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- 7 MİLYAR TL’YE TAKSİT TAKSİT KURBAN 

-1,5 MAAŞLA BÜYÜKBAŞ ALINIYORDU ŞİMDİ 3 MAAŞ ANCA YETİYOR 

-AKP DÖNEMİNDE BESİCİNİN YEMİ YÜZDE 465 ZAMLANDI 

 

 Bu yıl Kurban’da 2 milyon dolayında küçükbaş, 800 bin kadar da büyükbaş hayvan 

kesileceği tahmin ediliyor. Küçükbaşlarda 350-1.350 TL, büyükbaşlarda 2000-11.200 

TL arasında el yakan kurbanlık fiyatları, dar gelirli vatandaşların dini vecibesini 

yerine getirmesini güçleştiriyor. Ortalama fiyatlara göre hesaplandığında, kurban 

kesecek vatandaşın cebinden çıkacak toplam para 7 milyar liraya yakın.  

 Son 12 yılda küçükbaş kurbanlıklar ortalama yüzde 450, büyükbaş kurbanlıklar yüzde 

725 pahalandı. 2002 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatları 100-200 TL, büyükbaş 

olanlar 500-1.100 TL aralığında alınabiliyordu.  

 Canlı hayvan-kurbanlık fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle işçi, memur, emekli gibi dar 

ve sabit gelirlilerin alım gücü son 12 yılda önemli oranda aşındı. 2002’de ortalama 

550 kiloluk bir büyükbaş kurbanlık yaklaşık 4 asgari ücretle satın alınabilirken, bugün 

7 asgari ücret buna yetmiyor. Aynı hayvanı satın alıp kurban edebilmek için 2002’de 

gereken 1.5 memur maaşı, şimdi 3 maaşa çıkmış durumda. 2002’de yaklaşık üç SSK 

emekli aylığı ile alınabilen ortalama bir büyükbaş hayvana bugün 6 emekli aylığı 

gerekiyor. 

 Kurbanlık fiyatlarındaki aşırı artışın temel nedeni ise yem fiyatları… Besi yeminin 

2002’de 194 TL olan ton fiyatı, bugün 900 lira dolayına ulaşmış durumda. Türk 

besicisi dünyanın en pahalı yemini kullandığı için Türk halkı da dünyanın en 

pahalı etini tüketiyor. 

 Maliyet artışları dikkate alındığında besicilerin kurbanlıkları kilosu 14-15 lira 

dolayında satması gerekirken bu yıl canlı ağırlık fiyatının büyükbaşlarda kilo başına 

11-12 lira, küçükbaşta 12-13 lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani vatandaşın 

elini yakan kurbanlık fiyatları, hayvan yetiştiricisini ise ondurmuyor.  

 Dar gelirli vatandaş, nakdi yetmediği için kurbanlığını, kredi kartına taksitle büyük 

marketlerden almak zorunda kalıyor. Kurban eti 9 gün dayanmazken, kesilen kurbanın 

bedelinin ödemesi 9 ay, yani neredeyse bir sonraki Kurban Bayramı’na kadar sürüyor. 

 Kurban Bayramı öncesi artarak ayda 15 bin âdeti bulan Suriye’den Türkiye’ye kaçak 

hayvan girişleri sektörün dışında, halk sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor.  

 Kurban bayramlarında daha güncel hale gelmekle birlikte kronik bir sorun olan yüksek 

canlı hayvan ve et fiyatlarının makul seviyelere indirilebilmesi ve Türk halkının et 

tüketiminin çağdaş ülkeler seviyesine çıkması için etkin önlemlere ihtiyaç bulunuyor.  

 Ülkemizde hayvan varlığı ve et üretimini büyütmek için sektöre yönelik destekler 

artırılıp verimli hale getirilmelidir. Ulusal Kırmızı Et Konseyi işlevsel olmalıdır. 

Hayvan ithalatına kesinlikle başvurulmamalıdır. Hayvan ıslahı çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. Aile çiftçiliğinin ölmesine izin verilmemeli; sıfır faizli 

krediler başta bu işletmelere açılmalıdır. Et ve Balık Kurumu daha etkin hale 

getirilmelidir. Besicilikte maliyetlerin aşağı çekilmesi için girdilerden KDV ve 

ÖTV alınmamalıdır. Hayvancılığın geliştirilmesi; kaliteli ve sağlıklı et üretimi 

için başetmemiz gereken bulaşıcı hastalıklara karşı seferberlik başlatılmalıdır. 

Kaçak, hastalıklı ve sağlıksız hayvanların et olarak piyasaya sürülmesi 

engellenmelidir. 

 



İslam coğrafyasına kan ve gözyaşının hâkim olduğu, ateş çemberinin bize doğru yaklaştığı şu 

günlerde idrak etmeye hazırlandığımız Kurban Bayramı’na ülkemiz ve halkımız sıkıntılar 

içinde giriyor. Giderek kötüleşen ekonomik koşullarda ağız tadıyla bir bayram kutlama 

şansından mahrum işçi, memur, köylü, esnaf ve emeklilerin oluşturduğu geniş halk kitleleri, 

kıt maddi imkânlarını zorlayarak dini vecibesini yerine getirmeye çalışacak.  

 

KURBANLIKLAR EL YAKIYOR… 

 

15 milyon dolayında büyükbaş, 42 milyon kadar da küçükbaş hayvan varlığı bulunan 

Türkiye’de, Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 3.5 milyon hayvan yer değiştirecek. Bu 

trafiğin iyi yönetilmesi gerekiyor. Potansiyel kurbanlık talebi büyükbaşta 850-900 

bin, küçükbaşta da 2-2.5 milyon dolayında olmakla birlikte bu yıl 800 bin kadar büyükbaş, 

2 milyon dolayında da küçükbaş hayvan kesileceği tahmin ediliyor. Kurbanlık fiyatları 

ise el yakıyor. Küçükbaş kurbanlıklarda ağırlığına göre adette 350-1.350 TL, büyükbaşlarda 

2000-11.200 TL arasında seyreden fiyatlar; işçi, memur, küçük esnaf ve diğer dar ve sabit 

gelirli kesimin bu dini vecibesini yerine getirmesini güçleştiriyor. Tahmini kesim sayısı ve 

ortalama fiyatlara göre, vatandaşların cebinden çıkacak toplam para 7 milyar liraya 

yaklaşıyor.  
 

Kurbanlık pazarı (2014 Tahmini) 

  

Kesilen  

(Adet) 

Ort. Fiyat 

 (TL) 

Toplam değer 

 (TL) 

Küçükbaş 2.000.000 825 1.650.000.000 

Büyükbaş 800.000 6.600 5.280.000.000 

TOPLAM 2.800.000 2.475 6.930.000.000 

 

YÜKSEK FİYATLAR ÜRETİCİYİ DE GÜLDÜRMÜYOR… 

 

Kurbanlık fiyatlarının yüksek oluşu, girdi maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanıyor. Aslında 

üretici, maliyet artışlarını fiyata tam yansıtamıyor. Geçen Kurban Bayramı’nda kurbanlıklar 

canlı ağırlık fiyatı kiloda 13-14 liradan pazara getirilmiş ancak bayrama yakın bu fiyat 11 

liraya kadar düşmüştü. Maliyet artışları dikkate alındığında bu yıl besicilerin kurbanlıkları 

kilosu 14-15 liradan satması gerekirken canlı ağırlık fiyatının büyükbaş hayvanlarda kilo 

başına 11-12 lira, küçükbaşlarda 12-13 lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani 

vatandaşın elini yakan kurbanlık fiyatları, hayvan yetiştiricisini ise ondurmuyor, 

kurtarmıyor. Besicilerin, yem fiyatlarındaki artışların yanı sıra kurbanlık satış yerlerine 

ödenen kiralar, nakliye ücretlerindeki artışlar, kişisel harcamalar gibi birçok sorunla baş 

etmesi gerekiyor. Hayvan yetiştiricileri, zaten ağır kredi borcu altında eziliyor. Dini vecibesini 

yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızca 3-4 günde milyonlarca hayvanın kesildiği bu kısa 

süreye yığılan canlı hayvan talebinin karşılanmasında rol alan besiciler; ulaşım, barınma, 

kurban alanı gibi çeşitli sorunlar da yaşıyor.  

 

KURBANLIK FİYATLARI AKP DÖNEMİNDE AŞIRI YÜKSELDİ 

 

Son 12 yılda kurbanlık fiyatlarındaki artış enflasyonu solladı. 2002’de küçükbaş kurbanlık 

fiyatları 100-200 TL, büyükbaşlar 500-1.100 TL aralığında alınabiliyordu. 12 yılda ortalama 

fiyat küçükbaşta 150 liradan 825 liraya, büyükbaşta 800 liradan 6.600 liraya çıktı. 12 yılda 

küçükbaş kurbanlıklar ortalama yüzde 450, büyükbaş kurbanlıklar yüzde 725 pahalandı. 2002 

sonunda bu yana birikimli enflasyonun (TÜFE) yüzde 184 olduğu dikkate alınırsa, kurbanlık 

hayvan fiyatları enflasyonu 4’e katlıyor. 2002’deki 194 TL’lik ton fiyatı 900 lira dolayına 

yükselen besi yemindeki pahalanma, bunun ana nedeni. 
 

Kurbanlık fiyatlarının 12 yıllık seyri (TL) 

  KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ 



Fiyat aralığı Ort. Fiyat aralığı Ort. 

2002 100-200 150 500-1.100 800 

2003 150-350 250 750-2.500 2.000 

2013 300-800 550 2.000-10.000 6.000 

2014 300-1.350 825 2.000-11.200 6.600 

Artış (2002-2014;%) 200-575 450 300-919 725 

 

ÜCRETLİ VE EMEKLİNİN KURBAN KESMESİ ZORLAŞTI… 

 

Canlı hayvan-kurbanlık fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle işçi, memur, emekli gibi dar ve 

sabit gelirlilerin alım gücü son 12 yılda önemli oranda aşındı: 

 Büyükbaş kurbanlık canlı ağırlık fiyatlarına göre 2002’de 127 kilo olan bir asgari 

ücretlinin alabildiği kurbanlık miktarı 2014’te 74 kiloya geriledi. Bu dönemde ortalama 

memur maaşı ile alınabilen miktar 397 kilodan 181 kiloya, ortalama SSK aylığı ile 

alınabilen miktar 190 kilodan 88 kiloya düştü.  

 2002’de ortalama 550 kilo civarındaki bir büyükbaş kurbanlık yaklaşık 4 asgari ücretle 

satın alınabilirken, bugün 7 asgari ücret buna yetmiyor.  

 Ortalama ağırlıkta bir büyükbaş kurbanlık için 2002’de 1.5 memur maaşı yeterken, şimdi 

bu bedeli ancak 3 maaş karşılayabiliyor.  

 Aynı hayvanı satın alıp kurban edebilmek için gereken tutar 2002’de yaklaşık üç SSK 

emekli aylığı idi; şimdi ise buna 6 emekli aylığı tutarından daha fazla ödemek gerekiyor.  

 2002-2014 döneminde asgari ücretlinin küçükbaş kurbanlık alım gücü 78 kilodan 69 

kiloya, ortalama düzeydeki memurun alım gücü 244 kilodan 167 kiloya, SSK emeklisinin 

alım gücü de 117 kilodan 82 kiloya geriledi.  

 2002’de bir asgari ücretin yaklaşık yüzde 80’i ile ortalama 64 kilo ağırlığındaki bir 

kurbanlık küçükbaş hayvan alınabilirken, şimdi aynı hayvan için asgari ücretin tamamına 

yakınının verilmesi gerekiyor.  

 2002-2014 döneminde ortalama ağırlıktaki bir küçükbaş kurbanlığın fiyatının ortalama 

memur maaşına oranı yüzde 26’dan yüzde 38’e, ortalama SSK emekli aylığına oranı da 

yüzde 54’ten yüzde 78’e çıktı.  

 
İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN KURBANLIK ALIM GÜCÜ SON 12 YILDA NE OLDU? 

  2002 2014 Değ.(%) 

Kurbanlık BÜYÜKBAŞ hayvan (Ort., TL) 1,45 12,00 725,0 

Kurbanlık KÜÇÜKBAŞ hayvan (Ort., TL) 2,36 13,00 450,0 

BÜYÜKBAŞ ort. canlı ağırlık fiyatı (Kg/TL) 800 6.600 725,0 

KÜÇÜKBAŞ ort. canlı ağırlık fiyatı (Kg/TL) 150 825 450,0 

ASGARİ ÜCRET (TL) 184 891 384,2 

ORTALAMA MEMUR MAAŞI (TL) 577 2.167 275,6 

ORT. SSK EMEKLİ AYLIĞI 276 1.060 284,1 

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ (BÜYÜKBAŞ) 

Asgari ücretle alınabilen (Kg) 127 74 -41,3 

Ort. Memur maaşı ile alınabilen (Kg) 397 181 -54,5 

SSK emeklisinin alabildiği kurbanlık (Kg.) 190 88 -53,5 

Kaç asgari ücretle ort. ağ. bir büyükbaş kurbanlık alınabilir? 4,3 7,4 70,4 

Ort. ağ. bir büyükbaş kurbanlık için kaç memur maaşı gerekiyor? 1,4 3,0 119,7 

Ort. ağ. bir büyükbaş kurbanlık için kaç SSK emekli aylığı lazım? 2,9 6,2 114,8 

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ (KÜÇÜKBAŞ) 

Asgari ücretle alınabilen (Kg) 78 69 -12,0 

Ort. Memur maaşı ile alınabilen küçükbaş kurbanlık (Kg) 244 167 -31,7 

SSK emeklisinin alabildiği küçükbaş kurbanlık (Kg.) 117 82 -30,2 

Ort. ağ. bir küçükbaş kurbanlık fiyatı/ Asg. ücret (%) 81,5 92,6 13,6 

Ort. ağ. bir küçükbaş kurbanlık fiyatı/ Ort. memur maaşı (%) 26,0 38,1 46,4 

Ort. ağ. bir küçükbaş kurbanlık fiyatı/ Ort. SSK emekli aylığı (%) 54,3 77,8 43,2 

 

TAKSİTLE KURBANLIK DEVRİ… 

 



Kurbanlığını peşin almaya gücü yetmeyen vatandaşlar için yine tüketim ekonomisinin araçları 

devreye giriyor. Bu yıl da büyük marketlerden kredi kartı ile taksitle kurbanlıklar alınıyor. 

Geçen yıl 12-20 Ekim arasındaki Kurban bayramı tatili öncesinde taksitle kurbanlık 

alımlarının da etkisiyle kartlı harcamalarda ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu yıl büyük 

marketlerde 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık fiyatları 800-900 TL, küçükbaş kurbanlık 

paket fiyatları 700-800 TL arasında değişiyor. Kesilen kurbanın eti 9 gün dayanmazken 

bedelinin ödemesi 9 ay sürüyor, yani neredeyse bir sonraki Kurban Bayramı’nı buluyor. 

 

SURİYE’DEN KAÇAK HAYVAN GİRİŞİ CİDDİ TEHDİT! 

 

Kurban Bayramı öncesi Suriye’den Türkiye’ye kaçak hayvan girişinde önemli artış yaşanması 

dikkati çekiyor. Lazkiye’den gemilerle getirilen hayvanlar Hatay’ın Yayladağı ilçesi 

üzerinden tüm Türkiye’ye dağılıyor. Aylık kaçak hayvan girişi 15 bin dolayında tahmin 

ediliyor. Bu hayvanların Suriyeli girişimciler tarafından gemilerle Latin Amerika ülkelerinden 

getirildiği söyleniyor. Kaçak girişler Hatay, Adana, Gaziantep, Kilis başta tüm ülkedeki 

besicileri zor durumda bırakıyor. Zaten piyasa koşulları nedeniyle yüksek girdi maliyetlerini 

fiyatlarına yansıtamayan üreticiler, bir de kaçak hayvan girişlerinin fiyat kırması ve haksız 

rekabeti ile karşı karşıya bulunuyor. Kaçak hayvan girişleri bu sektörü olduğu gibi, halk 

sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor.  

 

PEKİ NE YAPMALI? 

 

Hayvancılığın toplum sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme ve Türkiye’nin hayvancılık 

açısından sahip olduğu büyük potansiyele rağmen, ülkemizde bu sektör hak ettiği konuma bir 

türlü erişemiyor. Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor, çünkü hayvan yetiştiricileri 

dünyanın en pahalı yemini kullanıyor. Kurban bayramlarında daha güncel hale gelmekle 

birlikte kronik bir sorun olan yüksek canlı hayvan ve et fiyatlarının makul seviyelere 

indirilebilmesi ve Türk halkının et tüketiminin çağdaş ülkeler seviyesine çıkması için 

kapsamlı önlemlere ihtiyaç bulunuyor.  

Bu bağlamda;  

 Hayvan varlığını ve et üretimini artırmak amacıyla sektöre yönelik destekler 

artırılmalı ve verimli hale getirilmelidir.  

 Ulusal Kırmızı Et Konseyi işlevsel hale getirilmelidir. 

 Hayvan ithalatı yoluna kesinlikle gidilmemelidir. 

 Hayvan ıslahı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  

 Küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin, yani aile çiftçiliğinin ölmesine izin 

verilmemeli; sıfır faizli krediler başta bu işletmelere verilmelidir.  

 Et ve Balık Kurumu etkin hale getirilmeli, Kurum’un küçük ölçekli tarım 

işletmelerine yönelik faaliyet göstermesi sağlanmalıdır. 

 Besicilik sektörünün maliyetlerinin aşağı çekilmesi için kullandıkları girdilerden 

KDV ve ÖTV alınmamalıdır.  

 Son yıllarda gerileyen koyunculuğun hayvansal üretim içindeki payını artıracak 

düzenlemelere gidilmelidir. 

 Sektörde örgütlenmeyi teşvik edecek ve güçlendirecek önlemler alınmalıdır. 

 Hayvancılığın geliştirilmesi; kaliteli ve sağlıklı et üretimi için yenmemiz gereken 

bulaşıcı hastalıklara karşı seferberlik başlatılmalıdır. 

 Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, her il, ilçe ve işletmede düzenli olarak 

ücretsiz aşı faaliyeti yürütmeli, aşı yaptırmayanlara para cezası uygulanmalıdır. 

 Hayvan hareketleri ciddi biçimde denetlenmeli, hastalıklı ve sağlıksız 

hayvanların et olarak piyasaya sürülmesi engellenmelidir. 



 Yerli sektörü ve halk sağlığını tehdit eden Suriye’den Türkiye’ye kaçak hayvan 

girişlerine derhal müdahale edilmeli, etkili önlemler uygulanmalıdır.  

 

BAYRAM İÇİN ETKİN BİR ORGANİZASYON LAZIM… 

 

Kısa süre içinde milyonlarca hayvanın yer değiştirdiği Kurban Bayramı’nda bu 

trafiğin doğru yönetilmesi, kurbanlıkların naklinin sorunsuz gerçekleşmesi, satış ve 

kesim yerlerinin sıhhi, çağdaş bir ülkeye yakışır nitelikte olması ve çevre kirliliğine 

yol açılmaması, bu konularda her yıl ortaya çıkan olumsuz manzaraların tekrar 

yaşanmaması için etkili önlemler almalıdır. Besicilerin ulaşım, barınma, kurban 

alanı vb. konulardaki sorunları da bu kapsamda çözülmelidir.  

 

Bütün bu önlemler ortak akılla tasarlanarak bütüncül, etkili bir organizasyon yapısı 

içinde hükümet, belediyeler ve ilgili diğer kamu birimleri tarafından 

uygulanmalıdır. 

 

Milyonlarca vatandaşımızın dini vecibesini rahat bir şekilde yerine getirmesi ve 

Bayramı ağız tadıyla kutlaması için bu organizasyon ve alınacak önlemler hayati 

önemdedir.  

 


