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Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler  (Akım Değerler) 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Verileri 
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Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler 

 

 

KGF'DEN KOBİ'LERE YENİ DESTEK PAKETİ 

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME (İşletmelerin ve 

KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) Programı kapsamında KOBİ’lere 1 yılı ödemesiz 

olmak üzere 60 aya kadar vadeli 7.5 milyar lira tutarında kredi destek paketi hazırladı. 

KOBİ’ler bu kapsamda 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. 

KGF’den yapılan açıklamaya göre KOBİ’ler için kullandırılacak fona, Avrupa Yatırım Fonu 300 

milyon lira, KGF de 300 milyon lira katkı sağlayacak. Bu katkılarla birlikte toplam 6 milyar 

liralık kefalet oluşturulacak ve kefalet karşılığı 7.5 milyar liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 

ASGARİ ÜCRET 

Bugün itibariyle,  3,3 milyon işçi (bütün ücretli çalışanların yüzde 17’si) asgari ücretin altında 
bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışan işçi sayısı 1 milyona 
yakın. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı 7,5 
milyon (bütün ücretli çalışanların yüzde 38,3’ü) civarındadır.  

Özel sektörde çalışanlardan yüzde 21,7'si asgari ücrete erişemiyor 

Özel sektör işçilerinin yüzde 21,7’si asgari ücrete erişemiyor. Özel sektörde asgari ücret ve 
altında ücretle çalışanların oranı yüzde 49 ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 
62’dir. 
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2006 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin yaklaşık 2 katı iken, 2019’da 
asgari ücretin 1,41 katına geriledi. 1978’de kişi başına milli gelirin yüzde 3,4 üzerinde olan 
asgari ücret, aradan geçen 42 yılda kişi başına milli gelirin yüzde 40 altına düştü. Asgari ücret 
kişi başına gelire paralel olarak artsaydı brüt asgari ücretin 2020 yılında 2.943 TL değil, 
4.995 TL olması gerekirdi.  

2010’da Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 12 ülke varken, 2020’de bu sayı 3’e 
düştü. Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler Sırbistan, Bulgaristan ve 
Arnavutluk’tur. Ancak 2020 Kasım ve aralık ayındaki güncel döviz kur dikkate alındığında 
Türkiye’deki asgari ücret, Arnavutluk hariç Avrupa’daki en düşük asgari ücret oldu.  

Brüt asgari ücretin dolaylı-dolaysız vergi ve kesintilerini dikkate aldığımızda yüzde 33,4’ü (983 
TL) vergi ve kesintilere gidiyor. 

2003'te yıllık 25 olan Cumhuriyet altını alma gücü 10'a düştü 

ABD doları cinsinden asgari ücret, 2016’da 430 ABD dolarına yükseldi. Sonra ekonomik ve 
siyasal istikrarsızlığa bağlı olarak asgari ücret dolar cinsinden gerilemeye başladı. Ocak-Kasım 
2020 ortalama kurlara göre asgari ücret 336 ABD dolarına geriledi. Güncel kurlara göre ise 
300 doların altına düştü.  

Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari 
ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2020’de yıllık net asgari ücretle sadece 10 
Cumhuriyet altını alınabilmektedir." 

 


