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Erzincanlı besicilerden, üreticiler hayvanlarını saklıyor iddialarına sert yanıt verdi.

Erzincanlı besiciler, son günlerde gündemden düşmeyen et fiyatlarının artması için üreticiler
hayvanlarını saklıyor spekülasyonlarına sert yanıt verdi. Erzincan'da besicilik yapan Balacan
Tarım İşletme Müdürü Adnan Güleç , Türkiye'de hayvancılığın sektör haline gelmediğini
belirterek, "Hayvancılıkta çok teşkilatlandırılmış bir yapılanma yok. Bu sebepten dolayı örgütlü
olmayan bir yerde üreticilerin hayvanını elinde tutması saklaması mümkün değil" dedi.

Artan et fiyatlarının ardından , hükümetin et ithalinin söz konusu olması hayvan üreticilerini de
düşündürmeye başladı. Özellikle et fiyatlarının artması için , üreticilerin hayvanlarını sakladıkları
yönünde ki sözlere üreticilerde tepki gösterdi. 155 büyükbaş hayvan işletmesi bulunan Balacan
Tarım İşletmesi Müdürü Adnan Güleç üreticinin hayvanını elinde tutamayacağını belirterek
"Hayvancılıkta üretici büyük paralar ile oynamıyor. üretici gübre alacak, yem alacak, bu
hayvanların bir sürü gideri var. Buna kesinlikle katılmıyorum. Katılanları da eleştiriyorum"
şeklinde konuştu.

Güleç, özellikle et ithalinin yanlış bir karar olduğunu savunarak, "Bunun yanlış olduğunu bugün
belki görmek mümkün olmayacak. Ama 3 yıl sonra bu sorunlar yumak haline gelip daha da
büyüdüğü zaman bunu ancak anlayabileceğiz ve bugünkü yaptığımız yanlışı görebileceğiz. Bir
sektörde bastırma ile o fiyatı belirlemek yada düşük tutmak yarın için çok korkunç zararlar
doğurabilir ve bu hayvancılığı bitirilebilir. Bugün bahsedilen fiyatlardaki etler, ithalat kararı ile
düşürülürse 2 yıl 3 yıl sonra bunun önüne geçilemez artık. çünkü elinizde ki mevcut hayvancılığı
tamamen bitirirsiniz. Bunun yanı sıra bir de adil olunmalı. Bundan 4 yıl önce 7 TL 'ye et
kesilirken bu kurumların müdahil olması gerekirdi. Düşükken müdahale etmeyip de, et
fiyatlarının yükseldiği zaman ithalata yönelmek hayvan getirmek ve et getirmek ben mantıklı
olarak görmüyorum ve yarın için de kaygı duyuyorum" diye konuştu. görebileceğiz. Bir sektörde
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