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AKP CEPTE PARA AĞIZDA TAT BIRAKMADI 

 

İFTAR SOFRALARI EL YAKIYOR 
 Oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, gerekli günlük enerji, vitamin ve mineralleri 

alabilmesi ve sağlıklı biçimde yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için günde yaklaşık 

3 bin kaloriye ihtiyacı bulunuyor. Buna göre orta halli dört kişilik bir ailenin Ramazan 

ayı boyunca yapacağı mütevazı iftar ve sahur sofralarının maliyeti 1.900 TL’yi aşıyor. 

Bu tutarın 1.354 TL’sini iftar, 555 TL’sini de sahur sofralarının maliyeti oluşturuyor.  

 Mutfak yangın yeri gibi: Halkın en fazla tükettiği 40 temel gıda ürünündeki yıllık 

ortalama fiyat artışı yüzde 17’ye yaklaşıyor. 

 Bir asgari ücret, dört kişilik mütevazı bir Türk ailesinin Ramazan ayı iftar ve sahur 

maliyetinin yarısına dahi yetmiyor, aynı tarih itibariyle ortalama SSK emekli aylığı 

bunun ancak yarısını karşılayabiliyor. Ortalama memur emeklisi aylığının ancak 

yüzde 80’ine yetebildiği aylık iftar ve sahur maliyeti, ortalama memur maaşı ile ancak 

karşılanabiliyor. 

 Zengin-yoksul arasındaki uçurumu derinleştiren AKP, lüks otellerde verdiği 

gösteriş ve israfa dayalı pahalı iftarlarla bu kutsal ayı da özünden kopardı, 

rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı adeta festivale dönüştürdü. 

AKP’nin ihmal ettiği dar gelirli ve yoksul kesimler ise hayat pahalılığı yüzünden 

her yıl biraz daha güç ekonomik koşullarda iftarını açmaya çalışıyor.  

 

 

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, bu yıl uzun ve sıcak yaz günlerine denk geldi. Bu 

kutsal ayı adeta bir festivale dönüştürme gayretindeki “AKP zenginleri”nin gösteriş, israf ve 

şaşaasının aksine, iktidarın yıllarca ihmal ettiği dar ve sabit gelirli milyonlar, her yıl biraz 

daha pahalanan iftar ve sahur sofralarının maliyetini  karşılamaya, bu koşullarda Ramazan’ı 

idrak etmeye çalışacak.  

 

AYLIK İFTAR VE SAHUR MALİYETİ 2 BİN TL’YE YAKLAŞIYOR 

 

Oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, gerekli günlük enerji, vitamin ve mineralleri 

alabilmesi ve sağlıklı biçimde yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için günde yaklaşık 

yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi 

verileri ve piyasadan derlediğimiz fiyatlarla yaptığımız araştırmada, günlük 3 bin kalori 

esasına göre orta halli dört kişilik bir ailenin iftar ve sahurda yapabileceği gıda tüketiminin 

günlük asgari maliyetini en uygun fiyatlarla yaklaşık 64 TL olarak hesapladık. Buna göre 

mütevazı koşullardaki bu ailenin Ramazan ayı boyunca yapacağı iftar ve sahurların toplam 

maliyeti 1.900 TL’yi aşıyor. Bu tutarın 1.354 TL’sini iftar, 555 TL’sini de sahur sofralarının 

maliyeti oluşturuyor.  

 

Orta halli dört kişilik mütevazı bir Türk ailesinin Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarının 

maliyetinin geçen yıla göre yüzde 20’ye yakın, son üç yılda ise yüzde 75 dolayında 

pahalandığı görülüyor.  

 

Hayat pahalılığı hız kesmezken, ücret, maaş ve aylıkları yerinde sayan çalışan ve emekli 

kesim, tarımsal faaliyetle geçinenler ve diğer dar ve sabit gelirlilerin alım gücü reel olarak 



geriliyor, bu kesimler giderek daha da yoksullaşıyor. Yıllardır izlediği politikalarla kendi 

yakın ve yandaşlarını zengin, yoksulları ise daha yoksul hale getiren AKP iktidarı, servet 

uçurumunu giderek daha da derinleştiriyor. İftar sofraları sürekli pahalanan halkın 

Ramazan ayını huzur içinde idrak etmesi giderek zorlaşıyor. AKP iktidarı, halka ağız 

tadıyla bir Ramazan geçirmeyi bile çok görüyor. 

 
ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ 

  

1 kişi için  
günlük  

gerekli 

 miktar 

Kalorisi 

4 kişi için 
 günlük  

tutar  

(TL) 

Ramazan  
boyunca  

maliyeti  

(TL) 

Et (4 köfte kadar) 120 gr 300 10,00  300,00  

Tatlı (Sütlaç, 1 porsiyon) 250 gr 278 5,00  150,00  

Hurma (Medine) 3 adet 45 4,20  126,00  

1 porsiyon sebze yemeği (etli) 180 gr 173 3,64 109,20 

Meyve 250 gr 125 3,50  105,00  

Yarım Pide 150 gr 326 3,00  90,00  

1 kase yoğurt veya 1 kase cacık 175 gr 100 2,82  84,60  

Peynir 40 gr 95 2,80  84,05  

Salata 250 gr 115 2,50  75,00  

Reçel 50 gr 93 2,50  75,00  

Ezo gelin çorba 200 gr 180 1,94  58,13  

Pirinç pilavı 62,5 gr (*) 200 1,63  48,83  

Zeytin 30 gr 80 1,61  48,35  

Toplam 2.109 45,14 1.354,15 

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ 

Menemen 200 gr 247 11,11 333,30  

3 dilim tam buğday ekmeği 90 gr 192 2,60 78,00  

1 tabak makarna 200 gr 330 2,00 60,00  

1 porsiyon karpuz (orta) 200 gr 76 0,80 24,00  

1 su bardağı süt 200 gr 124 2,00 60,00  

Toplam 969 18,51 555,30 

GENEL TOPLAM 3.078 63,65 1.909,45 
 (*): Kuru ağırlık 

 

MUTFAK YANGIN YERİ GİBİ... 

 

Mayıs sonu itibariyle son bir yılda TÜFE bazında genel enflasyon yüzde 9.66, Endekste yer 

alan 130 gıda ürünündeki ortalama artış ise yüzde 14.11 olarak açıklandı. Gofret, kraker, kek, 

tahıl gevreği, badem içi, cips, kakao, çikolata gibi fantezi ürünler dışarda tutulup, halkın en 

fazla tükettiği 40 temel gıda ürünü baz alındığında ise bu ürünlerdeki ortalama artış yüzde 

17’ye yaklaşıyor.  

 

TÜİK’in “TÜFE madde sepeti ve ortalama fiyatlar” verisine göre Mayıs 2013-Mayıs 2014 

döneminde gıda grubunda en çok pahalanan ürünlerin başında yüzde 71.9’la kuru fasulye ve 

yüzde 55.9’la patates geliyor. Son bir yılda kuru barbunya yüzde 50.2, pirinç yüzde 45.1, 

mercimek yüzde 32.8, yumurta yüzde 25.7, tereyağı yüzde 24.3, elma yüzde 19.6, balık yüzde 

19.1, buğday unu yüzde 17.5, beyaz peynir yüzde 17, semizotu yüzde 16, kaşar peyniri yüzde 

15.6, sucuk yüzde 14.1, şehriye ve ekmek yüzde 13.6, makarna yüzde 13.5, yoğurt yüzde 

13.1, dana eti yüzde 12.5, çay yüzde 11.6, su yüzde 10.7, reçel yüzde 10.5, margarin yüzde 10 

zamlandı.  

 

Bulgur, süt, baharat, zeytin, şeker, maydanoz, tuz, salça ve salatalıkta yüzde 2 ile yüzde 9.9 

arasında değişen oranlarda yıllık fiyat artışları yaşanırken, domates, sivri biber, kuru soğan, 

patlıcan, limon, kabak, tavuk eti ve ay çiçek yağı ise ucuzladı.  

 

Halkın en çok tükettiği 40 temel gıda maddesinde son bir yıldaki ortalama fiyat artışı 

yüzde 16.8 olarak gerçekleşti.  

 



En çok tüketilen 40 gıda maddesinde yıllık fiyat artışı 

  
Mayıs 

2013 

Mayıs 

2014 
Değ. (%) 

Kuru Fasulye 5,89 10,13 71,9 

Patates 1,39 2,17 55,9 

Kuru Barbunya 6,62 9,95 50,2 

Pirinç 4,49 6,52 45,1 

Mercimek 3,26 4,33 32,8 

Yumurta 0,25 0,32 25,7 

Tereyağı (Kahvaltılık) 22,33 27,76 24,3 

Elma 2,25 2,69 19,6 

Balık 13,64 16,25 19,1 

Buğday Unu 2,20 2,58 17,5 

Beyaz Peynir 14,96 17,51 17,0 

Semizotu 2,53 2,94 16,0 

Kaşar Peyniri 20,70 23,92 15,6 

Sucuk 37,55 42,84 14,1 

Şehriye 2,34 2,66 13,6 

Ekmek 2,78 3,16 13,6 

Makarna 2,35 2,67 13,5 

Yoğurt 3,56 4,03 13,1 

Dana Eti 24,06 27,08 12,5 

Çay 14,02 15,65 11,6 

Su 0,40 0,44 10,7 

Reçel 10,18 11,25 10,5 

Margarin 5,99 6,59 10,0 

Bulgur 2,39 2,63 9,9 

Süt 2,29 2,52 9,7 

Baharat 23,92 26,05 8,9 

Zeytin 12,60 13,43 6,6 

Kesme Şeker 3,46 3,68 6,4 

Maydanoz 0,59 0,63 5,8 

Tuz 1,40 1,48 5,7 

Salça 4,94 5,05 2,3 

Salatalık 1,47 1,50 2,0 

Ayçiçek Yağı 6,21 6,18 -0,4 

Tavuk Eti 7,31 7,24 -0,9 

Kabak 1,68 1,66 -0,9 

Limon 3,35 3,31 -1,2 

Patlıcan 1,82 1,79 -1,8 

Kuru Soğan 1,16 1,11 -4,6 

Sivri Biber 1,71 1,59 -7,0 

Domates 1,70 1,55 -8,7 

 40 ÜRÜNDE ORTALAMA ARTIŞ 16,8 

 

İFTAR SOFRASI KURMAK ZOR  

 

Gelirleri reel olarak gerileyen ücretli-maaşlılar başta dar ve sabit gelirli kesimlerin, ekonomik 

nedenlerle Ramazan’ın manevi hazzını yaşamaları da giderek zorlaşıyor.  

 

Mayıs 2014 itibariyle net 846 TL olan asgari ücret dört kişilik mütevazı bir Türk ailesinin 

Ramazan boyunca iftar ve sahur maliyetinin yarısına dahi yetmiyor.  

 

Aynı tarih itibariyle 1.002 TL olan ortalama SSK emekli aylığı bu maliyetin ancak yarısını 

karşılayabiliyor.  

 

Aynı tarihte 1.529 TL olan ortalama memur emeklisi aylığının ancak yüzde 80’ine yettiği 

aylık iftar ve sahur maliyeti, 2 bin 167 TL olan ortalama memur maaşı ile ancak 

karşılanabiliyor, ancak diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor.  

 

Ortalama Bağ-Kur tarım emekli aylığı aylık iftar ve sahur maliyetinin ancak üçte birine, 

ortalama Bağ-Kur esnaf emekli aylığı da ancak yarısına yetebiliyor.  

 



Maaş, ücret ve aylıklar (Haziran 2014) 
 TL 

Karşılama  

oranı (%) 

En Düşük Memur Maaşı  1.854,70 97,1 

En Yüksek Memur Maaşı 7.822,80 409,7 

Ortalama Memur Maaşı 2.167,10 113,5 

Ortalama Kamu İşçileri Ücretleri 2.793,30 146,3 

Net Asgari Ücret  846,00 44,3 

SSK (En Düşük) 956,90 50,1 

SSK (Ortalama) 1.002,80 52,5 

Bağ-Kur Tarım (En düşük) 570,60 29,9 

Bağ-Kur Tarım (Ortalama) 682,40 35,7 

Bağ-Kur  Esnaf (En Düşük) 781,80 40,9 

Bağ-Kur  Esnaf (Ortalama) 1.043,50 54,6 

Emekli Sandığı (En Düşük) 1.230,10 64,4 

Emekli Sandığı (Ortalama) 1.529,40 80,1 

Özürlü Aylıkları 404,50 21,2 

65 Yaş Aylığı 134,82 7,1 

Muhtar aylıkları 877,80 46,0 

Öğrenim Kredisi 300,00 15,7 

 

MEMURA TEMMUZ’DA ZAM DA YOK, ENFLASYON FARKI DA  

 

AKP’nin adeta yan kuruluşu niteliğindeki Memur-Sen’in, “kraldan çok kralcı” bir yaklaşım 

sergileyerek hükümetle yaptığı sözleşme yüzünden bu yıl Temmuz ayında memurlar ne zam 

ne de enflasyon farkı alabilecekler. Hükümetle Memur-Sen arasında Ağustos ayında 

imzalanan ve 2014 ile 2015’i kapsayan toplu sözleşme, kamu çalışanları açısından son yılların 

en kötü örneğini oluşturdu. Memur-Sen, hükümetin memur ve emeklilerine Ocak ve Temmuz 

aylarında “yüzde 3 + yüzde 3 + enflasyon farkı” önerisi yerine yılın tümü için 123 liralık 

seyyanen zammı kabul etmişti. Bu nedenle memurlar ve memur emeklileri, ilk kez bu yıl 

Temmuzda zam alamadığı gibi maaşlara enflasyon farkı da yansımayacak. 

 

AKP RAMAZANI DA ÖZÜNDEN KOPARDI 

 

Halkımızın yüzlerce yıllık kavram ve değerlerinin içini boşaltan, dini siyasete, siyaseti ise 

haram servetini büyütmeye alet eden AKP iktidarında Ramazanların da eski tadı kalmadı. 

Zengin-yoksul arasındaki uçurumu derinleştiren AKP, yarattığı mutlu azınlığa lüks ve şatafat, 

milyonlara ise yoksulluk ve tevekkülü layık gördü. AKP döneminde bir yandan lüks ve 

savurganlık, öbür yandan açlık ve yoksulluk arttı. AKP, lüks otellerde verdiği gösteriş ve 

israfa dayalı pahalı iftarlarla bu kutsal ayı da özünden saptırdı. AKP, rahmet, bereket ve 

mağfiret ayı olan Ramazan’ı adeta festivale dönüştürdü. AKP’nin ihmal ettiği dar gelirli ve 

yoksul kesimler ise giderek artan hayat pahalılığı yüzünden her yıl biraz daha eriyen alım 

güçleri ile kıt ekonomik koşullarda iftarını açmaya, oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyor. 

 

Halkımızı oluşturan işçi, memur, çiftçi, emekliler ve diğer dar ve sabit gelirliler 

Ramazan ayı boyunca piyasadaki bazı fırsatçıların fahiş zamlarıyla karşı karşıya 

kalacaklar. Ramazan’ın bitiminde ise bayramı var. Bayramlar, küslerin barıştığı, uzak 

olanların kavuştuğu, özellikle çocuklar için bayramlıkların alınıp, harçlıkların verildiği 

günlerdir. Oysa dar ve sabit gelirli kesimler Ramazan ayını zor çıkaracak. Ağustos 

ayındaki Köşk seçimlerine odaklanan hükümetin, milyonların sıkıntılarına duyarsız 

kalma hakkı yoktur. Hükümet, bu kesimleri rahatlatacak ekonomik tedbirleri ivedilikle 

almalıdır.  


