
 

 

 

Memur Maaş Zamları: Neden %70 zam vadediyoruz? 
 

Ak Parti iktidarları Türkiye ekonomisinin büyümesi neticesinde oluşan refah artışını memur maaşlarına 

yansıtmamaktadır. Ülke ekonomisi büyümeye devam ederken memur maaşları 2013 yılından beri reel olarak 

neredeyse yerinde saymaktadır. Uygulanan yanlış “ücret politikası” nedeniyle Ak Parti memurların hakkettiği 

maaşı vermemekte, haklarını gasp edip imtiyazlılara aktarmaktadır. 2013’ten 2021 yılbaşına kadar Türkiye 

ekonomisi reel olarak %42 büyümüştür. Aynı dönemde memur maaşları reel olarak sadece %4 artmıştır. Ak Parti 

iktidarları memur maaşlarını Ocak ayından Ocak ayına enflasyona ezdirmemiş fakat memurları görece 

fakirleştirmiştir. Ülke ekonomisi büyürken memurların alım gücü yerinde saymıştır. 2021 Ocak ayı itibariyle 

memurlar ortalama olarak %36,5 eksik maaş almaktadır. 2022 Ocak ayında ise %46 eksik alacaklardır.  

 

2021 yılı Orta Vadeli Programında (OVP-2021) ifade edilen büyüme ve enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesi 

durumunda 2023 sonunda ülke ekonomisi reel olarak %71 büyümüş olacaktır. Memur maaşlarına 6. Toplu 

Sözleşme hükümlerince 2022 yılında verilecek %5 + %7 ve 2023 yılında verilecek %8 + %6 zam ile memur 

maaşları 2023 sonunda reel olarak %9 artmış olacaktır. OVP-2021 hedeflerine göre memurlar 2023 sonunda 

almaları gereken maaştan %57 eksik maaş alacaklardır. Yani aradaki makas önümüzdeki 2 yılda hızla açılacak 

memurlar almaları gereken maaşın çok daha altında ücret alacaklardır.  

 

Bu hesaplamalar enflasyonun OVP-2021’de belirtildiği gibi 2022’de %9,8 ve 2023’te %8 olmasına bağlıdır. Fakat 

üretici enflasyonunun tüketici enflasyonundan bugün itibariyle 26 puan fazla olması bu oranların gerçekçi 

olmadığını göstermektedir. Enflasyonun 2022’de %12,5 ve 2023’te %11,5 civarı olacağını beklemek daha 

gerçekçi olacaktır. Bu gerçekçi enflasyon rakamları memur maaşındaki reel artışın %3 ile sınırlı kalacağını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla 2023 sonunda memur maaşları olması gereken seviyenin %66 altında kalacaktır. 

 

Bu gerçekler ışığında yapılması gereken memurlara haklarının tam olarak verilmesidir. Memur maaşlarına 2024 

yılı itibariyle %70 zam yapılması gerekmektedir. İktidarın yapması gereken büyüme rakamlarıyla övünmek değil, 

büyüme rakamlarının gereğini yapmaktır. Yeniden Refah Partisi bu sorumluluğunun bilincindedir ve herkesin 

hakkını verecek vaatlerde bulunmaktadır.  

 

 

142

155
162

171

103

99 102 103 106 106 105 104 106
111 109

110
103

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Reel Memur Maaş Endeksi (2013 = 100)

Türkiye Ekonomisinin Reel Büyümesi Reel Memur Maaşı - OVP Reel Memur Maaşı


