÝNDEKSÝ YÜZDE 18,54 OLDU.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 3,6 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin neredeyse 2 katý olarak gerçekleþti.
Gýda fiyatlarýnda yaþanan artýþ dar gelirlinin enflasyonu ateþleyen temel etmen oldu.
Geçen yýlýn mart ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için yüzde 11,70 düzeyinde gerçekleþti,
en zengin dilim için ise bu oran yüzde 10,29 olarak gerçekleþti.
Kira, ekmek, ýsýnma ve ulaþým fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi ise yýllýk olarak yüzde 18,54 oldu. Buna göre kiralardaki yýllýk artýþ yüzde 21,61 olurken,
ekmek yüzde 17,32, doðalgaz yüzde 24,49, odun yüzde 11,27, kömür yüzde 25,53, tüp yüzde 13,21 oranýnda
artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise vapur ulaþým fiyatlarýndaki artýþ yüzde 10,98 oranýnda artýþ gösterirken, dolmuþ
ücretleri yüzde 12,09 oranýnda arttý. Tüm toplu taþýma araçlarýnda ortalama artýþ yüzde 10,05 olarak gerçekleþti.

EKMEK VE KÝRA DAR GELÝRLÝNÝN BELÝNÝ BÜKTÜ
Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn mart ayýna göre yüzde 11,70, 11,48, 11,36,
11,16, 10,78 oranýnda arttý. Mart ayý için bir önceki aya göre enflasyon gelir gruplarýna göre sýrasýyla yüzde 0,89,
0,85, 0,84, 0,84, 0,75 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon gelir gruplarýna göre sýrayla yüzde 3,60,
3,16, 2,93, 2,58, 1,90 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise ayný sýrayla 11,15, 10,92, 10,81, 10,63, 10,29
düzeyinde yaþandý.
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Asgari ücret zammý kira ve ekmek karþýsýnda 3
ayda yaklaþýk % 80-90 oranýnda alým gücünü
kaybederken, asgari ücretli aralýk ayýna göre daha az
bulgur, makarna, þehriye, tavuk ve beyaz peynir alýyor.
Ocak ayýndan geçerli olmak üzere yüzde 6 olarak
belirlenen asgari ücret zammý, 3 ayda en önemli
harcama kalemleri olan kira karþýsýnda yüzde 92, ekmek karþýsýnda yüzde 82 oranýnda eridi. Kira artýþý yýlýn ilk
üç ayýnda yüzde 5,49 olurken, ekmekteki artýþ yüzde 4,93 oldu.
Mevsimsel olarak ise sebze fiyatlarýnda astronomik kayýplar var. Geçen yýlýn ayný dönemine göre armut
yüzde 51, ayva yüzde 48, çilek yüzde 93, mandalina yüzde 61 artýþ göstermiþ durumdayken, sarýmsak için bu
oranlar yýllýk bazda yüzde 59, aylýk olarak yüzde 24 düzeyinde gerçekleþti.
Asgari ücret zammý yüzde 6,11 artýþ gösteren makarna ve þehriye ile yüzde 14,2 oranýnda artýþ gösteren
tavuk karþýsýnda da gerileme yaþadý.

ASGARÝ ÜCRETE EK ZAM GÜNDEME GELMELÝDÝR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, asgari ücrete yýlýn ilk altý ayý için
yüzde 6lýk ücret artýþýnýn temel harcama kalemleri karþýsýnda eridiðini savundu. Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn
yüzde 70i düzeyinde kaldýðýnýn, bu oranýn yoksulluk sýnýrý için ise sadece yüzde 18 düzeyinde olduðunun
belirtildiði açýklamada, bu tabloya göre asgari ücretin temel harcama kalemleri karþýsýnda erimesine göz
yumulmasýnýn yoksullaþtýrmada ýsrar anlamýna geldiðine dikkat çekildi. Asgari ücret zammýnýn mevcut durum
göz önüne alýnarak revize edilmesi gerektiðinin ifade edilen açýklamada þu görüþlere yer verildi: Enflasyon
hedeflemesi, emekçilerin ücretlerini baský altýna almaya devam etmektedir. Açýklanan enflasyon oranlarý, pazardaki
gerçekliði yansýtmamaktadýr. Yýllýk kira artýþlarýnýn yüzde 20ler düzeyinde olduðu koþullarda, açýklanan yüzde
10 sýnýrlarýndaki enflasyon ancak hükümetin hedefleri için rahatlatýcýdýr. Ancak emekçiler hayat mücadelesi
vermektedir. Asgari ücretliler bu süreci en aðýr biçimiyle yaþayan kesimdir. Yaþanan erime karþýsýnda Asgari
ücrete ek zam derhal gündeme alýnmalý, asgari ücret zammý açlýk ve yoksulluk sýnýrý göz önüne alýnarak revize
edilmelidir. Enflasyon, emekçilerin harcamalarý dikkat alýnarak açýklanmalý, Türkiye Ýstatistik Kurumu emekçilerin
denetimine açýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
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BASINDA ARAÞTIRMAMIZ...

17

AÇLIK SINIRI ASGARÝ ÜCRETTEN YÜZDE 50
YOKSULLUK SINIRI 5 KAT DAHA FAZLA
DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi Açlýk ve Yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Türkiye
Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2003 Yýlý Hanehalký Tüketim Harcamalarý kalýbý, TÜÝK Madde Fiyatlarý,
Hacettepe Üniversitesi Beslenme Kalýbý üzerinden yapýlan hesaplamalara göre 4 kiþilik bir aile için
açlýk sýnýrý 602, yoksulluk sýnýrý ise 2.190 YTL oldu. Söz konusu tutarlar dört kiþilik kirada oturan bir
ailenin herhangi bir yoksunluk hissetmeden yapmasý gereken harcamanýn asgari tutarýný gösteriyor.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, 4 kiþilik bir aile açlýk sýnýrýnýn üzerinde bir beslenme için aylýk 602 YTLlik
bir gýda harcamasý yapmak durumunda. Kalori ihtiyacýna göre yapýlan hesaplamaya göre yapýlmasý gereken
minumum gýda harcamasý yetiþkin kadýn için 137,67, yetiþkin erkek için 167,4, 15-19 Yaþ grubu erkek çocuk
için 177,81, 4-9 Yaþ grubu çocuk için 119,61 YTL.
Kira ve diðer konut harcamalarý için yapýlmasý gereken asgari harcama ise 619 YTLyi buluyor. Yoksulluk
çekmemek için gerekli diðer harcamalarla birlikte asgari geçim sýnýrý (yoksulluk) 2.190 YTLyi buluyor. Ulaþým
harcamalarý, gýda ve kiradan sonra 214 YTL ile 3. büyük kalemi oluþturuyor.
Araþtýrmaya göre yoksulluk sýnýrýnýn üzerine çýkmak için 4 kiþilik ailenin yapmasý gereken harcama sýrasý
ile þöyle; Gýda ve alkolsüz içecekler için 602, Alkollü içecekler, sigara ve tütün için 91, . Giyim ve ayakkabý için
137 . Konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar için 619, Mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetleri için 125,
Saðlýk için 49, Ulaþtýrma 214, Haberleþme 94, Eðlence ve Kültür 48, Eðitim Hizmetleri 43, Lokanta, Yemek
Hizmetleri ve Oteller 91, Çeþitli Mal ve Hizmetler 77 YTL.

ASGARÝ ÜCRETÝN 5 KATI
Ýnsanca yaþamak için 4 kiþilik bir aile için gerekli asgari harcamalar üzerinden yapýlan hesaplamaya göre
bulunan açlýk sýnýrý, 403 YTL olan asgari ücretten yüzde 50 daha fazla, yoksulluk sýnýrý ise asgari ücretin 5 katýný
aþýyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre Açlýk ve yoksulluk sýnýrý bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranýnda artmýþ
durumda.

AÇLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE SORUMLULUK ÝSTER
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik
Metal Ýþ Sendikasý Yönetim Kurulu, toplumun
önemli bir kesiminin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
y a þ a d ý ð ý n ý v u r g u l ay a r a k , yo k s u n l u ð u n
olaðanlaþtýrýldýðýný ifade etti. Ýþçi ücretlerinin sistemli
bir biçimde aþaðýya çekildiðine dikkat çekilen
açýklamada, asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn bile altýnda
bir düzeyde belirlenmesinin insanlara yaþam hakký
tanýmamak anlamýna geldiðine iþaret edildi.
Açýklamada þu görüþlere yer verildi Türkiye
sosyal politikalardan hýzla uzaklaþmakta, yoksullukla
mücadele bir hayýr severlik faaliyetine
indirgenmektedir. Emekçiler bir yandan
ücretlerindeki erime ile mücadele ederken, öte yandan
kamu hizmetlerinin ticarileþtirilmesi sonucunda ikinci bir yoksullaþtýrýcý etki ile karþý karþýya býrakýlmaktadýr.
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Türkiye ucuz iþgücü ile övünür bir ülke haline
getirilmek istenmektedir. Ucuz iþgücü yaygýn
yoksulluk anlamýna gelmektedir. Hükümet
yoksullukla gerçekten mücadele etmek istiyorsa,
öncelikle Asgari ücretin revize edilmesi içine harekete
geçmeli, bu amaçla Asgari ücret tespit komisyonu
demokratikleþtirilerek derhal bir araya getirilmelidir.

BASINDA ARAÞTIRMAMIZ...

19

DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný açýkladý.

ÝÞÇÝ ENDEKS MAÐDURU
4 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 3,6 olarak açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için ortalama yüzde 4,58 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip % 20
için 11,79 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama
indeksi yýllýk olarak yüzde 18,66 olarak gerçekleþti.

m YÜZDE 6LIK ASGARÝ ÜCRET ZAMMI KÝRA VE EKMEKTEKÝ
FÝYAT ARTIÞLARI KARÞISINDA ALIM GÜCÜNÜ 4 AYDA YÝTÝRÝRKEN,
ASGARÝ ÜCRET GEÇEN YILIN NÝSAN AYINDAN BU YANA KÝRADAKÝ
FÝYAT ARTIÞI KARÞISINDA YÜZDE 12, EKMEKTEKÝ FÝYAT ARTIÞI
KARÞISINDA YÜZDE 9 DEÐER YÝTÝRDÝ.
m KÝRA FÝYATLARINDA YILLIK ARTIÞ YÜZDE 21,68, EKMEK
FÝYATLARINDA YÜZDE 18,11, TOPLU ULAÞIMDA YÜZDE 12,00
ORANINDA ARTTI. BU HARCAMA KALEMLERÝ ÜZERÝNDEN
OLUÞTURULAN TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ YÜZDE 18,66 OLDU.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 4,58 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin yüzde 50 fazlasý olarak gerçekleþti.
Geçen yýlýn nisan ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için yüzde 11,79 düzeyinde gerçekleþti,
en zengin dilim için ise bu oran yüzde 10,63 oldu.
Kira, ekmek ve ulaþým fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan Temel
Harcama Ýndeksi ise yýllýk olarak yüzde 18,66 oldu. Buna göre kiralardaki yýllýk artýþ yüzde 21,68 olurken, ekmek
yüzde 18,11 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ yüzde 12 olarak gerçekleþti.

EKMEK VE KÝRA DAR GELÝRLÝNÝN BELÝNÝ BÜKMEYE DEVAM EDÝYOR
Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn nisan ayýna göre en yoksuldan en zengine
doðru sýrasýyla yüzde 11,79, 11,54, 11,37, 11,12, 10,63 oranýnda arttý. Nisan ayý için bir önceki aya göre enflasyon
ise sýrasýyla yüzde 1,02, 1,11, 1,10, 1,16, 1,20 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon gelir gruplarýna
göre sýrayla yüzde 4,58, 4,20, 3,96, 3,65, 3,00 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise ayný sýrayla 11,31,
11,09, 10,98, 10,78, 10,45 düzeyinde yaþandý.
Asgari ücret zammý kira ve ekmek karþýsýnda 4 ayda alým gücünü kaybederken, asgari ücretli aralýk ayýna
göre daha az bulgur, makarna, þehriye, tavuk, balýk ve beyaz peynir alýyor. Ocak ayýndan geçerli olmak üzere
yüzde 6 olarak belirlenen asgari ücret zammý, 4 ayda en önemli harcama kalemleri olan kira karþýsýnda tamamen
erirken, ekmek karþýsýnda yüzde 94 oranýnda eridi. Kira artýþý yýlýn ilk dört ayýnda yüzde 6,62 olurken, ekmekteki
artýþ yüzde 5,63 oldu.
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Yýllýk bazda ise asgari ücret temel harcama
kalemleri karþýsýnda ciddi kayýplar yaþadý. Asgari ücret
geçen yýlýn nisan ayýndan bu yana kiradaki fiyat artýþý
karþýsýnda yüzde 12, ekmekteki fiyat artýþý karþýsýnda
yüzde 9 deðer yitirdi.

ASGARÝ ÜCRETE EK ZAM, TÜÝKE ÞEFFAFLIK
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, emekçilerin enflasyon karþýsýnda
ezildiðini söyledi. Enflasyon verilerinin emekçinin enflasyonunu tam olarak yansýtamadýðýnýn belirtildiði açýklamada,
ekmek, kira gibi temel harcama kalemlerinde yýllýk artýþ oranlarý yüzde 20leri bulmaktadýr, oysa emekçilere
yapýlan ücret artýþlarý genel endeks verileri dikkate alýnarak gerçekleþtirilmektedir. Bu da emekçilerin yoksullaþmasý
anlamýna gelmektedir. Temel harcama kalemlerindeki yüksek artýþlar dikkate alýndýðýnda asgari ücrete yapýlan
artýþlar komiktir. Asgari ücretli geçen senenin ayný dönemine göre önemli oranda yoksullaþmýþtýr. Asgari ücret
açlýk ve yoksulluk sýnýrý dikkate alýnarak derhal revize edilmelidir. Yoksullaþtýrýlan emekçiler bunun hesabýný
mutlaka soracaktýr denildi.
Açýklamada, indekste yer alan maddelerin aðýrlýklarýnýn TÜÝK tarafýndan gizli tutulmakta olduðuna da
dikkat çekilerek, her yýl bu aðýrlýklarýn ve maddelerin deðiþtirildiðine iþaret edildi. Enflasyon verileri konusunda
bir þeffaflýðýn söz konusu olmadýðýna ve verilerin müdahaleye açýk býrakýldýðýna iþaret edilen açýklamada, bu
durum enflasyon verilerine olan güveni de sorgulatmaktadýr denildi. Açýklamada devamla þu görüþlere yer
verildi: Tüm bu veriler bize göstermektedir ki, enflasyon emekçileri yoksullaþtýrmanýn aracý haline getirilmiþtir.
Bu yüzden TÜÝK þeffaflaþtýrýlmalý ve emekçilerin denetimine açýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir.
Sendikamýz farklý gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç
olarak deðerlendirmektedir. Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký
Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi
tarafýndan tespit edilmiþ ve kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon
rakamlarýnýn ne kadar gerçeði yansýttýðý tartýþmalýdýr.
Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr. Dolayýsýyla
araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda 2003 yýlý
Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi 2003
yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr.
Buna karþýn gýda harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan
pay ayýrmaktadýr. Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha
çok etkilemektedir. Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin
yüzde 20 açýsýndan daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre
belirlenmemesi bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
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DÝSK baðlý Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
asgari ücretliye yapýlacak temmuz zammý ile neyin ne kadara alýnabileceðini açýkladý.

Asgari ücrette sefalet artýþý
Ýþte asgari ücretliye layýk görülen artýþ;
10 gr bebek mamasý
60 gr Beyaz Peynir
60 gr Kabak Çekirdeði
DÝSKe baðlý Birleþik Metal Ýþ Araþtýrma dairesi tarafýndan TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden yaptýðý
hesaplama asgari ücrete yapýlan yüzde 4lük zammýn en temel ihtiyaçlarý bile karþýlamaktan uzak trajikomik bir
rakam olduðunu ortaya koydu.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre asgari ücretliye verilen günlük 54 kuruþluk zam ile ancak 1 adet kuru simit
alýnabilir.
Birleþik Metal Ýþ Araþtýrma dairesi asgari ücrete yapýlacak olan yüzde 4lük zammýn, geçim koþullarýna
katkýsýný araþtýrdý. TÜÝK Madde Fiyatlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre, asgari ücretli aldýðý günlük 54
kuruþluk zamla 170 gr pirinç, 10 gr bebek mamasý, 40 gram dana eti, 60 gram beyaz peynir, 40 gram bal, 60
gram çay, 10 gram nescafeden birini tercih etmesi gerekiyor. Yapýlan zamla bir yerden bir yere gitmesi bile
mümkün deðil. Çünkü Belediye Otobüsü için tek bilet verilen
zammýn iki katýndan fazla. Aldýðý zamla dýþarýda bir tas çorba
içmek isteyen asgari ücretli yaklaþýk dört günlük zammý lokantaya
býrakmak zorunda.

EKMEK VE KÝRA ARTIÞLARINA DAYANAMADI
Ocak ayýnda yapýlan yüzde 6lýk ücret artýþý kira ve ekmek
karþýsýnda alým gücünü koruyamadý. Asgari ücretli aralýk ayýna
göre pek çok ürünü daha az alýyor. Söz konusu ücret artýþý en
önemli harcama kalemleri olan kira karþýsýnda nisan ayýnda tamamen
erirken, mayýs ayý için ekmek karþýsýnda deðerini hemen hemen
yitirdi. Kira artýþý yýlýn ilk beþ ayýnda yüzde 7,89 olurken, ekmekteki
artýþ yüzde 5,63 oldu.
Metal Ýþ Yönetim Kurulu, yapýlacak olan yüzde 4lük artýþýn
emekçilerin beklentilerini karþýlamaktan çok uzak olduðunu söyledi.
Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn altýnda belirlendiðine dikkat çekilen
açýklamada, hükümetin tercihini sermaye çevrelerinden yana
kullandýðýný ve emekçilere sýrtýný döndüðü söylendi.
temel harcama kalemleri karþýsýnda ciddi kayýplar yaþadýðýnýn
savunulduðu açýklamada þu görüþlere yer verildi: asgari ücret
artýþý 4 milyon asgari ücretliyi, aileleri birlikte 10 milyondan fazla
kiþiyi ilgilendirmektedir.
Asgari ücretin baský altýnda tutulmasý yoksullukta ýsrar demektir.
Temmuz zammý yeniden gözden geçirilmeli ve emekçilerin
beklentileri göz önüne alýnarak revize edilmelidir.
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: %19,08
6 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 3,87 olarak açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için ortalama yüzde 3,95 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip yüzde
20 için 9,95 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu
harcama indeksi yýllýk olarak yüzde 19,08 olarak gerçekleþti. Aradaki fark TÜFE indeksinin emekçinin
enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki iddialarý güçlendiriyor.
m Kiralardaki yýllýk artýþ yüzde 21,68 olurken, ekmek yüzde
18,11 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ yüzde 12 olarak
gerçekleþti.
m TÜFE Genel Ýndeksinde yüzde 0,24 oranýndaki düþüþe karþýn
THÝ ekmekteki yüzde 2lik artýþla yüzde 1,27 oranýnda arttý. Yýlbaþýndan
bu yana artýþ ise yüzde 7,2 oldu.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 3,95 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin üstünde gerçekleþti.
Geçen yýlýn Haziran ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için yüzde 9,95, ortalamalar
üzerinden ise yüzde 11,20 düzeyinde gerçekleþti, en zengin dilim için ise bu oranlar yüzde 8,39 ve 10,25 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 19,08 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 21,68 olurken, ekmek yüzde 18,11 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ yüzde 12 olarak
gerçekleþti. TÜFE Genel Ýndeksinde yüzde 0,24
oranýndaki düþüþe karþýn THÝ ekmekteki yüzde 2lik
artýþla yüzde 1,27 oranýnda arttý. Yýlbaþýndan bu
yana artýþ ise yüzde 7,2 oldu.

YOKSULUN ENFLASYONU DAHA YÜKSEK
Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn haziran ayýna göre en yoksuldan en
zengine doðru sýrasýyla yüzde 9,95, 9,69, 9,46, 9,15, 8,39 oranýnda arttý. Haziran ayý için bir önceki aya göre
enflasyon ise sýrasýyla yüzde 0,55, -0,42, -0,33, -0,22, -0,01 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon
gelir gruplarýna göre sýrayla yüzde 3,95, 3,91, 3,85, 3,82, 3,58 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise
ayný sýrayla 11,20, 10,98, 10,85, 10,63, 10,25 düzeyinde yaþandý. Sebze ve Meyvedeki mevsimsel düþüþ, ekmekteki
artýþa raðmen enflasyonun düþük çýkmasýna yol açtý. Bu durum dar gelirlinin enflasyonun düþmesi yanýlsamasýna
neden oldu.
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TEMMUZ ARTIÞLARI DÖNEMÝNDE ENFLASYONUN DÜÞMESÝ MANÝDAR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, enflasyondaki düþüþün yanýltýcý
olduðunu söyledi. Enflasyonun emekçilerin enflasyonunu tam olarak yansýtamadýðýnýn belirtildiði açýklamada,
ekmek, kira ve toplu ulaþým üzerinden hazýrlanan Temel Harcama Ýndeksinin bu gerçeði açýða çýkardýðý belirtildi.
Söz konusu indekse göre ekmek, kira ve toplu ulaþým araçlarýnýn fiyatlarýndaki artýþ aðýrlýklý olarak yýllýk bazda
yüzde 19,08 olurken, indeksin geçen aya göre yüzde 1,27 arttýðý ifade edildi. Açýklamada þu görüþlere yer verildi:
Sendikamýz uzun bir süredir enflasyon verileri konusunda rahatsýzlýðýný, yaptýðý açýklamalarla ifade etmektedir.
Genel indekste yer alan maddelerin aðýrlýklarý TÜÝK tarafýndan gizli tutulmakta, her yýl bu aðýrlýklar ve
maddeler deðiþtirilmektedir. Enflasyon verileri konusunda bir þeffaflýðýn söz konusu deðildir ve veriler müdahaleye
açýktýr. Enflasyonun temmuz ücret artýþlarýnýn gündemde olduðu bir dönemde eksiye dönmesi manidardýr.
Benzer bir geliþmenin MESS grup sözleþmelerinin öncesinde yaþandýðý hatýrlanmalýdýr. Enflasyon emekçileri
yoksullaþtýrmanýn aracý haline getirilmiþtir. TÜÝK emek örgütlerinin denetimine açýklamalý, enflasyon üzerindeki
örtü kalkmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

ENFLASYON RAKAMLARI ÝLE
OYNANIYOR MU?
m 7 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 3,11 olarak
açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için ortalama yüzde
3,43 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip yüzde
20 için 8,24 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý
üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi yýllýk olarak yüzde
17,18 olarak gerçekleþti. Temel Harcama Ýndeksi ile TÜFE arasýndaki
fark TÜFE indeksinin gerçek enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki
iddialarý güçlendiriyor.
m Temmuz ayýnda 62 gýda maddesindeki artýþa karþýn sadece
46 gýda maddesinin fiyatýnýn düþmüþ olmasý, kaba ortalamaya göre
madde fiyatlarýnda yüzde 0,53lük bir artýþýn gerçekleþmiþ olmasý,
gýda grubu içinde en yüksek aðýrlýða sahip kalemlerden biri olan
ekmeðin yüzde 0,64 oranýndaki artýþ göstermesi gibi faktörlere
raðmen Gýda fiyatlarýnda yüzde 0,71lik düþüþ enflasyon rakamlarýna
dair kuþkularý ise artýrýyor.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: %17,18
m Temmuz ayýnda kiralardaki yýllýk artýþ yüzde 20,30 olurken,
ekmek yüzde 18,30 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ
yüzde 9,6 olarak gerçekleþti.
m TÜFE Genel Ýndeksinde yüzde 0,73 oranýndaki düþüþe karþýn
THÝ ekmekteki yüzde 0,64, kiradaki yüzde 1,4lük artýþla yüzde 0,87
oranýnda arttý. Yýlbaþýndan bu yana artýþ ise yüzde 7,96 oldu.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 3,43 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin üstünde gerçekleþti.
Geçen yýlýn Temmuz ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul 20lik dilim için yüzde 8,24, ortalamalar
üzerinden ise yüzde 10,83 düzeyinde gerçekleþti, en zengin dilim için ise bu oranlar yüzde 6,7 ve 9,7 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 17,18 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 20,30 olurken, ekmek yüzde 18,30 oranýnda artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ yüzde
9,6 olarak gerçekleþti. TÜFE Genel Ýndeksinde yüzde 0,73 oranýndaki düþüþe karþýn THÝ ekmekteki yüzde
0,64, kiradaki yüzde 1,4lük artýþla yüzde 0,87 oranýnda arttý. Yýlbaþýndan bu yana artýþ ise yüzde 7,96 oldu.
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Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn temmuz ayýna göre en yoksuldan en
zengine doðru sýrasýyla yüzde 8,24, 7,99, 7,78, 7,46, 6,7 oranýnda arttý. Temmuz ayý için bir önceki aya göre
enflasyon ise sýrasýyla yüzde 0,49, -0,54, -0,53, -0,56, -0,54 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon
gelir gruplarýna göre sýrayla yüzde 3,43, 3,34, 3,29, 3,12, 3 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise ayný
sýrayla 10,83, 10,61, 10,24, 9,81, 9,7 düzeyinde yaþandý. Sebze ve Meyvedeki mevsimsel düþüþ, ekmekteki artýþa
raðmen enflasyonun düþük çýkmasýna yol açtý. Bu durum dar gelirlinin enflasyonun düþmesi yanýlsamasýna
neden oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI ÞAÝBELÝDÝR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, enflasyon rakamlarýndaki azalýþýn
gerçekçi olmadýðýný söyledi. Enflasyon hesaplamasýnda madde aðýrlýklarýnýn kamuoyunun bilgisinden gizlendiðinin
hatýrlatýldýðý açýklamada þu görüþlere yer verildi: Temmuz ayýnda 62 gýda maddesindeki artýþa karþýn sadece
46 gýda maddesinin fiyatýnýn düþmüþ olmasý, kaba ortalamaya göre madde fiyatlarýnda yüzde 0,53lük bir artýþýn
gerçekleþmiþ olmasý, gýda grubu içinde en yüksek aðýrlýða sahip kalemlerden biri olan ekmeðin yüzde 0,64
oranýndaki artýþ göstermesi gibi faktörlere raðmen gýda fiyatlarýnda yüzde 0,71lik düþüþ enflasyon rakamlarýna
dair kuþkularý artýrmaktadýr. Sendikamýz uzun bir süredir enflasyon verileri konusunda rahatsýzlýðýný, yaptýðý
açýklamalarla ifade etmektedir. Enflasyon verileri konusunda bir þeffaflýk söz konusu deðildir ve veriler müdahaleye
açýktýr. TÜÝK emek örgütlerinin denetimine açýklamalý, hesaplamada kullanýlan aðýrlýklar kamuoyunun bilgisine
sunulmalý, enflasyon üzerindeki örtü kalkmalýdýr. Aksi taktirde enflasyon rakamlarý üzerindeki þaibe devam
edecektir. 
Ücret artýþlarýnýn enflasyon verileri dikkate alýnarak gerçekleþtiðinin hatýrlatýldýðý açýklamada, toplusözleþme
dönemlerinde bu verilerin emekçilerin refahýný doðrudan etkilediði vurgulanarak, ücretlerin enflasyon rakamlarý
ile baský altýna alýnmaya çalýþýldýðý ifade edildi. Hükümet ile Kamu Emekçisi Sendikalarý arasýnda sürdürülen
görüþmelere de dikkat çekilen açýklamada, kamu emekçilerinin karþýsýna temel harcama kalemlerinde yaþanan
devasa artýþlara karþýn þeffaf olmayan yöntemlerle hesaplanan enflasyon verileri ile çýkýldýðýna iþaret edildi.
Kamu Emekçilerin Grev ve Toplusözleþme hakkýnýn tanýnmamasýnýn da eleþtirildiði açýklamada, grev ve
toplusözleþme hakký için KESKin yürüttüðü mücadelenin desteklendiði ifade edildi.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ

Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir.
Sendikamýz farklý gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç
olarak deðerlendirmektedir. Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký
Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi
tarafýndan tespit edilmiþ ve kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon
rakamlarýnýn ne kadar gerçeði yansýttýðý tartýþmalýdýr.
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Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr. Dolayýsýyla
araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda 2003 yýlý
Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi 2003
yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.
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KIDEM TAZMÝNATI ÝLE EV HAYAL OLDU
DÝSKe baðlý Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi tarafýndan TÜÝK madde fiyatlarý, ortalama
TÜFE verileri, Merkez Bankasý Beklenti Anketi Temmuz 2007 deðerleri ve Ýstanbul Emlak Komisyoncularý
Odasý "Ýstanbul Konut Sektörü Raporu" Ocak 2007 verileri üzerinden indeksleme ve tahminleme yöntemi ile
yaptýðý araþtýrma, kýdem tazminatlarýnýn deðer kaybýnýn özellikle kira ve konut fiyatlarý karþýsýnda ciddi boyutlara
ulaþtýðýný ortaya koydu.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre kýdem tazminatlarý son 6 yýlda enflasyon karþýsýnda yüzde 5 düzeyinde deðer
yitirirken, kýdem tazminatý ile ev almak kýdem tazminatlarýnýn, konut fiyatlarýndaki yüzde 28lük deðer kaybý
ile hayal oldu.
2000 yýlýnda 524 YTL olan kýdem tazminatý tavaný ortalama olarak, 2001 yýlýnda 763, 2002 yýlýnda 1146,
2003 yýlýnda 1356, 2004 yýlýnda 1530, 2005 yýlýnda 1688, 2006 yýlýnda 1814, 2007 yýlý için ise 1995 ytl olarak
belirlendi. 2000-2006 yýllarý arasýnda kýdem tazminatýnda artýþ 3,45 kat olurken, TÜFE 3,67 kat artýþ gösterdi.
Buna göre kýdem tazminatý enflasyon karþýsýnda yüzde 5lik bir kayýp yaþadý.

EN BÜYÜK KAYIP KONUT FÝYATLARI KARÞISINDA
Kýdem tazminatý en büyük kaybý ise konut fiyatlarý karþýsýnda yaþadý. Ýstanbul Emlak Komisyoncularý Odasý
"Ýstanbul Konut Sektörü Raporu" Ocak 2007 verileri üzerinden yapýlan hesaplamaya göre ortalama kira, ortalama
satýþ fiyatýnýn yüzde 5ini temsil ediyor. Buna göre TÜFE Gerçek Kira Fiyatlarý üzerinden oluþturulan seriye
göre satýlýk konut fiyatý ortalama olarak 2000 yýlýnda 13.923 YTL iken, 2001 yýlýnda 21.531, 2002 yýlýnda 29.086,
2003 yýlýnda 36.214, 2004 yýlýnda 43.848, 2005 yýlýnda 52.078, 2006 yýlýnda 63.078 YTL düzeyinde gerçekleþti.
2007 yýlýnda ise bu deðerin tahmini olarak 77.000 YTL olmasý bekleniyor. Ýstanbulda ise bu miktarýn 102.000
YTL olacaðý tahmin ediliyor.
Araþtýrmaya göre kýdem tazminatý 2000-2006 yýllarý arasýnda 3,45 kat artarken konut fiyatlarý 5,53 kat arttý.
Buna göre konut fiyatlarý karþýsýnda erime yüzde 28 düzeyini buldu. 2007 için ise bu kaybýn yüzde 35 düzeyine
ulaþmasý bekleniyor.

KIDEM TAZMÝNATI TAVANI ÝLE EV ALMAK HAYAL
En yüksek ücretle emekli olan 25 senelik bir iþçi 2000 yýlýnda 13.123 YTL kýdem tazminatý alýrken, bu
miktar 2001 yýlýnda 19.079, 2002 yýlýnda 28.667, 2003 yýlýnda 33.924, 2004 yýlýnda 38.252, 2005 yýlýnda 42.201,
2006 yýlýnda 45.351, 2007 yýlýnda 49.886 YTL oldu. Kýdem tazminatý tavaný ile 2002 yýlýnda Türkiye ortalamasýna
göre ev almak mümkün iken, 2003 yýlýnda bu miktar ile ortalama bir evin yüzde 94ü, 2004 yýlýnda yüzde 87si,
2005 yýlýnda yüzde 81i, 2006 yýlýnda yüzde 72si alýnabiliyordu. 2007 yýlýnda bu deðerin tahmini olarak yüzde
65 olmasý bekleniyor. Ýstanbul için ise 2002 yýlýnda yüzde 69 olan bu oran, bugün yüzde 49a düþmüþ durumda.

BMÝS YÖNETÝM KURULU: KIDEM TAZMÝNATI BÝLÝNÇLÝ OLARAK ERÝTÝLÝYOR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik
Metal Ýþ Sendikasý Yönetim Kurulu, kýdem tazminatlarýnýn sistematik bir biçimde aþaðýya çekildiðini
söyledi. Kýdem tazminatlarýnýn erimesinin ve alým
gücünü kaybetmesinin arkasýnda, sermaye çevrelerinin kýdem tazminatlarýný ortadan kaldýrýlmaya
yönelik giriþimlerinin olduðunun ifade edildiði
açýklamada þu görüþlere yer verildi: son dönemde
kýdem tazminatý uygulamasýnýn, oluþturulacak bir
fona devredilmesi, kýdem tazminatý ödeme oranlarýnýn aþaðý çekilmesi gibi emekçilerin en temel kazanýmlarýndan
birini hedef alan kimi düzenlemelerin gündeme taþýndýðýný görüyoruz.
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Kýdem tazminatý emekçilerin hassas noktasýdýr. Kimse kýdem tazminatlarýna el uzatmaya kalkmasýn. Ýþçi
sýnýfýnýn tepkisi çok sert ve aðýr olur. Kýdem tazminatýnýn iþten çýkartmalarda da caydýrýcý etkisinin olduðunun
hatýrlatýldýðý açýklamada, sermaye çevreleri bir taþla iki kuþ vurmak istiyor. Amaç hem kýdem tazminatýnýn
yükünden kurtulmak hem de iþçiyi iþten çýkarma tehdidini daha güçlü bir biçimde ele almaktýr. Buna izin
vermeyeceðiz denildi.
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

ENFLASYON DAR GELÝRLÝ ÝÇÝN ARTTI,
ZENGÝN ÝÇÝN DÜÞTÜ
m 8 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 3,13 olarak
açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için ortalama yüzde
3,98 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip yüzde
20 için 9,20 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý fiyatlarý
üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi yýllýk olarak yüzde
16,61 olarak gerçekleþti. Temel Harcama Ýndeksi ile TÜFE arasýndaki
fark TÜFE indeksinin gerçek enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki
iddialarý güçlendiriyor.
m Aðustos ayýnda gýda maddelerinde yaþanan artýþ dar gelirlinin
enflasyonunu yükseltirken, en zengin yüzde 20 için enflasyon geriledi.
Enflasyon en yoksul yüzde 20 için yüzde 0,52 olurken, en zengin
yüzde 20 için yüzde 0,04 oldu. Yýllýk enflasyonda ise en zengin için
yüzde 6,91 olan enflasyon dar gelirli için yüzde 9,2 düzeyinde
gerçekleþti. TÜÝKe göre ise yýllýk enflasyon yüzde 7,39 olarak belirlendi.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: %16,61
m Aðustos ayýnda kiralardaki yýllýk artýþ yüzde 19,65 olurken,
ekmek yüzde 17,40 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ
yüzde 9,44 olarak gerçekleþti.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 3,43 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin üstünde gerçekleþti.
Geçen yýlýn Aðustos ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul yüzde 20lik dilim için yüzde 9,2, ortalamalar
üzerinden ise yüzde 11,15 düzeyinde gerçekleþti, en zengin dilim için ise bu oranlar yüzde 6,91 ve 10,29 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 17,18 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 19,65 olurken, ekmek yüzde 17,40 oranýnda artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda ise ortalama artýþ yüzde
9,44 olarak gerçekleþti. THÝ ekmekteki yüzde 1,53, kiradaki yüzde 1,4lýk artýþla yüzde 1,24 oranýnda arttý.
Yýlbaþýndan bu yana artýþ ise yüzde 9,44 oldu.
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Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn aðustos ayýna göre en yoksuldan en
zengine doðru sýrasýyla yüzde 9,20, 8,77, 8,42, 7,95, 6,51 oranýnda arttý. Aðustos ayý için bir önceki aya göre
enflasyon ise sýrasýyla yüzde 0,52, 0,35, 0,28, 0,14, -0,04 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon gelir
gruplarýna göre sýrayla yüzde 3,98, 3,72, 3,60, 3,39, 2,98 oldu. 12 Aylýk ortalamalara göre enflasyon ise ayný
sýrayla yüzde 11,15, 10,92, 10,81, 10,63, 10,29 düzeyinde yaþandý.

TÜÝK HALK DENETÝMÝNE
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu, TÜÝK tarafýndan açýklanan enflasyon
rakamlarýnýn sokaktaki enflasyonu yansýtmadýðýný belirtti. Bunun en somut göstergesinin kira ve ekmek
fiyatlarýndaki artýþýn enflasyonu katlamasý olduðunun ifade edildiði açýklamada, bu durumun TÜFE sepetini
oluþturan maddelerin aðýrlýklarýnýn ve harcama kalýbýnýn gerçeði yansýtmadýðý konusundaki þüpheleri artýrdýðý
belirtildi. TÜÝK tarafýndan madde aðýrlýklarýnýn ve hangi yöntemlerle bu aðýrlýklarýn belirlendiðinin gizli
tutulduðunun söylendiði açýklamada, bu durumun bir güvensizlik ortamý yarattýðýna dikkat çekildi. Açýklamada
þu görüþlere yer verildi: Enflasyonun ücret artýþlarýnda temel alýnan veri konumundadýr. Açýklanan TÜFE
rakamlarý halkýn alým gücünü doðrudan etkilemektedir. Dolayýsý ile bu verilerin belirlenmesinde kullanýlan
aðýrlýklarýn kamuoyundan gizlenmesi demokrasi aykýrýdýr. Bu yüzden:
1) TÜÝK, tüm emekçilerin yaþam standartlarýný etkileyen, enflasyon rakamlarýný hangi yöntem ve madde
aðýrlýklarý ile belirlediðini, enflasyonun hangi kesimlere ne oranda yansýdýðýný açýklamalýdýr.
2) Her kesimin enflasyonun farklý olduðundan hareketle, ücretliler için ayrý bir enflasyon hesaplamasýna
gidilmelidir.
3) Kamu için üretilen tüm veriler kamuoyunun bilgisine açýlmalýdýr.
4) Kurum emekçilerin denetimine olanak verecek þekilde yeniden yapýlandýrýlmalý, emek örgütleri, yönetim
kuruluna gözlemci üye olarak katýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr.
Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr. Dolayýsýyla
araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda 2003 yýlý
Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi 2003
yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
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Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.

BASINDA ARAÞTIRMAMIZ...
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

TÜÝKin hesabý, çarþýya uymadý
m 9 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 4,19 olarak
açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için ortalama yüzde
5,34 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip yüzde
20 için yüzde 8,81 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý
fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi yýllýk olarak
yüzde 17,50, aylýk olarak ise 2,41 olarak gerçekleþti. Temel Harcama
Ýndeksi ile TÜFE arasýndaki fark TÜFE indeksinin sokaktaki
enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki iddialarý güçlendiren bir
gösterge.
m Ramazan ayýnýn etkisi ile Eylül ayýnda gýda maddelerinde
yaþanan fahiþ artýþlar dar gelirlinin enflasyonunu daha fazla etkiledi.
Enflasyon en yoksul yüzde 20 için yüzde 1,3 olurken, en zengin
yüzde 20 için yüzde 0,95 oldu. Yýllýk bazda ise en zengin için yüzde
6,76 olan enflasyon dar gelirli için yüzde 8,81 düzeyinde gerçekleþti.
Genel endekse göre ise yýllýk enflasyon yüzde 7,12.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: %17,50
m Eylül ayýnda kiralardaki artýþ bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 18,81 olurken, ekmek yüzde 17,95 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmda
ise ortalama artýþ yüzde 12,84 oldu. Toplu taþýma araçlarýna eylül
ayýnda ciddi oranda zam geldi.
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýl baþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 3,43 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin üstünde gerçekleþti.
Geçen yýlýn eylül ayýndan bu yana enflasyon ise en yoksul yüzde 20lik dilim için yüzde 8,81, ortalamalar
üzerinden ise yüzde 10,42 düzeyinde gerçekleþti, en zengin dilim için ise bu oranlar yüzde 6,76 ve 9,14 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 17,50 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 18,81, ekmekteki artýþ yüzde 17,95 oldu. Toplu ulaþýmda ise artýþ oraný yüzde 12,84e ulaþtý. THÝ,
aylýk bazda ise ekmek için yüzde 1,98, kira için yüzde 1,67, toplutaþýma için yüzde 1,24 oranýnda artýþ gösterdi.
Buna göre aylýk bazda THÝ yüzde 2,41lik artýþa ulaþýrken, yýlbaþýndan bu yana artýþ oraný ise yüzde 12,05 oldu.

EYLÜLDE DE ENFLASYON YOKSULU DAHA ÇOK ETKÝLEDÝ
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Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn eylül ayýna göre en yoksuldan en zengine
doðru sýrasýyla yüzde 8,81, 8,41, 8,07, 7,66, 6,76 oranýnda arttý. Eylül ayý için bir önceki aya göre enflasyon ise
sýrasýyla yüzde 1,30, 1,22, 1,15, 1,08, 0,95 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre ise enflasyon gelir gruplarýna göre
sýrayla yüzde 5,34, 5,00, 4,80, 4,51, 3,96 oldu. 12 Aylýk ortalamalarda ise enflasyon ayný sýrayla yüzde 10,42,
10,16, 9,98, 9,70, 9,14 düzeyinde yaþandý.

ÝÞÇÝ ÜCRETLERÝ ERÝYOR
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu yaptýðý açýklamada, Türkiye ekonomisi
açýsýndan çizilen pembe tabloya raðmen, halkýn alým gücünde ciddi düþüþlerin yaþandýðýna dikkat çekerek,
enflasyon verilerinin temel harcama kalemlerinin çok gerisinde kalmasýnýn manidar olduðuna iþaret etti. Ýþçi
ücretlerinin belirlenmesinde enflasyonun temel kriter olarak alýndýðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada þu görüþlere
yer verildi: Ýþçi ücretleri baþta Kira ve ekmek olmak üzere pek çok temel harcama maddesi karþýsýnda ciddi
kayýplar yaþamaktadýr. Söz konusu kayýplar iþverenler ve devlet açýsýndan görmezden gelinmekte, hesaplamasýnda,
madde aðýrlýklarý TÜÝK tarafýndan gizli tutulan TÜFE indeksi önümüze getirilmektedir. Enflasyon yoksullaþtýrmanýn
meþru aracý konumundadýr. Emekçiler bir ramazana daha TÜÝKin hesabý, çarþýya uymadý gerçeði ile
girmektedir. Bu yüzden enflasyon verilerinin güvenilirliði için;
1) TÜÝK, tüm emekçilerin yaþam standartlarýný etkileyen, enflasyon rakamlarýný hangi yöntem ve madde
aðýrlýklarý ile belirlediðini, enflasyonun hangi kesimlere ne oranda yansýdýðýný açýklamalýdýr.
2) Her kesimin enflasyonun farklý olduðundan hareketle, ücretliler için ayrý bir enflasyon hesaplamasýna
gidilmelidir.
3) Kamu için üretilen tüm veriler kamuoyunun bilgisine açýlmalýdýr.
4) Kurum emekçilerin denetimine olanak verecek þekilde yeniden yapýlandýrýlmalý, emek örgütleri, yönetim
kuruluna gözlemci üye olarak katýlmalýdýr.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi Ekim ayý için
gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

Enflasyon karabasana dönüþtü
m 10 aylýk TÜFE Türkiye ortalamasý için yüzde 6,08 olarak
açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için ortalama yüzde
7,44 olarak gerçekleþti. Yýllýk enflasyon ise en az gelire sahip yüzde
20 için yüzde 9,74 olurken, kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý
fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi aylýk olarak
1,97, yýllýk olarak yüzde 20,15 artýþ gösterdi. Araþtýrmada Temel
Harcama Ýndeksi ile TÜFE arasýndaki fark TÜFEnin sokaktaki
enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki iddialarý güçlendiren bir
gösterge olarak deðerlendiriliyor.
m Ekim ayýnda özellikle gýda maddelerinde yaþanan yüksek
artýþlar, eylül ayýndakine benzer bir biçimde dar gelirlinin enflasyonunu
daha fazla etkiledi. Enflasyon en yoksul yüzde 20 için yüzde 2,02
olurken, en zengin yüzde 20 için yüzde 1,49da kaldý. Yýllýk bazda ise
en zengin için yüzde 7,00 olan enflasyon dar gelirli için yüzde 9,74
düzeyinde gerçekleþti. Genel endekse göre ise yýllýk enflasyon yüzde
7,12.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: % 20,15
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýlbaþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 7,44 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin yüzde 5,47lik enflasyonunun
üstünde gerçekleþti.
Yýllýk enflasyon ise en yoksul yüzde 20lik dilim için yüzde 9,74 düzeyine çýkarken, ortalamalar üzerinden
bu oran yüzde 10,32yi buldu. En zengin yüzde 20lik dilim için ise bu oranlar yüzde 7 ve 8,87 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 20,15 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 18,63, ekmekteki artýþ yüzde 17,28 toplu taþýma ulaþýmýnda yüzde 31,80 oldu. Aylýk bazda ise ekmek
yüzde 0,90, kira yüzde 1,49, toplu taþýma ulaþýmý yüzde 6,08 oranýnda artýþ gösterdi. THÝ, aylýk bazda yüzde
1,97, yýlbaþýndan bu yana ise yüzde 15,13 düzeyinde yükseldi.
Ýlave olarak son bir yýl içinde tereyaðýnda yüzde 21,11, makarnada yüzde17,85, beyaz peynirde yüzde 105,1,
yoðurtta yüzde 20,19 artýþlar dikkat çekici oldu.

39

EKÝM AYINDA DA ENFLASYON YOKSULU DAHA ÇOK ETKÝLEDÝ

Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn ekim ayýna göre en yoksuldan en zengine
doðru sýrasýyla yüzde 9,74, 9,17, 8,73, 8,18, 7,00 oranýnda arttý. Ekim ayý için bir önceki aya göre enflasyon ise
sýrasýyla yüzde 2,02, 1,95, 1,84, 1,76, 1,49 olarak gerçekleþti. Aralýk ayýna göre enflasyon ise gelir gruplarýna göre
sýrayla yüzde 7,44, 7,01, 6,70, 6,31, 5,47 oldu. 12 Aylýk ortalamalarda ise enflasyon ayný sýrayla yüzde 10,32,
10,03, 9,81, 9,50, 8,87 olarak gerçekleþti.

BÝRLEÞÝK METAL ÝÞ SENDÝKASI :ENDEKS YENÝLENMELÝ
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Yönetim Kurulu, enflasyon rakamlarýnýn
sokaktaki fiyat artýþlarý gerçeðini yansýtmadýðýna iþaret ederek, sokaktaki enflasyon ile iþçinin enflasyonu arasýndaki
farkýn, iþçiler için bir karabasana dönüþtüðüne dikkat çekti. Ýþçi ücretlerindeki artýþlarýn büyük oranda enflasyona
endeksli olarak gerçekleþtirildiðine iþaret edilen açýklamada, iþçiler sokaktaki enflasyon ile TÜÝKin açýkladýðý
enflasyon arasýndaki farký alým güçlerindeki düþüþle en aðýr biçimde hissediyorlar. Süt, tereyað, yoðurt, makarna
ve dar gelirlinin temel gýda maddesi olan ekmekteki artýþlar yüzde 15-20 düzeylerine ulaþmýþken, kiralarda ki
artýþlar yüzde 20 düzeylerini zorlarken, iþçiler yýllýk yüzde 7lik artýþ oranlarýna mahkum edilmeye çalýþýlýyor.
Ýþçiler, artýk bu aldatmacanýn maðduru olmak istemiyor. Ýþçiyi gün be gün yoksullaþtýran bu endeks emekçilerin
harcamalarý dikkate alýnarak derhal yenilenmeli, TÜFE üzerindeki sis perdesi aralanmalýdýr denildi.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.
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Asgari ücret mum gibi
DÝSK/Birleþik Metal Ýþ sendikasý Araþtýrma Dairesinin TÜÝK madde fiyatlarý üzerinden indeksleme yöntemi
ile yaptýðý araþtýrmaya göre, 2007 yýlýnda Asgari Ücrete yapýlan yüzde 10luk zam temel ihtiyaç maddelerindeki
fiyat artýþlarý karþýsýnda fazla dayanamadý. Asgari ücretlinin ücretine yapýlan zam en önemli harcama kalemi olan
ekmekteki fiyat artýþlarýnýn karþýsýnda alým gücünü 8 ayda tamamen kaybederken, ekim ayý içinde kayýp yüzde
3e ulaþtý. Buna göre Aralýk 2006ya göre asgari ücretli 37 adet daha az ekmek alabiliyor. Asgari ücret zammý
et grubunda tavuk fiyatlarýndaki artýþla mayýs ayýndan itibaren kayýpla karþýlaþýrken, kira karþýsýnda temmuzdan
sonra kayýplar arttý.
Araþtýrmaya göre geçen sene yapýlan ücret artýþý ile asgari ücretli gýda, barýnma, ulaþým ve ýsýnma gibi temel
ihtiyaçlarýný deðil bir nebze karþýlamak elindeki 3-5 kuruþtan da oldu. Ancak asýl trajedi ev kiralarýnda yaþandý.
Asgari ücretlinin aldýðý zam 38 YTL iken, ev kiralarýndaki artýþ yýlýn 10 ayý için 54 YTLye ulaþtý. Asgari ücretliye
yapýlan zam kira karþýsýnda ancak haziran ayýna kadar yetebildi.
Toplu ulaþýmda asgari ücretlinin çilesini artýrdý. Servis, dolmuþ, banliyo trenleri, metro, belediye otobüsü
fiyatlarýndaki ortalama yüzde 18,9 artýþ gösterdi. Toplu ulaþýmdaki kayýp yüzde 7,5 olarak gerçekleþti.
Ekmekteki kaybýn dýþýnda diðer temel gýda kalemlerinde de alým gücü kaybý yaþandý. Asgari ücret geçen yýlýn
Aralýk ayýndan bu yana et grubu (tavuk, dana, kuzu) karþýsýnda yüzde 8,23, süt ve yoðurt grubu karþýsýnda yüzde
3,51, tereyað karþýsýnda yüzde 6,77, bakliyat karþýsýnda yüzde 6,14, peynir grubu karþýsýnda yüzde 16,53 deðer
kaybetti.
Et grubundaki kayýp tavuk fiyatlarýndaki yüzde 55lik fiyat artýþýndan kaynaklanýrken, asgari ücretli aralýk
ayýna göre 33 kg daha az tavuk alabiliyor. Buna karþýn maaþý ile 1 kg daha fazla dana, 3 kg daha fazla koyun
eti temin edebiliyor. Yoðurt-Süt grubu için ise 12 kg daha az yoðurt alabilirken, 1,5 kg daha fazla süt alabiliyor.
Bakliyatta, 19 kg daha az mercimek alýrken, 1 kg kuru fasulye ve 4,65 kg nohut daha fazla temin edebiliyor.
Peynirde ise 32 kg daha az beyaz peynir alabilirken, krem ve kaþar peynirde alým gücünde bir artýþ söz konusu
deðil.
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Birleþik Metal Ýþ Yönetim Kurulu þu görüþlere yer verdi:  Türkiyede
yaklaþýk 7 milyon kayýtlý iþçinin yüzde 44ü asgari ücretle çalýþmakta ya da asgari ücretli olarak gösterilmektedir.
Dolayýsýyla asgari ücret toplumun büyük bir kesimini (aileleri ile birlikte 12-13 milyon kiþiyi) doðrudan etkileyen
bir ücrettir. Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn altýnda belirlenmesi 12-13 milyon insanýn açlýða mahkum edilmesi
anlamýna gelmektedir. Görünen odur ki asgari ücretlinin temel harcama kalemlerindeki fiyat artýþlarý, enflasyonun
çok altýnda kalmaktadýr. Hayatta kalma mücadelesi veren asgari ücretliye verilen yüzde 10luk zam TÜÝKin
enflasyon verilerine raðmen temel harcama kalemlerinin altýnda eriyip gitmiþtir. Ýþveren çevrelerinin beklentilerini
esas alan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun anti demokratik yapýsýndan faydalanarak iþçilere açlýða mahkum
eden AKP hükümeti bu tutumundan derhal vazgeçmelidir.
Anti Demokratik yapýsý ile iþçileri açlýða ve sefalete mahkum eden Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapýsý
emekçilerin aðýrlýðý artýrýlarak geniþletilmelidir. Görüþmeler kamuoyuna açýk hale getirilmeli, anlaþmazlýk
durumunda iþçilerin üretimden gelen güçlerini
kullanabilecekleri yasal zeminler oluþturulmalýdýr.
Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari ücret
üzerinden alýnan vergiler kaldýrýlmalýdýr.Asgari ücretin
herkese bölge, yaþ, iþkolu vb. ayrýmý yapýlmaksýzýn
ayný oranda belirlenmesi esas alýnmalý, Bölgesel asgari
ücrete uygulanmasý yolundaki giriþimlerden uzak
durulmalýdýr. Bu ülkenin insaný açlýkla terbiye
olmayacaktýr.
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DÝSK/Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi Kasým ayý için gelir ve harcama
gruplarýna göre enflasyon oranlarý ile Temel Harcama Ýndeksini açýkladý.

Enflasyon dikiþ tutmuyor
m Yýllýk enflasyon Türkiye ortalamasý için yüzde 8,40 olarak
açýklanýrken, en az gelire sahip yüzde 20lik dilim için yüzde
10,18 olarak gerçekleþti. En çok gelire sahip yüzde 20lik dilim
için ise yüzde 8,08 oldu. Kira, ekmek ve toplu taþýma araçlarý
fiyatlarý üzerinden oluþturulan zorunlu harcama indeksi aylýk
olarak 1,3, yýllýk olarak yüzde 15,63 artýþ gösterdi. Araþtýrmada
Temel Harcama Ýndeksi ile TÜFE arasýndaki fark TÜFEnin
sokaktaki enflasyonunu yansýtmadýðý konusundaki iddialarý
güçlendiren bir gösterge olarak deðerlendiriliyor.
m Kasým ayýnda özellikle ekmek, süt, peynir gibi gýda
maddelerinde yaþanan yüksek fiyat artýþlarý, kira ve ýsýnma
harcamalarý dar gelirlinin enflasyonunu daha fazla etkiledi. Buna
karþýn özellikle alkollü içecekler ve giyim harcamalarýndaki artýþ
yüksek gelir gruplarýný etkiledi.

TEMEL HARCAMA ÝNDEKSÝ: %15,63
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Araþtýrma Dairesi gelir ve harcama gruplarýna göre enflasyon oranlarýný
açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatlarý ve 2003 yýlý Hane Halký Tüketim
anketi sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamaya göre yýlbaþýndan bu yana enflasyon en az gelire sahip yüzde
20lik dilim için yüzde 7,78 oranýyla, en çok gelire sahip yüzde 20lik dilimin yüzde 9,73lük enflasyonunun
üstünde gerçekleþti.
Yýllýk enflasyon ise en yoksul yüzde 20lik dilim için yüzde 10,18 düzeyine çýkarken, ortalamalar üzerinden
bu oran yüzde 10,28i buldu. En zengin yüzde 20lik dilim için ise bu oranlar yüzde 8,08 ve 8,70 oldu.
Kira, ekmek ve toplu taþýma fiyatlarý üzerinden, harcama kalýbý aðýrlýklarý da dikkate alýnarak hazýrlanan
Temel Harcama Ýndeksi (THÝ) ise yýllýk olarak yüzde 15,63 oranýnda artýþ gösterdi. Buna göre kiralardaki yýllýk
artýþ yüzde 18,05, ekmekteki artýþ yüzde 17,07 toplu taþýma ulaþýmýnda yüzde 5,33 oldu. Aylýk bazda ise ekmek
yüzde 2,01, kira yüzde 1,02, toplu taþýma ulaþýmý yüzde 0,21 oranýnda artýþ gösterdi. THÝ, aylýk bazda yüzde
1,3, yýlbaþýndan bu yana ise yüzde 14,12 düzeyinde arttý.

DAR GELÝRLÝNÝN ENFLASYONU ÝKÝ HANELÝ
Araþtýrmaya göre gelir gruplarýna göre enflasyon, bir önceki yýlýn kasým ayýna göre en yoksuldan en zengine
doðru sýrasýyla yüzde 10,18, 9,76, 9,42, 9,02 ve 8,08 oranýnda arttý.
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Kasým ayý için bir önceki aya göre enflasyon ise sýrasýyla yüzde 2,14, 2,20, 2,19, 2,12, 2,19 olarak gerçekleþti.
Aralýk ayýna göre enflasyon ise gelir gruplarýna göre sýrayla yüzde 9,73, 9,35, 9,04, 8,67, 7,78 oldu. 12 Aylýk
ortalamalarda ise enflasyon ayný sýrayla yüzde 10,28, 9,96, 9,72, 9,39, 8,70 olarak gerçekleþti.

BÝRLEÞÝK METAL ÝÞ SENDÝKASI :ENFLASYON DÝKÝÞ TUTUMUYOR
Araþtýrma sonuçlarýna yönelik bir açýklama yapan Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Yönetim Kurulu, enflasyon
oranýnýn hedeflenen enflasyonun iki katý düzeyine çýktýðýna dikkat çekerek, sepetle oynayýp, halkýn alým gücünü
aþaðý çekerek enflasyonla mücadele adý altýnda halkla mücadele ediyorlar buna raðmen hedefledikleri enflasyon
dikiþ tutmuyor dedi. Açýklamada, enflasyon rakamlarýnýn ücret artýþlarýnýn belirlenmesinde de esas alýndýðýna
iþaret edilerek, enflasyon ile alým gücü arasýnda oluþan uyumsuzluðun, yoksulluðu çoðalttýðýna dikkat çekildi.
Asgari ücret görüþmelerinin de, enflasyon oranlarýnýn gölgesinde baþladýðýnýn belirtildiði açýklamada þu görüþlere
yer verildi: Ne asgari ücret komisyonu þeffaf ne de enflasyonun belirleniþ yöntemi. Sýr perdesi altýnda emekçilerin
haklarý gasp ediliyor. Geçen sene yapýlan yüzde 10luk artýþ kira, et, ekmek, süt vb. pek çok ürün karþýsýnda
ciddi kayýplar yaþadý. Enflasyonun üzerinde diye yapýlan artýþ, resmi rakamla bile tükeniyor. Artýk emekçinin
sabredecek gücü kalmadý.

ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu her ay Tüketici Fiyat Endeksindeki deðiþimleri kamuoyuna açýklamaktadýr.
Açýklanan rakamlar Türkiye geneline göre ortalama olarak belirlenmektedir. Buna karþýn bilindiði gibi enflasyon
oranlarý yaþanýlan il, gelir düzeyi ve gelir getirici faaliyete göre farklýlýk gösterebilmektedir. Sendikamýz farklý
gelir gruplarý ve harcama düzeylerine göre enflasyon verilerinin belirlenmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmektedir.
Bu çerçevede gelir gruplarýna göre enflasyon oranlarý, TÜÝK 2003 yýlý Hanehalký Tüketim ve Gelir Araþtýrmasý
harcama kalýplarý ile TÜFE verileri esas alýnarak, sendikamýz araþtýrma birimi tarafýndan tespit edilmiþ ve
kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. Þüphesiz resmi olarak açýklanan enflasyon rakamlarýnýn ne kadar gerçeði
yansýttýðý tartýþmalýdýr. Sendikamýzýn yaptýðý bu çalýþma da söz konusu resmi rakamlar üzerinden hesaplanmýþtýr.
Dolayýsýyla araþtýrmanýn gerçekliði TÜÝK verilerinin gerçekliði oranýndadýr. Bundan böyle araþtýrmalarýmýzda
2003 yýlý Hanehalký Tüketim Araþtýrmasý sonuçlarý ile oluþturulan harcama kalýbý esas alýnacaktýr. Bilindiði gibi
2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Tüketim Harcamasý araþtýrmasý tam örneklem ile uygulanan son kapsamlý
çalýþmadýr.
Gelir gruplarýna göre enflasyon farký, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki deðiþimden kaynaklanmaktadýr.
2003 yýlý Hanehalký Harcama ve Gelir Anketi sonuçlarýna göre en zengin yüzde 20'lik dilimin, en yoksul yüzde
20'ye göre harcamalarýnýn payý eðitimde 13, eðlencede ve kültürde 3, ulaþýmda 4 kat fazladýr. Buna karþýn gýda
harcamalarýna en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin yüzde 48'i kadar harcamalarýndan pay ayýrmaktadýr.
Dolayýsýyla gýda ürünlerinde gerçekleþen bir artýþ en yoksul yüzde 20'nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir.
Benzer bir biçimde eðitim, eðlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarýnda yaþanan artýþ en zengin yüzde 20 açýsýndan
daha önemli görünmektedir. Ancak harcamalarýn madde temelli olarak gelir gruplarýna göre belirlenmemesi
bir sorun olarak deðerlendirilmelidir.
Temel Harcama indeksinde ise ekmek gýda harcamalarýnýn, kira konut harcamalarýnýn, toplu taþýma ise
ulaþým harcamalarýnýn yerine alýnarak bu 3 kalem üzerinden genel harcamalara göre aðýrlýklandýrýlmýþ, bu
aðýrlýklar TÜÝK Madde fiyatlarý üzerinden indeks haline getirilmiþtir.
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OZET DEGERLENDIRME

TIRAJI 30 BIN VE USTU OLAN GAZETELERDE YER ALMA SIKLIGIMIZ
Þubat 2007-Aralýk 2007 tarihleri arasinda
kamuoyu ile paylastigimiz 16 arastirmamiz 269
gazetede 11 milyon 141 bin okuyucuya ulaþtý.
Araþtýrma basýna haber sayýsý 8-37 arasýnda
degiþiklik gosterdi.
Ulaþýlan okuyucu sayýsý ise 257 bin 205 ile 1
milyon 646 bin arasinda degiþti.

Mayýs 2006dan bu yana gerceklestirdigimiz
32 araþtýrmaya tiraji 30 bin ustu olan gazeteler
arasinda en cok ilgi gosteren 22 haberle Milli
Gazete olurken, onu sýrasý ile Sözcü (Gözcü),
Cumhuriyet ve Guneþ izledi.
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ULUSAL BASINDA YER ALMA SIKLIGI (ILK 10)
Ayni donemde tum ulusal basýn arasýnda araþtýrmalarýmýza en
cok yer ayýran gazeteler ise Milli Gazete, Evrensel, Hürses, Sözcü
(Gözcü), Birgün, Günboyu, Cumhuriyet, Yeni Asya, Guneþ
seklinde siralandi.

SUBAT 2007-ARALIK 2007 TARIHLERI ARASINDA
GORSEL MEDYADA ARASTIRMALARIMIZ
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