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1. Giriş

Erzurum

ili

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyfü

ili

olup, sosyo-ekonomik

kalkınmasında önemli rol oynayabilecek sosyal, ekonomik, ve kültiirel özelliklere sahiptiı.

İlin gelişmişlik dilzeyini bugiine kadar uygulanan ekonomik programlar bölgede etkin bir
şekilde uygulanamamış olması ilin gelişmişlik düzeyini olumsuz etkilemiştir. Erzurum ilinin

coğrafi konumu ve sosyo-ekonomik yapısı birlikte değerlendirildiğinde ilin kalkınmasmda

ikiimin yapısından dolayı tarım iiriinleri çeşitliliği olumsu etkilerken, hayvancılık seklörü
önemli bir potansiyeldir. İlde hayvancılık sektöıiiniin teknolojinin kaynaklarından
yararlanılaıak gelişmesi durumunda, ulusal kalkrnmaya katkıda bulunma, köylerden şehirlere
göçü önleme ve hizmet veren her sektöıde istihdam yaratrna gibi önemli ekonomik ve sosyal

fonksiyonlara sahiptir.

Ülke kalkiıriıasında bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve
kullanılması, buhlara dayalı olarak küçiik ve orta ölçekli sanayinin ürettikleri mallan komşu il
ve ülkelere ihraç etmesi büyiik önem taşımaktadır. Bu durumun değerlendirilebilmesi için
mevcut sanayi yaplsmrn profilinin ortaya konulması, gelişrne imk6n

ve

kabiliyetinin

belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi, belirlenen stratejilerin uygulanması
hususunda atrmlann atılması gerekir.

2.

Erzııruın İlinin Sınıyi Ekonomisi Bıkımdın Değerlendirilmesi

Son zamanlarda hiikümet tarafından yerli otomobilimizi iiretme konusunda önemli
adımlaı atılmıştır. Bu adım sayesinde Erzurum ili bu iiretimin bir parçası olma hususunda
aday iller arasında bu sorumluluğa aday olmuştur. Bu baklmdan değerlendirildiğinde yerli
otomobil iiıetim siiıecinde bölgeye kurulacak işletmenin geleceği açısrndan önemli olan
firsatlann saptanmasını, işletmeye olumsuz olabilecek faaliyetlerin (ömeğin rakip olabilecek
bölgenin atılımları vb.) önceden fark edilip önlem alınmasrnı, işletmenin güçlü yönlerinin
ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda ve koşullarda kullanılmasının saptanmasnı,
işletmenin zayıf yönlerini belirlenerek önlem alrnması durumunu belirlenmesi bakımından
önemlidir.
Üretim açısından balgeye avantajlarının değerlendirilmesi

}

Otomotiv sanayii, yarattığı katma değer, doğrudan ve dolayh olarak istihdama

katkısı ve teknolojik gelişmeye öncülük etmesi hem bölgedeki işsizlik sorunu
azaltıcı yönde önemli bir etki yapacak hem de nitelikli işgücünün artmasrna

neden olacaktır. Çünkü yan sanayi işletmelerinin olduğu bölgeler
incelendiğinde, otomotiv yan sanayide 200 bin kişi civarında olmak üzere
sektörde yaklaşık 250 bin

kişi istihdam edilmektedir. Bu durum otomotiv

sanayi kuruluşlannın yoğunlaştığı illerde işçi istihdamı da arttığı söylenebilir.

}

Otomotiv sektörü çalışma kapasitesi bakımından yoğun bir yer teşkil
etmesinden ötiirü, bölgemiz ytizölçümü bakımından uygun olup üretim
tesislerinin krrrulması bakımından uygunlü göstermektedif.

Bu

doğrultuda

kurulacak fabrika ya da üretim üssü olarak avantajlı konumdadır.

}

Bölge Tiiıkiye'de başanlı olan üniversitelere süiptir. Atatiirk Üniversitesi vb.
gibi iiniversitelerden bazılan otomotiv ana ve yan sanayinin ihtiyaçlarına cevap

veıebilecek teknik programlara sahiptir. Bu programlar sayesinde nitelik-li
işgüciine sahip olabilmektedir.

}

22 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Cazibe Merkezleri Programı ile yeni,

oıganize sanayi bölgeleri kurularak istihdama, üretime ve ihracatımıza ivme,

kazandırma amaçlanmıştır.

Bu

program kapsamında yatınmcıların çeşitli

teşviklerden yararlanacak olması bölgeyi avantajlı konuma getirmektedir.

}

İşgücü maliyeti açısrndan değerlendirildiğinde,
bakımından önemli olan

bu konu

yatınmcılar

bir kriterdir ve yeni yatınmlarrn hangi

bölgeye

yapılacağı konusunda belirleyici rol oynamakiadır. Tiirkiye'de işsizliğin fazla

olduğu bölgeler arasında yer alan bölgemiz buna bağlı olarak da işgücü
maliyetinin düşük olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden işçilik ücretlerinin

düşfü olması önemli olduğundan üretim merkezlerinin kurulması içinde
avantai

lı hale gelen bölgeler arasrnda yer almakta olduğu söylenebilir.

Üretim açısından bölgeye dezavantajlarının değerlendirilmesi
a

:

Otomotiv sanayinde, i-iretimde uygulanan ileri teknolojiler sebebiyle nitelikli iş

güciine ihtiyaç dululması önemlidir. Burada etken faktör, sektörün istenilen
ölçülerde kalifiye eleman temin edememesidir. Bölgede bu eksikliği giderecek
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
a

Türkiye'de taşıt araçları imalat sanayine direkt olarak orijinal parça tedarik

eden

ve kaliteli

üretime giren

350 civarında yan sanayi

işletmesi

bulıınmaktaür.

Bu

ki.imelenmiştir.

Bu yüzden otomotiv iiretiminde ana ve yan

işletmelerin hemen hemen hepsi Marmara Bölgesinde
sanayinin

kullanrlması bakımından maliyeti arttıracağından doğal olarak otomobilin
fi

yatı olumsuz etkilenecektir.
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1.

I

Tiirkiye'de otomotiv ana sanayi işletmelerinin dağıhmı (Kaynak:www.osd.org.tr)
a

Taşımacılık , depolama ve liman terminallerinin yer .aldığı bölgelere uzak

olması ve hald ulaştırma altyapısında süren çalışmalar dolayısıyla istenilen
niteliklere ulaşmaması bölgeyi olumsuz etkilemekledir.

a

Bölgede Ar-Ge çalışmalannın yeterli olmaması nedeniyle bu doğrultuda yeterli

destek sağlarıması ve yeni teknoloji kullanımına yönelik yfüsek yatınm

gerekliliği nedeniyle diğer bölgelerde bulunan ı Otomotiv Teknolojileri
araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OTAM), Tiirkiye Teknolojileri

Geliştirme Vakfi (TTGV), Otomotiv Sanayi Demeği (OSD), Taşıt Araçlan

Yan Sanayicileri Demeği (TAYSAD) vb. gibi kurum ve kuruluşların ile
iletişim içerisinden bulunarak destekleri ahnmalıdır,

Sektöre yönelik olarak, müşteriye hizmet kalitesini arttıncı

bir

düzenlemelere yapılması, servis ve eğitimli personel sayısı gibi

bir takım

takrm

standartlann oluşturulmasının gerekliliği sağlanmalıdır.
a

Otomotiv sanayinde bulunan kapasite lazlasının mali yükü; pazardaki
büyümenin sınırlı kalması, müşterilerin daha düşük fiyatla
kalite/performans/konfor isteklerinden

düa

yüksek

doğan yoğun rekabet, Ar-Ge

harcamalannın artışı sonucunda azaları kar oranlan gibi nedenlerle daha da
artmaktadır.

3.

Erzurun hinin Tınnsıl Ekononi Bılomrndın Dğerlendirilmesi

Kalkınma ve onun önemli göstergelerinden olan yaşam kalitesinin yiikseltilmesi bütiin
toplumlann temel amacıdrr. Fakat hedef kitlenin yaşam kalitesinin artınlabilmesi öncelikle,

rnüatabın bütiiı yönleriyle analiz edilmesi ve sosyo-ekonomik yapısının belirlenmesiyle
mtimkiindiir. Son yıllarda Tiirkiye'de kırsal alan ve krrsal nüfus çahşma ve kalkmma konusu

olarak ele alınmış bulunmaktadır. Çtlnkü toplumun kallonması ve ileri bir atılım yapması

büytik ölçüde onu meydarıa getiren kırsal nüfusun yaşam standartlannın yfüseltilmesi ve
bilinçlenmesi ile miirnkiindiir.

Tiirkiye' de kırsal kesime gerçekçi yaklaşımlarda bulunacak araştırmalara ihtiyaç
büyilktiir. Köylerin sosyal ve ekonomik yönden arzu edilen diizeye çıkarılması, köye
cglu{ülgp hizmetlerin.daha etkili, ihtiyaç ve şaftlara. uyumlu:olması ancak köy toplumunruı,
çeşitli özellikleri hakkında geçerli ve objektif bilgilere sahip olmakla miimkiiııdiiı.

Erzurum İli tanm işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısının ne olduğu belirlenmiş ve
önerilerde bulunulmuştur. İşletmelerde kişi başına yılda tiiketilen gıda maddeleri dağılımı
incelendiğinde, tfüetimin ağırlıklı olarak hububata dayalı olduğu görülecektir. Tablo l'de kişi
başına ortalama yıllık ıın tfüetimi kuzeyde t83,.orta bölgede 193.3 ve güney bölgede 185,
kilogramken, lormızı et tiiketimi sırasıyla 8.1, 8.6 ve 5.1'dir.

Tıblol.

İşletme gruplanna göre kişi başına ortalama temel gıda tfüetimi (kg/yıl)
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hin Et vc Süt §ekt6rü Bıkımındın Değerlendiritncıi

Erzurum ili iklim ve yer şekilleri bakırnından tanm ve hayvancılığı uygıın yerleşim
'yerlerinden biridir. Bu açıd2m değerlendirildiğinde bölgenin et ve süt bakrmından,soıi yıllarda,

İazı sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlan ve çöziilrn önerileri aşağıda belirtilmiştir.

}

Bölgede hayvancılık sektöriinde planlı ve modem bir iiretirn yapılamamakiadır. Bu
kapsam hayvan bannakları modernleştirilmelidir ve köyliiırıiin halvarı beslemesi teşvik

edilmelidir.

}
}

Köylerdeki yaşam standartlan geliştirilerek köyliiniin köyü terk etmesi öılenmelidir.
Erzurum büyiikbaş hayvancılıkta ikinci sırada göri,inmesine rağmen bu potansiyel
kullanılmamaktadır.

}

Erzurum'da besicilerin eksikliğinden kaynaklanan hayvan sayısı artırılmalıdır. Halvan

sayısı az olduğu için kesime gelen sayıda düşmektedir. Kesime gelen sayı az olduğu
içinde bu dıırum et fiyatlannı olumsuz etkilemektedir.

}
}

Kesim sayısırrrn az olduğu için Tiirkiye genelinde en fazla kesim ücretinin Erzurum'da
olması iireticiyi etkilemekiedir.

Köylü haywan yetiştirmeye teşvik edilerek, köylüye hayvan sağlanmalıdır. Bu
durumda köylünün hayvan yetiştirmesi sonucunda besicilerde köylüden hayvan
almaya yönlenecek olup dışardan hayvan ithal etmeyecektir.

}

Köylüye yapılacak en büyük desteklerden birisi de çayır ve mera alanlarının
genişletilmesi ve ıslah edilmesidir. Bunun için köylüye yeterince teşvik sağlanmahdır.

,

}

}

Ancak daha önce verilen teşviklerin büyfü sektörlere etkili olduğu, küçtik
işletmelere
ise bu teşviklerin fazla etkili olmadığı belirlenmiştir.
Fabrika yemi veya karma yemek olarak da bilinen kesif yeme ulaşmada
bölgeniz
dezavantajmın olması, bu durum maliyeti etkilediğinden köylü hayvan yetiştinnede
çekimser dawanıyor. Elinde olan hayvan_lan ise bir an önce satnaya çalışıyor. Bu
yiizden bölgedeki mevcut yem fabrikalan yeterli olmayıp aynca bu fabrikalann
iirettiği yemin kalitesi de tartışılmaktadır.
Kurulan biılikler ve konseylerin iireticiye faydasının olmaması ise üeticiler tarafindan
eksik görülen durumlar arasında yer almaktadır. sahaya inilerek halvancılıkla
uğraşma konusunda köyliiniin düşiinceleri göz öniinde bulundurulmahdır.

