
837

 HAYVANCILIK ÜLKESİ MOĞOLİSTAN’DA 
DÜNDEN BUGÜNE DERİCİLİK

LKHAGVAJAV, Natsag
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Hayvancılık, binlerce sene Moğolların geçim kaynağı oldu. Moğol hal-
kı hayvan yetiştiriciliği ile ilgili geniş tecrübelere sahip olmalarının ya-
nısıra hayvandan elde edilen ürünleri işleme konusunda da engin bilgiye 
sahiptirler. Her çoban veteriner, derici, meteorolog, yerbilimci ve kimya-
cıydı. Deri işleme teknolojisini doğadan ilham alarak geliştirdiler ve deri-
cilik alanında ün yaptılar. Sosyalizm zamanında hükümet tarafından tarım 
ve hayvancılık sektörleri geliştirilmeye çalışıldı. Bu dönemde geleneksel 
dericilik zanaatı sanayileşmeye başlandı. 1990 yılı sonrası durma nokta-
sına gelen Moğolistan deri sektörü yeniden yapılanmaya başlandı. Hazır 
giyim için uygun Moğol koyun ve keçi derilerinin işlenmesi ile 6070 mil-
yon parça işlenmiş deri ürününe ihtiyaç olan dünya pazarının %11,4 ila 
%13,3’ünü karşılamak mümkündür.

1. Hayvancılık
Bugünkü Moğolistan topraklarında neolitik çağda, küçük göçebe avcı 

kabileler ve çobanlar yaşıyordu. Hayvancılık, binlerce sene Moğolların 
geçim kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda göçebe uygarlığının temeli-
ni oluşturdu.  

Geleneksel  sürü otlatıcılığında çobanların nesilden nesile zenginleşti-
rerek aktardığı tecrübe, sistematik bilginin temeli oldu. Bu, yeryüzü, tabi-
at, biyoloji, çevrebilim ve seleksiyon, hayvan gen havuzunun korunması 
ve çoğaltılması gibi halk yöntemleri için bir temel olan etiolojiyi kapsar. 

Moğollar, en az güç ve kaynak girdileriyle en yüksek sonuç alma anla-
mında hayvan yetiştiriciliğinde büyük bir kabiliyete sahiptir. Tabiat, iklim 
ve hava hakkında bilgileriyle, hayvan yetiştiriciliği, değişik sezonlarda ot-
latma ve sulama metotlarının özgün yollarını bulmuşlardır. Göçebe şartla-
rında hayvansal üretim işleyiş sanatını geliştirdiler. 

Çobanlar, bilgilerini dikkatle korudular ve bunları kendi tecrübeleriy-
le zenginleştirip gelecek nesillere ağızdan aktararak, günlük pratiklerinde 
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maharetle kullandılar. 

Moğollar asırlarca deneme-yanılma yoluyla bir bilgi havuzu oluşturdu-
lar. Bu bir halk bilimidir ve budist rahipleri (Lamalar) tarafından toplanan 
geniş bilgi karkasıyla yakın ve önemli bir ilişkisi vardır. 

Lamalar maddi şeyleri ve tabii görüngüyü sistematize etmeye ve teorik 
bilgiyi çobanların tecrübesiyle birleştirmeye çalıştılar. Onyedinci yüzyıl-
dan kaldığı düşünülen bir sutra, bir atın kalitesini, iç (yürek, böbrek, kara-
ciğer ve dalak) ve dış (gözler, burun, kulaklar, dil ve tırnaklar) organlarına 
bağlı olarak tarif eder. 

Bu sutra, evcil hayvanların muhtelif özellikleri arasında, asırlar boyun-
ca oluşmuş bir korelasyonu tanımlar. 

Erkek bir damızlık için, çobanlar, taylarda 40’ın üzerinde, develerde 
aynı sayıda ve boğalarda da en az on özelliği dikkate aldılar. 

Modern ifadeyle bu, fenotip tarafından, genotipin evrimini belirliyor-
du. 

Moğollar hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bu kadar geniş tecrübelere sahip 
olmalarının yanı sıra hayvandan elde edilen ürünleri işleme konusunda da 
engin bilgiye sahiptirler. Her çoban veteriner, derici, meteorolog, yerbi-
limci ve kimyacıydı. 

Sosyalizmin ilk yıllarında tarım ve hayvancılık sektörünün geliştiril-
mesi önem taşımaya başlanmıştır. “Ana ekonomi politikası”nda hayvan 
barınaklarının yapılması, silajların hazırlanması, kuyuların çoğaltılması ve 
veterinerlik hizmetlerinin iyileştirilmesi konular yer verilmiştir ve haya-
ta geçirilmiştir. Canlı hayvan sayısı 1924-1928 yıllarında 13.7 milyondan 
21.3 milyona yükseldi. 1932 yılında ise 16,2 milyon iken 1940 yılında 26 
milyon olarak arttı. Sosyalizm döneminde de uzun yıllardır süren gelenek-
sel yöntemle hayvan yetiştiriciliğine devam edildi.  

Moğolistan’daki siyasi ve ekonomik sistemin son on yıl içindeki ge-
çiş sürecinde, birçok alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe de, büyük 
bir değişim görülmüştür. 1990 yılına kadar merkezi planlamayla kontrol 
altında tutulmuş ve 1990’dan sonra hayvancılık alanındaki kooperatifler, 
negdeller dağılmış; merkezi hükümetin ve kooperatiflerin sağlamış olduğu 
teşviklerle birlikte veterinerlik, besicilik ve pazarlama olanakları ortadan 
kaybolmuştur. 

Bu olumsuz koşullara karşı, %93.4 oranında özelleştirilmesi sağlanan 
hayvancılık sektörünün verdiği tepki, nitelik yerine niceliğe yönelik ol-
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muştur. 1990- 1999 yılları arasındaki dönemde, Moğolistan’ın hayvan sto-
ku yaklaşık % 30’luk bir artış göstermiş; ülkedeki canlı hayvan sayısı 25,9 
milyon baştan 33,6 milyon başa çıkmıştır. Bir yandan ülkedeki hayvan 
stoku artarken, diğer taraftan, doğal ve insani etkenlerle mera alanlarında 
daralma olmuştur. 

Göçebe hayvancılık hâlâ ülke ekonomisinin ve kültürünün temel unsur-
larından biridir. Moğolistan’da geleneksel olarak beş cins (keçi, koyun, at, 
deve, inek) hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

        

2006 yılı sayım sonucu hayvan varlığı şu şekildedir: 

Toplam Canlı Hayvan Sayısı: 34.802.900       
Keçi:     15.451.700
Koyun: 14.815.100
At:           2.114.800
İnek:       2.167.900
Deve:         253.500

Hayvancılıktan yılda 3.000 ton kaşmir, 15.000 ton koyun yünü, 6,6 mil-
yon deri, 199.000 ton et ve 329.000 ton süt elde edilmektedir. Öte yandan 
deri, koyun ve deve yünü ihraç edilmektedir. Moğolistan dünya kaşmir 
üretiminin % 20-25’sini karşılamaktadır ve dünyanın ikinci büyük kaşmir 
üreticisidir. Kaşmir sanayi toplam istihdamın yüzde 16’sını sağlamaktadır 
ve GSMH’nin yaklaşık %6’sını karşılamaktadır.               
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Ülkede 28 tane et işleme fabrikası mevcuttur ve bu fabrikalarda 70.000 
ton et işlenmektedir. Son üç yılda üretim yöntemlerinde ve et işleme fab-
rikalarının teknoloji düzeylerinde artışlar olmuştur. 2001-2003 döneminde 
kurulan 8 fabrika sektöre yeni teknolojileri getirmiştir. Bu fabrikalardan 5 
tanesinde günde 275 ton et üretilmekte ve Ulan Bator için 22.000 ton et de-
polanmaktadır. Aynı dönemde Darkhan, Erdenet ve Sukhbator şehirlerin-
de de toplam 4 tane fabrika açılmıştır. Et fabrikalarının kapasitelerindeki 
artışa rağmen bu fabrikalar kapasitelerinin %5-10’u arasında ihracat yap-
maktadır. Üreticiler faiz oranlarının yüksek oluşu ve vadelerin kısa oluşu 
nedeniyle yeterince et işleyememekten ve teknolojilerini yenileyememek-
ten bahsetmektedirler.

1991 yılından sonra serbest ekonomiye geçilmesi ile birlikte hayvan-
cılık sektörü ürünlerinin üretiminde, pazarlanmasında köklü değişiklikler 
yapılmıştır. 

1991 öncesinde tarımsal üretimi devlet ve kolektif mülkiyete dayanan 
300 den fazla kurum ve kuruluş yapmakta iken günümüzde hayvancılık-
ta üretimi 180 000 den fazla çiftçi ailesi, 300’e yakın firma yapmaktadır. 
Derinin işlenmesi devlete ait büyük fabrikalarda yapılırken serbest piyasa 
ekonomisine geçilmesi ile bu büyük fabrikaların çoğu mali sıkıntısı sebe-
biyle hammadde alamaz duruma gelmiştir. Ayrıca, teknik ve teknolojinin 
eskimesi, ürünlerin piyasada tutulamaması gibi nedenlerle deri fabrika-
ları çalışamaz hale gelmiştir. Moğolistan ekonomisinde hala önemli bir 
yeri olan hayvancılık sektörü, toplam istihdamın yaklaşık %50’sini ve 
GSYiH’nin %35’ini karşılamaktadır. Toplam ihracat içinde hayvancılık 
sektörünün payının yüzde 15 civarında oluşu büyük çoğunluğu göçebe 
olan ve hayvancılıkla uğraşanların elde ettikleri et, süt, yün ve derilerle 
büyük ölçüde kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları anlaşılmaktadır.

Günümüzde hayvancılık sektörünün özellikleri:
•  Sektörde hammadde ve ürünlerin fiyatının belirlenmesinde Çinliler 

hakimdir. Hayvancılıkta ham madde yoğunluğu mevsime bağlıdır.
•  Hammadde toplamada yerleşim, ulaşım, telekomünikasyon, yol gibi 

alt yapı hizmetlerinin zayıf olması ek maliyet oluşturmaktadır.
•   İç piyasada talep zayıftır ve Çin’in piyasada etkisi çok fazladır.

Hayvancılık sektöründe hayvan deri kalitesinin arttırılması, hayvan ırk-
larında melezleme yapılması ve hayvanların meradaki ekstansif yapılan 
besicilikten entansif besiciliğe geçilmesi hususunda ön araştırmalar sür-
dürülmektedir.    
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2. Moğol Tarihinde Dericilik
Amerika kıtasının yerlileri olarak kabul edilen Kızılderililer, tarihte 

buzul-arası olarak gösterilen Paleotik çağda takriben 50 bin yıl önce Asya 
kıtasından kalkıp Bering Boğazı’ndan Kuzey Amerika’ya geçen Asyalılar 
olarak bilinmektedir. Fiziksel yapılar itibariyle Moğol kökenli oldukla-
rı tahmin edilmektedir. Kızılderililer ağaç ve taşlardan kendi totemlerini 
yapmışlar ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürmüşlerdir. Hayvancılık ve 
at kullanımı sonucunda Asya kıtasında öğrendikleri deri işleme sanatını 
Amerika kıtasına taşıdıkları varsayılmaktadır. Bu nedenle Kızılderilileri 
deri üreticileri olarak görmek ve göstermek mümkündür. Deri ve deri ma-
mülleri organik bir yapıya sahip olduğu için zamanda çürümüş ve yok 
olmuştur. Dericiliğe ait bilgi ve belgeler henüz kanıtlanmamış olduğu için 
Amerika tarihinde eski yüzyıllara ait dericilikten söz edemiyoruz. Ancak 
varolduğunu da yadsınamaz olarak kabul ediyoruz. 

Bugünkü ABD ve Kanada topraklarında toplam nüfus 1 milyonun üs-
tündedir. Meksika ve Orta Amerika’da yaşayan yerlilerin sayısı 5 milyon 
dolayındadır. Hepsinin giyim kuşamlarında deri kullanımı hemen göze 
çarpmaktadır. Bunlara dayanarak Kızılderililerde dericiliğin önemli bir 
meslek olduğuna hükmedebiliriz. 

Şamanlara ait resimler üzerinde göz gezdirirken, giyim kuşamların-
da deriden (özellikle sarkancalı deriden) şeritler kullandıklarını görmek 
mümkündür. Şaman ayinlerinde deri davul kullanmak vazgeçilmez bir uy-
gulamadır. Şaman cübbesi gelenek olarak otuz parçadan yapılmış sayılsa 
da gerçekte altmışa yakın çok çeşitli parçaya sahiptir. Cübbenin asıl kısmı 
maral ya da beyaz koyun derisinden yapılan ceketten ibarettir.
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Moğollar kabile hayatı yaşadıktan sonra 1196 yılında Cengiz Han tarafından biraraya 

getirilerek devlet haline gelmişlerdir. Moğollar bütün Asya topraklarında at koşturmuşlar, 
batıya doğru seferler düzenlemişler, Avrupa kıtasına uzanmışlar, Moskova sınırına 
dayanmışlardır. Diğer taraftan Anadolu topraklarını işgal etmişler ve Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin son bulmasına sebep olmuşlardır. At üstünde çetin savaşlar yaparken deri 
giysileri, çizmeler, koşum takımları kullanmışlar, dericilik alanında da ün yapmışlardır. 
Dericilik dünyasında Moğolların ayrı bir yeri vardır, şüphesiz.  

 
 



842

          

Moğollar kabile hayatı yaşadıktan sonra 1196 yılında Cengiz Han ta-
rafından biraraya getirilerek devlet haline gelmişlerdir. Moğollar bütün 
Asya topraklarında at koşturmuşlar, batıya doğru seferler düzenlemişler, 
Avrupa kıtasına uzanmışlar, Moskova sınırına dayanmışlardır. Diğer taraf-
tan Anadolu topraklarını işgal etmişler ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
son bulmasına sebep olmuşlardır. At üstünde çetin savaşlar yaparken deri 
giysileri, çizmeler, koşum takımları kullanmışlar, dericilik alanında da ün 
yapmışlardır. Dericilik dünyasında Moğolların ayrı bir yeri vardır, şüphe-
siz. 

Moğollar binlerce yıl deri işlemiş ve elde ettikleri deri ürünlerini çeşitli 
yerlerde kullanmışlardır. Moğol ayakkabısı, çeşitli giysiler, Moğol çadırı 
için gerekli gereçlerde, çanta, asker kıyafeti, eyer, semer, gem, kırbaç, di-
ğer at aksesuarlarında, çeşitli saklama ve taşıma kapları, kayışlar, kayık 
yapımında vs. akla gelebilecek her tür ihtiyaçlarda uygun işlenmiş deri 
ürünlerini kullanmışlardır. 
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Moğollar hayvan yetiştiriciliğinde olduğu gibi dericilikte de binlerce yıllık engin bilgi ve 

tecrübelere sahiptir. Her Moğol çoban, hayvandan elde edilen et, süt, yün ve derileri işleyerek 
birer kimyacı olduğunu kanıtlamışlardır.  

Hayvan derisini ve postlarını konserveleme, etleme, tabaklama, dumanla tabaklama, 
boyama işlemlerine tabi tutarak işlemişlerdir. Günümüzde modern deri teknolojisinde de hala 
bu yöntemlerin bazılarının kullanıldığını görmek mümkündür. Moğollar tuzlu ekşimiş yoğurt 
kullanarak hayvan derileri ve postlarını tabaklıyordu. Kızıl çam, huş ve söğüt ağaçlarının 
kabuklarını demleyerek “kızıl yem” denilen tanen çözeltisini elde edip binlerce yıl bu çözelti 
ile deri ve postu tabaklamışlar. Bununla ilgili bilgilere İtalyan gezginci Marco Polo’nun 
kaynaklarında rastlamak mümkündür.   

Belirli konsantrasyonda tuz, yoğurt ve kırmızı yem karışımı hazırlanır. Bu karışım, postun 
et yüzeyine her gün daha da sulandırılarak homojen bir şekilde sürülür. 3-4 gün aynı aynı 
işlem tekrar edilir. Buna pösteki tabaklama denir. Çoğu yörelerde kullanılan diğer bir metod 
ise, derilerin tuz-süt serumu karışım çözeltisinde 5-8 gün yatırılmasıdır. Bu yöntemle 
salamura yöntemi gerçekleştirilir. Her iki şekilde yapılan salamurada sadece tuz ile yapılan 
salamura işlemindeki kadar difüzyon reaksiyonu meydana gelmektedir. Böylece tuzun deri 
tarafından emilmesi kolaylaştığı için derideki nem ve tuz çözeltisinin dengeye gelmesi 
hızlanır.    

“Kırmızı yem” ile tabaklandığında derideki proteinler tabaklama maddeleri ile kompleks 
oluşturarak deri özelliğini iyileştirmektedir. Bunun için kırmızı yem içeriğindeki tabaklayıcı 
maddeler, organik asitler, fenolik bileşikler, mineraller, tuzlar, protein, şeker ve 
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Moğollar hayvan yetiştiriciliğinde olduğu gibi dericilikte de binlerce 
yıllık engin bilgi ve tecrübelere sahiptir. Her Moğol çoban, hayvandan 
elde edilen et, süt, yün ve derileri işleyerek birer kimyacı olduğunu kanıt-
lamışlardır. 

Hayvan derisini ve postlarını konserveleme, etleme, tabaklama, duman-
la tabaklama, boyama işlemlerine tabi tutarak işlemişlerdir. Günümüzde 
modern deri teknolojisinde de hala bu yöntemlerin bazılarının kullanıldığı-
nı görmek mümkündür. Moğollar tuzlu ekşimiş yoğurt kullanarak hayvan 
derileri ve postlarını tabaklıyordu. Kızıl çam, huş ve söğüt ağaçlarının ka-
buklarını demleyerek “kızıl yem” denilen tanen çözeltisini elde edip bin-
lerce yıl bu çözelti ile deri ve postu tabaklamışlar. Bununla ilgili bilgilere 
İtalyan gezginci Marco Polo’nun kaynaklarında rastlamak mümkündür.  

Belirli konsantrasyonda tuz, yoğurt ve kırmızı yem karışımı hazırlanır. 
Bu karışım, postun et yüzeyine her gün daha da sulandırılarak homojen 
bir şekilde sürülür. 3-4 gün aynı aynı işlem tekrar edilir. Buna pösteki ta-
baklama denir. Çoğu yörelerde kullanılan diğer bir metod ise, derilerin 
tuz-süt serumu karışım çözeltisinde 5-8 gün yatırılmasıdır. Bu yöntemle 
salamura yöntemi gerçekleştirilir. Her iki şekilde yapılan salamurada sa-
dece tuz ile yapılan salamura işlemindeki kadar difüzyon reaksiyonu mey-
dana gelmektedir. Böylece tuzun deri tarafından emilmesi kolaylaştığı için 
derideki nem ve tuz çözeltisinin dengeye gelmesi hızlanır.   

“Kırmızı yem” ile tabaklandığında derideki proteinler tabaklama mad-
deleri ile kompleks oluşturarak deri özelliğini iyileştirmektedir. Bunun 
için kırmızı yem içeriğindeki tabaklayıcı maddeler, organik asitler, fenolik 
bileşikler, mineraller, tuzlar, protein, şeker ve boyarmaddeleri etki etmek-
tedir. Kırmızı yemdeki formik asit, asetik asit, yağ asitlerinde nişasta ve 
şekerler oksitlenerek deri liflerini şişirmektedir ve tabaklama maddelerinin 
nüfuziyetini arttırmaktadır. Bu şekilde işlenen deriler son derece yumu-
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kaynaklarında rastlamak mümkündür.   

Belirli konsantrasyonda tuz, yoğurt ve kırmızı yem karışımı hazırlanır. Bu karışım, postun 
et yüzeyine her gün daha da sulandırılarak homojen bir şekilde sürülür. 3-4 gün aynı aynı 
işlem tekrar edilir. Buna pösteki tabaklama denir. Çoğu yörelerde kullanılan diğer bir metod 
ise, derilerin tuz-süt serumu karışım çözeltisinde 5-8 gün yatırılmasıdır. Bu yöntemle 
salamura yöntemi gerçekleştirilir. Her iki şekilde yapılan salamurada sadece tuz ile yapılan 
salamura işlemindeki kadar difüzyon reaksiyonu meydana gelmektedir. Böylece tuzun deri 
tarafından emilmesi kolaylaştığı için derideki nem ve tuz çözeltisinin dengeye gelmesi 
hızlanır.    

“Kırmızı yem” ile tabaklandığında derideki proteinler tabaklama maddeleri ile kompleks 
oluşturarak deri özelliğini iyileştirmektedir. Bunun için kırmızı yem içeriğindeki tabaklayıcı 
maddeler, organik asitler, fenolik bileşikler, mineraller, tuzlar, protein, şeker ve 
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şak, suda şişmez, güneşe, rüzgâra ve mikroorganizmalara dayanıklılık gibi 
özelliklere sahip olmaktadır. 

At dışkısı yakılır ve kürk, post ve deriler bu dumana tutulurdu. Duman-
lama denilen bu yöntem deri ve postu su ve neme dayanıklı hale getirir 
ve sarımsı renk verirdi. Bu yöntem Batı Moğolistan’da yaygın kullanılır 
ve bu derilerle “dashmag” denilen kaplar yapılırdı. Dumanlama yöntemi-
ne tabi tutulan deriler “dashmag” için en uygun materyaldi. “Dashmag” 
kabı içine kımız, içki, süt, su gibi herhangi bir sıvı konulduğunda hiçbir 
zaman kabın şekli bozulmamaktadır. 

Moğol halkı diğer sanat ve zanaatlarda olduğu gibi dericilikte de do-
ğadan ilham almıştır ve işlentilerde doğal ürünler kullanmıştır. Deri ve 
post boyamada da genellikle bitkisel boyalar hazırlayıp bunları kullana 
gelmişlerdir. 

   3. Günümüzde Deri Sektörü
Geleneksel hayvancılığa dayalı Moğolistan deri sektörü sosyalizm za-

manında sanayileşmeye başlandı ve planlı ekonomi döneminde ülkenin 
tüm ham deri haynaklarını işleyebilecek kapasitede deri sanayi bölgesi ku-
ruldu. Bu sanayi bölgesinde büyük çapta ham deri deposu, kösele, yüzlük, 
giysilik, kürk deri fabrikalarının yanısıra ayakkabı yapımı, deri mamül di-
kim fabrikaları ve atık arıtma tesisleri mevcuttu. 1990 yılına kadar merkezi 
planlama ile yürütülen deri sektörü sosyalist rejminin çökmesiyle birlikte 
krize girmiş ve tamamen durma noktasına gelmiştir. 

Serbest ekonomiye geçiş sürecinde deri fabrikaları özelleştirildi ve ya-
vaş yavaş düşük de olsa deri üretim yapılmaya başlandı. Son duruma ba-
kıldığında deri işleme sanayindeki firmaların çoğu KOBİ’lerdir ve bu fir-
maların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sektörde 35 adet deri ilk işleme 
fabrikası, 15 entegre deri işleme fabrikası, 14 kürk işleme tesisi ve bir su 
arıtma tesisi vardır. Bu sayılan firmaların 55’i başkentte, 9’u ise taşradadır. 
Hali hazırda Ulan-Batur’da faaliyet gösteren bir araştırma ve deney mer-
kezi mevcuttur. Deri işleme sanayi mevsimsel koşullardan etkilenen bir 
sanayi profili çizmektedir.

Moğolistan’da 34 milyon hayvan mevcuttur (14 milyon koyun, 15 mil-
yon keçi, 2 milyon sığır, 2 milyon at,  diğerleri-deve ve Tibet öküzü). Yılda 
yaklaşık 7 milyon hayvan kesilmektedir. Deri ihracatının % 99,5’i yarı 
işlenmiş deri olarak, sadece % 0,5’i nihai ürün olarak ihraç edilmektedir. 

Moğolistan’da deri ve hazır giyim için deri işlenmektedir. Moğolistan 
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kaynaklı hammaddenin kaynağı, türleri, kalitesi ve diğer özellikleri ince-
lendiğinde, gelişmekte olan deri hazır giyim sanayinin daha da başarılı 
olacağı ortaya çıkmaktadır. Moğol koyun ve keçi derileri, deri hazır giyim 
üretimine daha uygundur. Dünya pazarında 60-70 milyon parça işlenmiş 
deri ürününe ihtiyaç vardır. Moğolistan bu talebin %11,4 ila %13,3’ünü 
üretebilecek durumdadır.

 Sonuç
Moğolistan’da hayvancılık ve dericiliğin önemi oldukça büyüktür. Ata 

mesleği olarak sayılan bu iki zanaat göçebe uygarlığının temelini oluştu-
rur. Günümüzde de bu zanaatlar Moğollar için önemini sürdürmeye devam 
etmektedir. Hayvancılık sektörü sosyalizm zamanında kooperatifleştiril-
meye başlandığından beri canlı hayvan sayısında önemli artışlar görül-
meye başlanmıştır. Serbest piyasa ekonomi geçişinden sonra (1990-1999) 
Moğolistan’ın hayvan stoku yaklaşık %30’luk bir artış göstermiş; ülkede-
ki canlı hayvan sayısı 25,9 milyon baştan 33,6 milyon başa çıkmıştır. 

Hayvan sayısının gün gittikçe artması deri üretimi açısından sevindi-
ricidir. İnsanoğlu deri kullanımından vazgeçmedikçe deri üretimi söz ko-
nusu olmaya devam edecektir. Bunun için de hammadde kaynağa ihtiyaç 
duyulacaktır şüphesiz. Canlı hayvan sayısının artması Moğolistan için bir 
deri stokunun oluşmasına neden olmaktadır. Ham derinin ülke ekonomi-
sine katkı sağlayacak şekilde işlenmesi önem taşımaktadır. Bunun için 
dünya piyasasında rekabet edebilir ürünlerin imal edilmesi ve pazar araş-
tırmalarının iyi yapılması gerekmektedir. Deri ham kaynağı potansiyeline 
sahip Moğolistan’da bu şekilde deri sektörünün gelişmesi mümkün görün-
mektedir.   
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