
1
YENİDEN REFAH PARTİSİ EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI

EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI

EKONOMİK BÜLTEN
08 MART 2021

/ @RefahEkonomi
/ @RefahEkonomi
/ @RefahEkonomi

Türkiye Ekonomisi Büyüyor ama
Çalıșanların Hakkı Verilmiyor.

1 Mart 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 
Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari 
fiyatlarla 5,048 Trilyon TL’ye yükselmiștir. Böylece Türkiye ekonomisi, 2020 yılında 
Koronavirüs salgınına bağlı olarak olușan tüm olumsuz koșullara rağmen reel olarak %1,8 
büyümüștür. Türkiye felaketler yılı olarak tarihe geçen 2020 yılını büyümeyle kapatan 
ender ülkelerden biri olmayı bașarmıștır.

Türkiye ekonomisi kesintisiz bir șekilde büyümeye devam ediyor ama AK Parti 
iktidarlarının yanlıș “ücret politikaları” nedeniyle çalıșanlar haklarını alamıyorlar. Bu 
adaletsiz durum, memur maașlarının zaman içerisindeki seyri incelendiğinde açıkça 
görülmektedir. 2020 yılında en düșük ücretli memurun eline geçen maaș ve bu maașın 
aylar itibariyle satın alma gücü Grafik-1 gösterilmektedir. 2019 Aralık ayında 4.000 TL olan 
en düșük memur maașı 2020 Ocak ayında yapılan %5,5 (%4 zam + %1,5 enflasyon farkı) 
artıșla 4.220 TL’ye yükselmiștir. Temmuz 2020’de memur maașlarına yapılan %5,75 (%4 
zam + %1,75 enflasyon farkı) artıșla da yılın ikinci yarısında en düșük memur maașı 4.463 
TL olmuștur.

Memurların eline geçen ücretin satın alma gücü 2020 yılı içerisinde yașanan yüksek 
enflasyon nedeniyle aydan aya hızla erimiștir. 2020 yılının ilk yarısında memurun eline 
geçen 4.220 TL maașın satın alma gücü Ocak ayında 4.164 TL’ye, Șubat ayında 4.149 
TL’ye ve Haziran ayına gelindiğinde ise 3.990 TL’ye gerileyerek altı ay önceki Aralık 2019 
maașının bile altına gerilemiștir. İktidarın uygulamıș olduğu “ücret politikasının” yanlıșlığı 
nedeniyle 2020 yılının ilk altı ayında maaș artıșı 5 ay içerisinde, ikinci altı ayında maaș artıșı 
ise 4 ay içerisinde erimiș ve memurların maașı 2019 sonu maașlarının altına düșmüștür.

Güvenirliği tartıșma konusu haline gelen TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının 
ortaya koyduğu tüm bu gerçeklere rağmen iktidar yanlıș “ücret politikasını” değiștirmek 
bir yana gözden geçirme gereği bile hissetmemiștir. İktidar ücret konusundaki yanlıșında 
ısrar etmekte ve 2021 yılında da aynen uygulamaya devam etmektedir. İktidarın bu 
tavrının faturası çalıșanlara “azalan gelir” olarak yansımaktadır. 2020 Ocak ayında 4.164 
TL olan reel maaș, 2021 Ocak ayında
%1,25 azalarak 4.112 TL’ye düșmüștür. Aynı șekilde 2021 Șubat ayında memur maașları 
2020 yılı Șubat ayına göre %1,8 azalarak 4.075 TL’ ye gerilemiștir. Bu gidișle memur 
maașları, 2021 yılı Mart ayı sonrasında 2019 sonu maașın altına inerek daha da azalmaya 
devam edecektir.

İktidar çalıșanların hak etmiș oldukları ücreti vermemektedir. Her geçen yıl memurların 
göreceli gelir kayıpları artmakta bu durumda memurların görece fakirleșmesine neden 
olmaktadır. İktidarın hiç zaman kaybetmeden uyguladığı yanlıș “ücret politikasından” 
vazgeçmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını gururla ilan eden 
iktidarın görevi; doğru “ücret politikasıyla” sorumluluğunun gereğini yaparak büyüme 
oranlarını çalıșanların ücretlerine yansıtmaktır.

Maalesef Ak Parti iktidarları son 8 yılda sorumluluklarının gereğini yerine getirmemekte, 
çalıșanların hak ettiği maașı vermemektedir. Grafik-2’de Türkiye ekonomisinin reel 
büyümesi ve ortalama memur maașında yașanan reel artıș bir arada gösterilmektedir. 
2013 yılından itibaren 2021 yılına kadar Türkiye ekonomisi reel olarak %42 büyümüștür 
(yeșil çizgi). Fakat aynı sürede memur maașları reel olarak sadece %3 artmıștır (kırmızı 
çizgi). Ülke ekonomisinin büyümesine rağmen iktidar memurlara hak ettikleri ücret artıșını 
yapmamıștır. Memurlar görece fakirleșmektedir. Ortalama olarak memurlar %38 eksik 
maaș almaktadırlar.

Eğer Ak Parti iktidarları yanlıș “ücret politikalarında” ısrar etmeseydi, bugün ortalama 
memur maașı 5.000 TL değil 6.900 TL olacaktı. Ak Parti iktidarlarının memurlara faturası 
yıllık olarak 4,5 maașlarına denk gelmektedir. Bu gidișle 2023 yılında Ak Parti iktidarının 
memurlara maliyeti yıllık olarak 6,1 maașlarına eșit olacaktır. Yani en basit ifadesiyle, 2023 
yılında Ak Parti iktidarı memurların gelirlerinin yarısına ortak olacak ve ellerinden alacaktır.

 
Olurda Ak Parti iktidarı “ücret politikasındaki” yanlıșından vazgeçmezse veya millet olarak 
“Ak Partiyi seçme” yanlıșımızdan vazgeçmezsek çalıșanların bașına gelecek acı gerçekler 
Grafik-3’te gösterilmektedir. En düșük memur maașının asgari ücrete oranı 2013 yılında 
2,39 iken 2021 yılında bu oran 1,59 seviyesine kadar gerilemiștir. Yani memur maașları 
görece azalarak asgari ücret seviyesine gerilemektedir. 2023 sonrası yönetimde kalacak 
Ak Partinin mevcut “ücret politikasına” devam etmesi halinde memur maașları 2029 
yılında asgari ücrete eșit olacaktır. Bu gidișatın sonu topluca millet olarak fakirleșmektir. 
Halbuki siyasetin sorumluluğu toplumu fakirlikte değil refah ve bollukta birleștirmektir.

Bu durum kaderimiz değildir, bir günde değișebilir. Milletimiz Ak Parti iktidarını doğru 
“ücret politikasını” uygulayacak Yeniden Refah Partisiyle değiștirebilir yada Ak Parti yanlıș 
politikasını değiștirebilir. Her iki durumda da Türkiye kazanacaktır.

Yeniden Refah gelecek, çalışanlar hak ettiği ücreti alacak.

Yeniden Refah gelecek, herkes emeğinin karşılığını alacak.

 

Saygılarımızla

Yeniden Refah Partisi
Ekonomik İşler Başkanlığı
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Gra�ik-1: 2020 yılı en düşük memur maaşı ve aylar itibariyle satın alma gücü

 
Olurda Ak Parti iktidarı “ücret politikasındaki” yanlıșından vazgeçmezse veya millet olarak 
“Ak Partiyi seçme” yanlıșımızdan vazgeçmezsek çalıșanların bașına gelecek acı gerçekler 
Grafik-3’te gösterilmektedir. En düșük memur maașının asgari ücrete oranı 2013 yılında 
2,39 iken 2021 yılında bu oran 1,59 seviyesine kadar gerilemiștir. Yani memur maașları 
görece azalarak asgari ücret seviyesine gerilemektedir. 2023 sonrası yönetimde kalacak 
Ak Partinin mevcut “ücret politikasına” devam etmesi halinde memur maașları 2029 
yılında asgari ücrete eșit olacaktır. Bu gidișatın sonu topluca millet olarak fakirleșmektir. 
Halbuki siyasetin sorumluluğu toplumu fakirlikte değil refah ve bollukta birleștirmektir.

Bu durum kaderimiz değildir, bir günde değișebilir. Milletimiz Ak Parti iktidarını doğru 
“ücret politikasını” uygulayacak Yeniden Refah Partisiyle değiștirebilir yada Ak Parti yanlıș 
politikasını değiștirebilir. Her iki durumda da Türkiye kazanacaktır.

Yeniden Refah gelecek, çalışanlar hak ettiği ücreti alacak.

Yeniden Refah gelecek, herkes emeğinin karşılığını alacak.

 

Saygılarımızla

Yeniden Refah Partisi
Ekonomik İşler Başkanlığı

 

Memur Maaşı (2020) 
5.000 

4.800 
4.791 

4.600 4.463 

4.400 4.220 
4.200 

4.000 

3.800 

3.600 

4.000 
4.164 4.149 4.126 

4.091 4.036 3.990
 

4.195 4.159 4.119
 

4.033 
4.112 4.075 

3.943 3.894 

Maaş (Eline Geçen) Reel Maaş (Alım Gücü) 



3
YENİDEN REFAH PARTİSİ EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI

Türkiye Ekonomisi Büyüyor ama
Çalıșanların Hakkı Verilmiyor.

1 Mart 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 
Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari 
fiyatlarla 5,048 Trilyon TL’ye yükselmiștir. Böylece Türkiye ekonomisi, 2020 yılında 
Koronavirüs salgınına bağlı olarak olușan tüm olumsuz koșullara rağmen reel olarak %1,8 
büyümüștür. Türkiye felaketler yılı olarak tarihe geçen 2020 yılını büyümeyle kapatan 
ender ülkelerden biri olmayı bașarmıștır.

Türkiye ekonomisi kesintisiz bir șekilde büyümeye devam ediyor ama AK Parti 
iktidarlarının yanlıș “ücret politikaları” nedeniyle çalıșanlar haklarını alamıyorlar. Bu 
adaletsiz durum, memur maașlarının zaman içerisindeki seyri incelendiğinde açıkça 
görülmektedir. 2020 yılında en düșük ücretli memurun eline geçen maaș ve bu maașın 
aylar itibariyle satın alma gücü Grafik-1 gösterilmektedir. 2019 Aralık ayında 4.000 TL olan 
en düșük memur maașı 2020 Ocak ayında yapılan %5,5 (%4 zam + %1,5 enflasyon farkı) 
artıșla 4.220 TL’ye yükselmiștir. Temmuz 2020’de memur maașlarına yapılan %5,75 (%4 
zam + %1,75 enflasyon farkı) artıșla da yılın ikinci yarısında en düșük memur maașı 4.463 
TL olmuștur.

Memurların eline geçen ücretin satın alma gücü 2020 yılı içerisinde yașanan yüksek 
enflasyon nedeniyle aydan aya hızla erimiștir. 2020 yılının ilk yarısında memurun eline 
geçen 4.220 TL maașın satın alma gücü Ocak ayında 4.164 TL’ye, Șubat ayında 4.149 
TL’ye ve Haziran ayına gelindiğinde ise 3.990 TL’ye gerileyerek altı ay önceki Aralık 2019 
maașının bile altına gerilemiștir. İktidarın uygulamıș olduğu “ücret politikasının” yanlıșlığı 
nedeniyle 2020 yılının ilk altı ayında maaș artıșı 5 ay içerisinde, ikinci altı ayında maaș artıșı 
ise 4 ay içerisinde erimiș ve memurların maașı 2019 sonu maașlarının altına düșmüștür.

Güvenirliği tartıșma konusu haline gelen TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının 
ortaya koyduğu tüm bu gerçeklere rağmen iktidar yanlıș “ücret politikasını” değiștirmek 
bir yana gözden geçirme gereği bile hissetmemiștir. İktidar ücret konusundaki yanlıșında 
ısrar etmekte ve 2021 yılında da aynen uygulamaya devam etmektedir. İktidarın bu 
tavrının faturası çalıșanlara “azalan gelir” olarak yansımaktadır. 2020 Ocak ayında 4.164 
TL olan reel maaș, 2021 Ocak ayında
%1,25 azalarak 4.112 TL’ye düșmüștür. Aynı șekilde 2021 Șubat ayında memur maașları 
2020 yılı Șubat ayına göre %1,8 azalarak 4.075 TL’ ye gerilemiștir. Bu gidișle memur 
maașları, 2021 yılı Mart ayı sonrasında 2019 sonu maașın altına inerek daha da azalmaya 
devam edecektir.

İktidar çalıșanların hak etmiș oldukları ücreti vermemektedir. Her geçen yıl memurların 
göreceli gelir kayıpları artmakta bu durumda memurların görece fakirleșmesine neden 
olmaktadır. İktidarın hiç zaman kaybetmeden uyguladığı yanlıș “ücret politikasından” 
vazgeçmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını gururla ilan eden 
iktidarın görevi; doğru “ücret politikasıyla” sorumluluğunun gereğini yaparak büyüme 
oranlarını çalıșanların ücretlerine yansıtmaktır.

Maalesef Ak Parti iktidarları son 8 yılda sorumluluklarının gereğini yerine getirmemekte, 
çalıșanların hak ettiği maașı vermemektedir. Grafik-2’de Türkiye ekonomisinin reel 
büyümesi ve ortalama memur maașında yașanan reel artıș bir arada gösterilmektedir. 
2013 yılından itibaren 2021 yılına kadar Türkiye ekonomisi reel olarak %42 büyümüștür 
(yeșil çizgi). Fakat aynı sürede memur maașları reel olarak sadece %3 artmıștır (kırmızı 
çizgi). Ülke ekonomisinin büyümesine rağmen iktidar memurlara hak ettikleri ücret artıșını 
yapmamıștır. Memurlar görece fakirleșmektedir. Ortalama olarak memurlar %38 eksik 
maaș almaktadırlar.

Eğer Ak Parti iktidarları yanlıș “ücret politikalarında” ısrar etmeseydi, bugün ortalama 
memur maașı 5.000 TL değil 6.900 TL olacaktı. Ak Parti iktidarlarının memurlara faturası 
yıllık olarak 4,5 maașlarına denk gelmektedir. Bu gidișle 2023 yılında Ak Parti iktidarının 
memurlara maliyeti yıllık olarak 6,1 maașlarına eșit olacaktır. Yani en basit ifadesiyle, 2023 
yılında Ak Parti iktidarı memurların gelirlerinin yarısına ortak olacak ve ellerinden alacaktır.

08 Mart 2021 eBülten

 
Olurda Ak Parti iktidarı “ücret politikasındaki” yanlıșından vazgeçmezse veya millet olarak 
“Ak Partiyi seçme” yanlıșımızdan vazgeçmezsek çalıșanların bașına gelecek acı gerçekler 
Grafik-3’te gösterilmektedir. En düșük memur maașının asgari ücrete oranı 2013 yılında 
2,39 iken 2021 yılında bu oran 1,59 seviyesine kadar gerilemiștir. Yani memur maașları 
görece azalarak asgari ücret seviyesine gerilemektedir. 2023 sonrası yönetimde kalacak 
Ak Partinin mevcut “ücret politikasına” devam etmesi halinde memur maașları 2029 
yılında asgari ücrete eșit olacaktır. Bu gidișatın sonu topluca millet olarak fakirleșmektir. 
Halbuki siyasetin sorumluluğu toplumu fakirlikte değil refah ve bollukta birleștirmektir.

Bu durum kaderimiz değildir, bir günde değișebilir. Milletimiz Ak Parti iktidarını doğru 
“ücret politikasını” uygulayacak Yeniden Refah Partisiyle değiștirebilir yada Ak Parti yanlıș 
politikasını değiștirebilir. Her iki durumda da Türkiye kazanacaktır.

Yeniden Refah gelecek, çalışanlar hak ettiği ücreti alacak.

Yeniden Refah gelecek, herkes emeğinin karşılığını alacak.
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Gra�ik-2: Türkiye ekonomisinin reel büyümesi ve reel ortalama memur maaşı (2013 = 100)
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Türkiye Ekonomisi Büyüyor ama
Çalıșanların Hakkı Verilmiyor.

1 Mart 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 
Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari 
fiyatlarla 5,048 Trilyon TL’ye yükselmiștir. Böylece Türkiye ekonomisi, 2020 yılında 
Koronavirüs salgınına bağlı olarak olușan tüm olumsuz koșullara rağmen reel olarak %1,8 
büyümüștür. Türkiye felaketler yılı olarak tarihe geçen 2020 yılını büyümeyle kapatan 
ender ülkelerden biri olmayı bașarmıștır.

Türkiye ekonomisi kesintisiz bir șekilde büyümeye devam ediyor ama AK Parti 
iktidarlarının yanlıș “ücret politikaları” nedeniyle çalıșanlar haklarını alamıyorlar. Bu 
adaletsiz durum, memur maașlarının zaman içerisindeki seyri incelendiğinde açıkça 
görülmektedir. 2020 yılında en düșük ücretli memurun eline geçen maaș ve bu maașın 
aylar itibariyle satın alma gücü Grafik-1 gösterilmektedir. 2019 Aralık ayında 4.000 TL olan 
en düșük memur maașı 2020 Ocak ayında yapılan %5,5 (%4 zam + %1,5 enflasyon farkı) 
artıșla 4.220 TL’ye yükselmiștir. Temmuz 2020’de memur maașlarına yapılan %5,75 (%4 
zam + %1,75 enflasyon farkı) artıșla da yılın ikinci yarısında en düșük memur maașı 4.463 
TL olmuștur.

Memurların eline geçen ücretin satın alma gücü 2020 yılı içerisinde yașanan yüksek 
enflasyon nedeniyle aydan aya hızla erimiștir. 2020 yılının ilk yarısında memurun eline 
geçen 4.220 TL maașın satın alma gücü Ocak ayında 4.164 TL’ye, Șubat ayında 4.149 
TL’ye ve Haziran ayına gelindiğinde ise 3.990 TL’ye gerileyerek altı ay önceki Aralık 2019 
maașının bile altına gerilemiștir. İktidarın uygulamıș olduğu “ücret politikasının” yanlıșlığı 
nedeniyle 2020 yılının ilk altı ayında maaș artıșı 5 ay içerisinde, ikinci altı ayında maaș artıșı 
ise 4 ay içerisinde erimiș ve memurların maașı 2019 sonu maașlarının altına düșmüștür.

Güvenirliği tartıșma konusu haline gelen TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının 
ortaya koyduğu tüm bu gerçeklere rağmen iktidar yanlıș “ücret politikasını” değiștirmek 
bir yana gözden geçirme gereği bile hissetmemiștir. İktidar ücret konusundaki yanlıșında 
ısrar etmekte ve 2021 yılında da aynen uygulamaya devam etmektedir. İktidarın bu 
tavrının faturası çalıșanlara “azalan gelir” olarak yansımaktadır. 2020 Ocak ayında 4.164 
TL olan reel maaș, 2021 Ocak ayında
%1,25 azalarak 4.112 TL’ye düșmüștür. Aynı șekilde 2021 Șubat ayında memur maașları 
2020 yılı Șubat ayına göre %1,8 azalarak 4.075 TL’ ye gerilemiștir. Bu gidișle memur 
maașları, 2021 yılı Mart ayı sonrasında 2019 sonu maașın altına inerek daha da azalmaya 
devam edecektir.

İktidar çalıșanların hak etmiș oldukları ücreti vermemektedir. Her geçen yıl memurların 
göreceli gelir kayıpları artmakta bu durumda memurların görece fakirleșmesine neden 
olmaktadır. İktidarın hiç zaman kaybetmeden uyguladığı yanlıș “ücret politikasından” 
vazgeçmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını gururla ilan eden 
iktidarın görevi; doğru “ücret politikasıyla” sorumluluğunun gereğini yaparak büyüme 
oranlarını çalıșanların ücretlerine yansıtmaktır.

Maalesef Ak Parti iktidarları son 8 yılda sorumluluklarının gereğini yerine getirmemekte, 
çalıșanların hak ettiği maașı vermemektedir. Grafik-2’de Türkiye ekonomisinin reel 
büyümesi ve ortalama memur maașında yașanan reel artıș bir arada gösterilmektedir. 
2013 yılından itibaren 2021 yılına kadar Türkiye ekonomisi reel olarak %42 büyümüștür 
(yeșil çizgi). Fakat aynı sürede memur maașları reel olarak sadece %3 artmıștır (kırmızı 
çizgi). Ülke ekonomisinin büyümesine rağmen iktidar memurlara hak ettikleri ücret artıșını 
yapmamıștır. Memurlar görece fakirleșmektedir. Ortalama olarak memurlar %38 eksik 
maaș almaktadırlar.

Eğer Ak Parti iktidarları yanlıș “ücret politikalarında” ısrar etmeseydi, bugün ortalama 
memur maașı 5.000 TL değil 6.900 TL olacaktı. Ak Parti iktidarlarının memurlara faturası 
yıllık olarak 4,5 maașlarına denk gelmektedir. Bu gidișle 2023 yılında Ak Parti iktidarının 
memurlara maliyeti yıllık olarak 6,1 maașlarına eșit olacaktır. Yani en basit ifadesiyle, 2023 
yılında Ak Parti iktidarı memurların gelirlerinin yarısına ortak olacak ve ellerinden alacaktır.
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Olurda Ak Parti iktidarı “ücret politikasındaki” yanlıșından vazgeçmezse veya millet olarak 
“Ak Partiyi seçme” yanlıșımızdan vazgeçmezsek çalıșanların bașına gelecek acı gerçekler 
Grafik-3’te gösterilmektedir. En düșük memur maașının asgari ücrete oranı 2013 yılında 
2,39 iken 2021 yılında bu oran 1,59 seviyesine kadar gerilemiștir. Yani memur maașları 
görece azalarak asgari ücret seviyesine gerilemektedir. 2023 sonrası yönetimde kalacak 
Ak Partinin mevcut “ücret politikasına” devam etmesi halinde memur maașları 2029 
yılında asgari ücrete eșit olacaktır. Bu gidișatın sonu topluca millet olarak fakirleșmektir. 
Halbuki siyasetin sorumluluğu toplumu fakirlikte değil refah ve bollukta birleștirmektir.

Bu durum kaderimiz değildir, bir günde değișebilir. Milletimiz Ak Parti iktidarını doğru 
“ücret politikasını” uygulayacak Yeniden Refah Partisiyle değiștirebilir yada Ak Parti yanlıș 
politikasını değiștirebilir. Her iki durumda da Türkiye kazanacaktır.

Yeniden Refah gelecek, çalışanlar hak ettiği ücreti alacak.

Yeniden Refah gelecek, herkes emeğinin karşılığını alacak.
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Gra�ik-3: En düşük memur maaşının asgari ücrete oranı
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