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    • KASIM AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN 
SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENEBİLME MALİYETİ 

8028 TL’YE YÜKSELDİ.

    • KASIM AYINDA BESLENME MALİYETİ BİR 
ÖNCEKİ AYA GÖRE 525 TL ARTTI.

    • DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN SAĞLIKLI VE 
DENGELİ BESLENME MALİYETİ İÇİN HARCAMASI 
GEREKEN GÜNLÜK TUTAR KASIM AYINDA 267,6 

TL’ YE YÜKSELDİ.

    • KASIM AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN 
BARINMA MALİYETİ İSE 7392 TL OLDU.

    • DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN BESLENME VE 
BARINMA MALİYETİ ORTALAMA 15 BİN 420 TL’YE 

YÜKSELDİ.

    • BESLENME VE BARINMA MALİYETİNDE BİR 
AYLIK ARTIŞ %3,15 OLDU.

Ankara’nın yoksul mahallelerinde bulunan Halkevi Şubelerinin yürüttüğü 
faaliyetler etrafında hazırlanan bu rapor, Ankara’da yoksulluğun nasıl 
yaşandığını gözler önüne seren çalışmalara katkı sunmak amacını 
taşımaktadır.

Derdimiz bir yandan ülkenin başkentinde dahi geniş kesimlerin aldığı 
ücretle barınma ve beslenme maliyetlerinin altında ezildiğini, insanca 
yaşayacak bir düzeyde yaşam imkanlarından uzakta, geçinemediğini, 
bilimsel metodolojilerden yararlanarak ama bir yandan da herkesi bu 
raporun hazırlanmasında katılımcı hale getirerek gözler önüne sermektir.

Aynı zamanda esas amacımız yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı halkın 
hak mücadelelerinin yükselmesi gerekliliğini vurgulamaktır. Yani bu rapor 
aynı zamanda bir mücadele çağrısıdır.



Beslenme maliyetinin hesaplanması:

Aylık beslenme maliyeti araştırması 6 temel besin başlığı altında yer alan gıda 
ürünlerinin aylık fiyatları üzerindeki değişimler incelenerek hesaplanmıştır. 
Hesaplamalarda kullanılan madde ağırlıklarında TÜİK verileri esas alınmıştır.  
Araştırma Ankara’da en çok alışveriş yapılan marketler, semt pazarları, manav 
ve şarküterilerden derlenmiştir.

Aylık beslenme maliyeti dört kişilik bir ailede yaşayan bireylerin günlük 
zorunlu olarak tüketmesi gereken kalori ihtiyaçları baz alınarak 
hesaplanmıştır.

Hesaplamalar 4 kişilik bir ailenin günlük kalori tüketim ihtiyacına göre 
belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve 
Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nda yer alan 
değerler ve farklı araştırma gruplarının ortalama değerleri üzerinden günlük 
kalori hesabı yapılmıştır.

Barınma maliyetinin hesaplanmasında kullanılan metodoloji:

Kira fiyatları TÜİK aylık harcama endeksi verileri ve Ankara’da nüfusun en çok 
yaşadığı dört merkez ilçenin aylık kira maliyetlerinin ortalama değişimi 
üzerinden hesaplanmaktadır. Fatura tutarları ise 4 kişilik bir ailenin aylık 
fatura maliyetlerinin ortalaması esas alınmaktadır.
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Aylık beslenme maliyeti Kasım ayında 
8028 TL’ye yükseldi. 

Türkiye, OECD ülkeler arasında gıda fiyatlarının 
açık ara en çok arttığı ülke konumunda. Resmi 
TÜİK verilerinde dahi yıllık gıda 
enflasyonundaki artış yüzde 99.

Ankara’da 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı 
beslenme maliyeti Kasım ayında bir önceki aya 
göre 525 TL artarak harcaması gereken asgari 
tutar 8028 TL’ye yükseldi. Böylelikle açlık sınırı 
Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,99 
oranında artmış oldu. Bu durumda Ankara’da 
yaşayan bir asgari ücretlinin ailesiyle birlikte aç 
kalmaması için ödemesi gereken tutar aldığı 
asgari ücretten 2528 TL daha fazla. Ankara’da 
dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli 
beslenme maliyeti için harcaması gereken 
günlük tutar ise 267,6 TL’ye yükseldi.

Kuru soğanın fiyatı bir ayda yüzde 62,50 
oranında arttı.

Türkiye’de tarımsal girdi maliyetleri TÜİK 
verilerine göre yıllık %138,15 oranında artmış 
durumda. Tarımda enerji maliyetleri bir yılda 
%193, gübre ve ilaç maliyetleri ise %226 
oranında arttı. Üreticinin artan enflasyonu doğal 
olarak marketlere ve pazarlara zam olarak 
yansımaya devam etti.

Kuru soğanın fiyatı Kasım ayında bir önceki aya 
göre yüzde 62,50 oranında arttı ve kilosu 
ortalama 13 TL’ye yükseldi. Patatesin fiyatı ise 
Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 50 
oranında artarak 15 TL’ye yükseldi. Domateste 
aylık artış yüzde 38,88 olurken, sivri biberdeki 
aylık artış oranı yüzde 47,05 oldu. Domatesin ve 
sivri biberin 1 kg ortalama fiyatı 25 TL olarak 
hesaplandı.

Kuru Bakliyat ürünleri aylık fiyat 
artışları.

Pilavlık Bulgur, Pirinç, Mercimek, Nohut, Kuru 
Fasulye gibi temel bakliyat ürünlerinde ekim 
ayında bir önceki aya göre ortalama fiyatlarında 
en çok artış bulgurda meydana geldi. Pilavlık 
bulgurun fiyatı Kasım ayında Ekim ayına göre 
yüzde %41, 30 oranında arttı. Ekim ayında 23,00 
TL olan 1 kilogram bulgur fiyatı Kasım ayında 
ortalama 32,50 TL’ye yükseldi. Diğer bakliyat 
ürünlerinin tamamında da Kasım ayında bir 
önceki aya göre artış görüldü.

Kahvaltı ürünlerinde yaşanan fiyat 
artışları.

Beyaz Peynir, Zeytin, Kahvaltılık yağ (tereyağı ya 
da diğer yağlar), Yumurta, Bal, Reçel, Şeker ve 
Çay’dan oluşan temel kahvaltı maddelerinde en 
fazla artış süt ve süt ürünleri ile yumurtada 
meydana geldi. Türkiye hayvancılık 
maliyetlerinin artması ile süt ve süt ürünlerinin 
üretiminin her geçen ay daha fazla azalması, 
marketlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını 
arttırmaktadır. Yumurtanın tane hesabı Ekim 
ayında 2,10 TL iken Kasım ayında 2,45 TL’ye 
yükseldi. En çok tüketilen beyaz peynir 
markalarında ortalama fiyat Ekim ayında 79 TL 
iken Kasım ayında beyaz peynirin kilosu yüzde 
39,24 artışla 110 TL’ye yükseldi. Zeytinin 
kilogram fiyatında bir aylık fiyat artışı yüzde 32 
oranında artarak 103 TL’ye yükseldi.

Bu üründe aylık artış ise en çok kaşar 
peynirinde gerçekleşti 1 kg kaşarın fiyatı bir 
önceki aya göre yüzde 58 oranında arttı.

Et ve Et ürünleri fiyat artışı.

Kasım ayında ortalama et ve kıymalık et fiyatları 
122 TL iken Kasım ayında yüzde 28 oranında 
artarak 157 TL’ye yükseldi. Üstelik Türkiye’de 
son dönem besicilerin artan maliyetlerden 
kaynaklı süt hayvanlarını kesime göndermesine 
rağmen etteki artış Kasım ayında dikkat çekti. 1 
kilogram tüm tavuk fiyatı ise ortalama 45,25 TL 
olarak hesaplandı.

Ankara’da 4 kişilik bir 

ailenin dengeli ve sağlıklı 

beslenme maliyeti Kasım 
ayında bir önceki aya 
göre 525 TL artarak 
harcaması gereken 

asgari tutar 8028 TL’ye 
yükseldi. Böylelikle açlık 
sınırı Kasım ayında bir 
önceki aya göre yüzde 
6,99 oranında artmış 

oldu. 
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ÜRÜN

Pirinç

Bulgur

Makarna

Dana Eti

Tavuk

Yumurta

Beyaz Peynir

Ayçiçek Yağı

Kaşar

Tere Yağı

Süt

Nohut

Kuru Fasulye

Zeytin

Yoğurt

Salça

Domates

Salatalık

Kuru Soğan

Patates

Sivri Biber

EKiM AYI FiYATI

34,00

23,00

12,00

122,00

39,00

2,10

79,00

43,90

98,00

164,00

19,90

38,00

43,00

78,00

19,90

26,00

18,00

17,00

8,00

10,00

17,00

KASIM AYI FiYATI

43,80

32,50

15,00

157,00

45,25

2,45

110,00

49,90

155,00

186,00

22,70

45,50

50,00

103,00

23,00

38,50

25,00

20,00

13,00

15,00

25,00

ARTIŞ YÜZDESi(AYLIK)

%28,80

%41,30

%24,99

%28,68

%16,00

%16,66

%39,24

%4,55

%58,16

%15,24

%14,07

%18,42

%16,27

%32,00

%15,57

%48,07

%38,88

%17,64

%62,50

%50,00

%47,05

Kasım ayı barınma maliyeti 7392TL 
oldu.

Kasım ayında kira fiyatlarında bir önceki aya 
göre düşüş gösterse de ortalama kira fiyatları 
asgari ücretin üzerinde seyretti. Kasım ayında 
ortalama kira fiyatları 6128 TL olarak 
hesaplandı.

Kara kış henüz etkisini tam göstermese de 
doğal gaz faturaları ortalama 572 TL olarak 
hesaplanırken, elektrik faturaları ise 430 TL’ye 
yükseldi. Su faturasında ise ortalama harcama 
248 TL olarak hesaplandı. İnternet tüketim 
bedeli ise 159 TL olarak hesaplandı.

Hesaplamaya dahil olan tüm besin ürünlerinde
seçili bazı ürünlerin aylık fiyat artışı


