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BASIN AÇIKLAMASI 

 

HAYVAN VARLIĞIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, ET FİYATLARININ ARTMAMASI, 

SAĞLIĞIMIZ VE DEPREM YARALARIMIZIN SARILABİLMESİ İÇİN; KURBAN 

BAYRAMINDA KESECEĞİMİZ KURBANLARIN BEDELLERİNİ DEPREMZEDELERE 

BAĞIŞLAYALIM. 

 

Bilindiği üzere tüm İslam aleminde olduğu gibi, ülkemizde de 6-9 Kasım tarihleri 

arasında kurban bayramı kutlanacaktır. Kurbanlık hayvanların satışa sunulduğu hayvan pazarları 

İstanbul’da kurulmaya başlanmıştır.   

Hayvan yetiştiricileri ve satın alan kişilerin; gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan 

hayvanlarla temas etmeleri ve veteriner hekim kontrolünde kesilmeyen etlerin tüketilmesi, 

hayvan sahipleri, kurban kesenler ve elde edilen etlerin tüketicilerinin sağlıkları açısından büyük 

riskler taşımaktadır.  

İslam âlemi için özel bir önemi olan Kurban Bayramı süresince hayvana olumsuz 

yaklaşımın giderilmesi, kesimin kurallara uygun olarak yapılması, gıda güvenirliliği ve hijyenine 

uyulması, çevre, toplum ve Veteriner Halk Sağlığı (zoonoz hastalıklar yönünden) açılarından 

dikkat edilmesi, Veteriner Hekim kontrolü olmadan yapılan kesimlerin engellenmesi için gerekli 

önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Ancak geçmiş bayramlarda şahit olduğumuz 

manzaralar, bu bayram için fazla umut vermemektedir. 

Türkiye’de hayvan sayısının azalmasına bağlı olarak et fiyatlarının arttığı, ithal edilen 

hayvanlara rağmen Kurban Bayramı sonrası hayvan varlığının daha da azalacak olmasının, et 

fiyatlarını daha da yükselteceği, kritik sınırda olan kesimlik hayvan varlığımızın yok olma 

sınırına indireceği ve böylece ülkemiz hayvancılığında sürdürülebilirliğin ortadan kalkacağı bir 

gerçektir. Bu durum, yeterli hayvansal gıda tüketmeyen ülkemizde, önümüzdeki yıllarda 

hayvansal gıda kaynaklarına ulaşmanın daha da zorlaşacağı ve hayvan yetiştiricisi üreticiler ile 

tüketiciler, başka bir deyişle toplumun tüm kesimlerinin ciddi sıkıntılar yaşamasına yol açacak, 

halk sağlığımız da tehlikeye girecektir. 

Kurban keseceklerin; ülke hayvancılığının içinde bulunduğu yukarıda anlatılmaya 

çalışılan durumunu da dikkate alarak; kurban kesmek yerine, 23 Ekim günü Van ilimizde 

meydana gelen depremde zarar görenlere maddi yardımda bulunmalarının daha doğru ve ülke 

yararına olacağı açıktır. 

Tüm halkımızı; kurban kesmek yerine bağış yaparak; hem ülkemizdeki hayvan varlığının 

korunmasına, kasaplık hayvan ithalatının bir an önce sona erdirilmesine, et fiyatlarının daha fazla 

yükselmemesine katkı yapmak ve Van’lıların acısını bir nebze olsun unutturmak için, bu bayram 

kesecekleri kurbanların bedellerini depremzedelere bağış yapmaya davet ediyoruz. 
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