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ġehir
önderlerinin
yıllardır
yoğurup
Ģekillendirdiği
manifestosunun temel taĢları Ģöyle ĢekillenmiĢtir:





kalkınma

KıĢ turizmi,
Sağlık,
Eğitim
Hayvancılık…

2011 Üniversitelerarası KıĢ Oyunlarının Ģehrimizde yapılmasıyla KıĢ
Turizminde sıçranma yaĢandı. Sektör önemli tesislere kavuĢtu, büyük
yatırımlar yapıldı.
Daha da önemlisi „bu iĢ Erzurum‟da olur' anlayıĢı ülke içinde ve dıĢ
dünyada yerleĢti. Erzurum, dünya kıĢ turizmi ailesinin birinci sınıf üyesi
oldu.

Erzurum'un sağlık merkezi olması konusunda Sağlık Bakanı Recep
AKDAĞ, büyük emekler verdi, sağlık alt yapısında önemli adımlar atıldı.
Bölge hastanesi fiziki koĢullar bakımından sayılı merkezler arasına girdi.
Üniversite hastanesi tesis ve hekimlik düzeyi bakımından aĢama
kaydetti. Organ naklinde iddialı hale geldi.
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Erzurum'da „sağlık kenti kurulması kararlaĢtırıldı‟. Bölgenin uluslararası
boyutta ileri sağlık merkezi olmasında bu proje hayati önem taĢıyor

Erzurum, „üniversite Ģehri‟ olma yolunda da büyük adımlar attı. Ġkinci
üniversite yasası çıktı. Teknik Üniversitenin iyi bir teĢkilatlanma ve
çağdaĢ bölümlerin açılmasıyla „Bilim ve Teknoloji Üssü‟ olması
mümkündür. Bazı vakıf üniversiteleri‟nin de yakında devreye girmesi
beklenmektedir.

Bu dört ana kalkınma direğinin dördüncüsü olan ‘Tarım ve
Hayvancılık’ alanında ‘büyük atılımların’ zamanı gelmiĢ bulunuyor.

Tarım ve Hayvancılık sektörüne yönelik olarak destekleme/teĢvik/kredi
uygulamalarında belli bir baĢarı düzeyi yakalanmıĢtır.
Ancak, dünya ve ülke koĢullarından kaynaklanan bir takım
olumsuzlukların üstesinden gelmek için zaman ve ek kaynağa ihtiyaç
duyulmaktadır.
Doğu Anadolu ve Erzurum ölçeğinde düĢünecek olursak, kalkınmada
önceliğin „Hayvancılık ve bağlı küçük sanayiye‟ verilmesi düĢüncesinde
hemen hemen ittifak sağlanmıĢtır.
Bu nedenle ENER, bölgenin hayvancılık potansiyelinin geliĢtirilmesi
konusunun öncelikli olarak ve müstakilen ele alınması gerektiği
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düĢüncesindedir. Doğu Anadolu Bölgesi, Hayvancılık bakımından
„ekonomik-genetik bir yeteneğe‟ sahiptir. Bu nedenle, bu alanda
yapılacak isabetli yatırımların kısa sürede sonuç vereceği
değerlendirilmektedir.
Türkiye‟nin uygulayacağı ‘Hayvancılıkta Devrimsel DönüĢüm
Projesi’nin Doğu Anadolu Bölgesi Eksenli ve Erzurum merkezli olması
gerektiğini savunuyoruz.
Bunun için Erzurum gerekli altyapıya sahiptir, daha ileri standartlara
ulaĢma yolunda da emin adımlarla yürümektedir.
ġu haliyle Erzurum, birçok ilin ulaĢmak için çaba gösterdiği hizmetlere
sahip durumdadır;
 Karayolu ulaĢımı bakımından merkezi durumdadır,
 Hava ulaĢımında iyi bir noktadadır. Hava limanı yenilenmiĢ ve
„Hava
Meydanı‟
statüsünden
„Hava
Limanı‟
statüsüne
kavuĢturulmuĢtur.
 Trabzon limanıyla irtibat sağlayacak çalıĢmalar gündemdedir.
 Türk Cumhuriyetleri ile demiryolu bağlantısını sağlayacak BaküTiflis-Türkiye Demiryolu güzergâhındadır.
 Erzurum, 21.yüzyılın ÇağdaĢ Ġpek yolu merkezi olmaya aday ve
ehildir.
 Coğrafi bakımdan da stratejik bir özeliliğe sahiptir.
 Önümüzdeki yirmi yıllık süreçte „BiliĢim ve yazılım‟ alanında
merkezi
noktaya
gelmeye
adaydır.
Üniversiteler
ve
ATATEKNOKENT, yüksek vizyon ve iyi yönetimle bu hayali
gerçekleĢtirebilir.
 KıĢ Turizminin tanıtım sinerjisiyle Ģehrimize „küresel bir pencere‟
açılmıĢ durumdadır.
Bunlar ve benzeri geliĢmeler Erzurum’u, ‘Büyük Projelerin odak Ģehri’
olmaya elveriĢli hale getirmiĢ bulunmaktadır.
Bu büyük projelerden birisi de ‘ERZURUM’U ORTADOĞU VE
AVRAS’YANIN
HAYVANCILIK
MERKEZĠ’
yapmaya
yönelik
„Hayvancılıkta büyük atılım‟ projesidir.
Projenin Bölgesel bir özellik taĢıması için öncelikle Erzurum Merkez‟de
„bölgesel altyapının‟ düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir nevi „Acil Eylem Planı‟ diyebileceğimiz bu hazırlık aĢamasının
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Üç evresi bulunmaktadır.
1. ERZURUM ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠNĠN KURULMA
KARARININ 2011 YILI ĠÇĠNDE VERĠLMESĠ, BÖLGENĠN 3 YIL
ĠÇĠNDE HĠZMETE GĠRMESĠ…
2. BÖLGENĠN
ATATEKNOKENT’LE
ORTAK
ÇALIġMA
KOġULLARININ KURULUġ AġAMASINDA PLANLANMASI VE
TESĠSLEġMENĠN BU ÇERÇEVEDE YAPILMASI.
3. ÜRETĠCĠNĠN KOOPERATĠFLEġME VE ġĠRKETLEġMESĠNĠN
HIZLANDIRILMASI.

Yüksek teknolojiye dayalı hayvancılık sanayinin kurulabilmesinin ilk
adımı, HAYVANCILIK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ‟nin kurulması
olacaktır.
Hayvancılık
Organize
Sanayi
Bölgesi
Projesi,
Erzurum‟un
kalkınmasında, yeni istihdam alanlarının açılmasında önemli bir rol
oynayacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yem bitkisi üretimi ve
istihdam alanları artarak geliĢecek, nakliyecilik sektörü ivme
kazanacaktır.
Buna paralel olarak hayvancılık sektörüne bağlı sanayi yatırımları da
devreye girecektir.
2008 Yılında ilgili yasada yapılan değiĢiklik ve bilahare yayımlanan
yönetmelikle, gerekli koĢulları taĢıyan illerde OSB‟lerin kurulması
kolaylaĢtırılmıĢ ve bu alanda SĠYASĠ KARARLILIK ortaya konulmuĢtur.
Diyarbakır OSB bitmek üzeredir.
Diyarbakır Tarıma Dayalı Ġhtisas Süt-Besi Organize Sanayi Bölgesi, bu
alanda Türkiye‟deki ilk uygulama olup Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile kurulma
çalıĢmalarına 2009 yılında baĢlanmıĢtır.
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Toplam 187 hektar üzerinde kurulan OSB‟nin 84,4 hektarlık kısmı sanayi
alanı olarak planlanmıĢtır. Bu alanda toplam 103 parsel mevcut olup 82
adet besi ve 21 adet süt üretim iĢletmesinin kurulması planlanmıĢtır.
UĢak, Afyon ve daha birçok ili sıradadır.
Konya OSB önemli merhale kat etmiĢtir.
DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da kurulacak Hayvancılık
Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında, 18 bin 250 büyükbaĢ, 9 bin
küçükbaĢ hayvanın yetiĢeceğini ve yaklaĢık 200 milyon liralık yatırım
alanının oluĢacağını geçen gün katıldığı bir TV programında açıklamıĢtır.
Asıl, OSB kurulması gereken illerin baĢında kuĢkusuz Erzurum
gelmektedir.
OSB kurmadan kamunun ve özel yatırımcının HAYVANCILIK ALANINDA
yatırım yapması mümkün değildir.
Bu nedenle, konu son derece önemli ve acildir.
Erzurum‟un Diyarbakır ve Konya‟nın çabalarından alacağı örnekler vardır
ve bu illerin giriĢimleri incelenmelidir.

Ġllerin, Bölgelerin ve Ülkelerin Hayvancılık ve Gıda Sektöründe iddialı
olması GIDA ÜRETĠMĠNĠN SANAYĠLEġMESĠNE bağlıdır. Bunun için de
OSB‟nin kurulması, atılacak ilk ve temel adımdır.
 GeliĢmiĢ ülkelerde KÜMELENME son derece önemsenmeye ve
kabullenmeye baĢlanmıĢtır. Yani hangi hammadde hangi bölgede
mevcutsa ona yönelik iĢlemede o bölgede yapılmakta ve kalite
büyük ölçüde artırılmaktadır. Ġlimizde de KÜMELENME
kapsamında hayvansal hammaddelerin ve ürünlerin üretildiği
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modern bir HAYVANCILIK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
kurulması son derece önemli ve kaçınılmazdır.
 GeliĢmiĢ ülkelerde hayvancılığa dayalı gıda ürünlerinin üretiminde
son derece yüksek teknolojiler uygulanmaktadır. Ülkemizde ve
bölgemizde bu tür tesislere ihtiyaç vardır. Kaliteli ve Türk Gıda
Kodeksi‟ne uygun hayvansal ürünlerin üretiminde ve pazara
sunulmasında önemli problemler mevcuttur. Bölgede ileri teknoloji
ile donatılmıĢ tesislerin açılması bu problemlerin aĢılmasında
önemli katkılar sağlayacaktır.
 Örneğin ERZURUM da kanatlı hayvan kesim ve taze ürünler üretim
ve ambalajlanmasına yönelik MODERN BĠR KANATLI
KESĠMHANESĠ yoktur.
 Diğer mezbaha ve et kombinaları da yeterli teknik kapasiteye sahip
değildir.
 Hayvansal ürünler üreten iĢletmelerin tesis maliyetleri yüksektir, bu
nedenle mutlaka devlet desteğine ihtiyaç vardır. Erzurum
BüyükĢehir Belediyesi ve Et ve Balık Kurumu tarafından yapılacak
et kombinası da bu organize sanayi bölgesi kapsamında
yapılmalıdır.
 GeliĢmiĢ teknolojilerde karkas kalite özelliklerinin belirlenmesinde
“ultrasonik” sistemlerden büyük ölçüde yararlanılmaktadır, bu
sistemler et tesislerinde yaygınlaĢtırılmalıdır.
 Dağıtım ağının oluĢturulması da son derece önemlidir.
 Yerel Marka yaratımı konusu üzerinde özellikle durulmalıdır.
 OluĢturulacak hayvancılık organize sanayi bölgesinde
HAYVANSAL ÜRÜNLER DANIġMANLIK, AR-GE ve ANALĠZ
MERKEZĠ (AGREDĠTE OLMUġ) da mutlaka oluĢturulmalı ve bu
organize sanayi bölgesine gelecek bütün hammaddeler ile
üretilecek bütün ürünlerin analiz edilerek kalite kontrolleri yapılmalı
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ve kalite uygunluk belgesi almadan organize sanayi bölgesine
çıkarılmamalı ve dağıtımı yapılmamalıdır. Bu merkezde
oluĢturulacak AR-GE ünitesinde de bu organize sanayi
bölgesindeki üretim tesislerinin yeni ürünler üretme ve ürünlerini
geliĢtirme imkânları sağlanacaktır. Bu hayvansal ürünlerde MARKA
ġEHĠR olmada da önemli katkı sağlayacaktır. (Gıda Güvenirliliği
konusunda ülkemizin ve bölgemizin çok geride kaldığı bir
gerçektir).

 HAYVANCILIK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ‟NDE kullanılacak
hammaddeler (et, süt vs. ) bölgedeki tesislerden temin edilecektir.
Ancak bölgede bulunan tesisler büyük ölçüde yeni teknolojiye
sahip değildir.
 Özellikle BELEDĠYE MEZBAHALARI son teknolojiden ve hijyenik
Ģartlardan yoksundur ve teknik altyapı yönünden kullanılamaz
özelliktedir. Bu nedenle bu tesislerden HAYVANCILIK ORGANĠZE
SANAYĠ BÖLGESĠ için uygun hammadde temin etmek mümkün
değildir. Bu nedenle planlanan projede bu tesislerinde MODERN
ve UYGUN hale getirilmesi gerekmektedir.
 Hayvancılığa dayalı sanayide en önemli sıkıntılardan birisi de
KALĠFĠYE ELEMAN EKSĠKLĠĞĠDĠR. Bu konuda da üniversitelerde
ve ilçelerdeki Meslek Yüksek Okullarında ilgili spesifik bölümler
açılarak kalifiye eleman ihtiyacı karĢılanmalıdır.
 OluĢturulacak hayvancılık organize sanayi bölgesinde SOĞUK
DEPO VE ġOK ünitelerinin de mutlaka oluĢturulması
gerekmektedir. Bu tesislerde organize sanayi bölgesine gelecek
hammaddeler ile üretilecek ürünlerin uygun bir Ģekilde muhafazası
mümkün olacaktır.
 OluĢturulacak Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinde özellikle
ürünlerin ve hammaddelerin ambalajlaması noktasında
NANOTEKNOLOJĠ imkânlarından da faydalanılması gerekir.
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Erzurum‟un, ülkenin GIDA SANAYĠĠ VE ÜRETĠMĠ BAġKENTĠ olması için
„Gıda konusunun‟ toplu Ģekilde ele alınması ve planlamaların buna göre
yapılması gerekmektedir.
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin bu alandaki uygulamaları
örnek teĢkil edecek düzeydedir.
Yine Ģehrin ve Bölgenin ‘Organik Bal Üretim Merkezi’ olma
potansiyeli son derece yüksektir.
Bu iki konu, hem ATATEKNOKENT‟ĠN gündeminde olmalı, hem de
kurulacak Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinde bu alanlara yönelik
planlamalar yapılmalıdır.

Özellikle süt sanayindeki büyük hamlelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan
çeĢitli araĢtırmalarda sektörde henüz yeterli büyüklüğe gelinmemiĢ
olmasına rağmen, bugün ithal etmek zorunda kaldığımız birçok üründe
kendi kendimize yeterli hale geldiğimiz görülmektedir.
Süt ürünlerinin yanı sıra, Erzurum‟un bir ‘SÜT TOZU ÜRETĠM MERKEZĠ’
olması için uzun vadeli planlamalara ihtiyaç vardır.
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi yapılandırılırken bu konu da
dikkatten uzak tutulmamalıdır.
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Erzurum‟da fenni gübre. toprak ve yeraltı suyunu kirletecek miktarlarda
verilmediğinden topraklarda ciddi kirlilik yoktur. Ayrıca, dağlık bölgelerde
tarımsal kimyasallar kullanılmamaktadır.
Dağlık alanlarda organik olarak kendi baĢına yetiĢen bitki türü fazladır.
Bu potansiyel değerlendirilerek, organik tarım ürünleri ve hayvansal
ürünlerin markalaĢması yolunda planlamalar yapılmalıdır.

ENER, Erzurum Organize Hayvancılık Bölgelerinin (EOHB) „da
gerçekleĢecek yatırımların iki ana eksende düĢünülmesini önermektedir.

 DOĞRUDAN KAMU YATIRIMLARI
 Bu bölgelere geniĢ üretici kitlesinin yararlanmasını hedefleyen
yatırımların tamamı doğrudan Devlet tarafından gerçekleĢtirilecektir.
 Modem ahırlar devlet tarafından kurulacaktır.
 Küçük sanayi kuruluĢları, atölye ve fabrikalar da doğrudan kamu
eliyle hizmete sokulacaktır.
 Aynı Ģekilde kanatlılar için de kümes türü modem tesisler
kurulacaktır.
 Modern kesim haneler ve yan tesisler de Devlet eliyle kurulacaktır.
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 BU TESĠSLER, DAHA SONRA ÜRETĠCĠ VE ÖZEL
ĠġLETMELERE UYGUN KOġULLARDA KĠRALANACAKTIR.
 YETERLĠ ÜRETĠM VE ĠSTĠHDAMI SAĞLAMAYAN KĠRACILARIN
SÖZLEġEMSĠ FESH EDĠLECEKTĠR.
 Bölgede yatırım yapacak küçük üreticilerin örgütlenmelerine devlet
öncülük edecektir. Bu konuda AB uygulamaları dikkate alınacaktır.
 Bu ve benzeri özel uygulamalarla, mali gücü kısıtlı bölgesel üretici
„Üretim Çarkına‟ dâhil edilecektir.
KooperatifleĢme ve ĢirketleĢmede KAMU DANIġMANLIK VE SEVK
ĠDARE rolünü, ATATEKNOKENT ise teknoloji transferi vizyonunu
yüklenecektir.

 ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
(EOHB)’da, büyük üretici ve giriĢimlerin kendi adlarına yapacakları
yatırımlar teĢvik edilecek ve her türlü kolaylık sağlanacaktır.
Yatırım yapacak büyük iĢletmelerin KÜÇÜK YATIRIMCILARA finansman,
donanım ve teknoloji alanında yardımcı olma Ģartı getirilecektir.
Özellikle, Japonya ve Kore'nin kalkınma stratejileri yakından
incelendiğinde bu ülkelerin devlet önderliğinde, devletin aktif ve
destekleyici bir rol oynadığı sanayileĢme politikası izledikleri
gözlenmektedir.
Piyasa tam olgunlaĢmadan serbestleĢtirilmesi uzun dönemli kalkınma
perspektifi açısından istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bu nedenle, bölge hayvancılığı, ülke ve dünya ile rekabet
edecek koĢulları taĢıyana kadar DEVLET tarafından DOĞRUDAN
YATIRIMLARLA desteklenmelidir. Tıpkı Avrupa ve ABD „de olduğu gibi.
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