
Avrupalı 75 kilo et, biz 7 kilo et tüketiyoruz 

 

CHP, hükümetin tarım ve hayvancılık icraatlarının 8 yılını rapor haline getirdi. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Raporu’na göre; bir Avrupalı yılda 

ortalama 75 kg et tüketirken, bir Türk vatandaşı yılda ortalama 7 kg et tüketiyor. 

8 yılda 2 milyondan fazla çiftçi tarımdan koparken, toplam tarım alanı ise 2.1 

milyon hektar azaldı. Boş bırakılan tarım alanının büyüklüğü ise; Yalova, Kilis, 

Bartın, Düzce, Osmaniye, Zonguldak, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 8 ilin 

toplam alanını geçti. 

MYK Raporu’na göre; 2002 yılında Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş havyan 

varlığı toplamı 41 milyon 879 bin iken, bu sayı 37 milyon 689 bine düştü. 

Raporda, Türkiye’ye Amerika, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Yeni Zelanda, 

Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan’dan canlı 

hayvan geldiği belirtildi. 

NÜFUS ARTTI AMA ET TÜKETİMİ AZALDI 
CHP Raporu’nda, AKP iktidarındaki 2002-2009 döneminde nüfusun 3,2 milyon 

arttığına dikkat çekilerek, hayvan varlığının 4 milyon azaldığı, kırmızı et 

tüketiminin 10 bin ton düştüğü ifade edildi. Bir Avrupalının yılda ortalama 75 

kg et tüketirken, bir Türk vatandaşının yılda 7 kg kırmızı et tükettiği vurgulandı. 

8 İL KADAR ALAN BOŞ BIRAKILDI 
Raporda, 2002-2009 döneminde toplam işlenen alan 2,5 milyon hektar, toplam 

tarım alanı ise 2,1 milyon hektar azaldığı belirtilerek, şöyle denildi: 

“Türkiye AKP döneminde Türkiye’nin yüzölçümü bakımından ikinci büyük ili 

olan Ankara’nın yüzölçümü kadar alanı işlemekten vazgeçti (25 bin km2=2,5 

milyon hektar). AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle boş bırakılan tarım 

alanı büyüklüğü ise; ülkemizin Yalova, Kilis, Bartın, Düzce, Osmaniye, 

Zonguldak, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 8 ilin toplam alanını geçmiştir (toplam 

20 bin km2=2 milyon hektar). Aynı dönemde tarımla uğraşan çiftçi sayısı da 

hızla azalmıştır. 2002 yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi-üretici sayısı 7.4 

milyon iken, 2009 sonu itibarıyla bu sayı 5.2 milyona gerilemiştir. Başka bir 

deyişle AKP, uyguladığı tarım düşmanı politikalarla 2 milyondan fazla 

üreticinin tarımdan kopmasına neden olmuştur.” 
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