glincel

ara~tmnasilll

vermektedir.

Ara~tmnanm konusu, Benge firmalan ayls
esneklik, teslimat lnZl ve gUvenirligi, i~gucu, teknoloj
yonetim teknikleri gibi rekabetyi ozelliklerin (Tisk, s
firmalann rekabetyi ozelliklerini belirlemek ve ortay
yoziimlinde oneride buhmabilmektir.

Dogu Anadolu Bolgesi fiziki yapl itibari
bolgelerinden biridir. Tfukiye'nin en soguk illeri de
Cografi ko~ullardaki olumsuzluklar gerek kurulu~ a~
a~amasmda
firmalann rekabetyi durumlanm e
dengesizlikten kayllaklanan nedenler de eklenince im
~anslannill diger bolgelerdeki fmnalara gore yok az ol

Bolgedeki toplam fuetim degerinin yak1a~l
tarafmdan saglanmaktadu (Dogan, s:97). imalat sana
• Yard. Dot;. Dr., Atattirk Universitesi, tiEL I~letme Boli.imii.

veriIerine gore ozeI sektore ait imalatS;l firma saylSl
Bing61,Bitlis, Igdrr, Ardahan, Siirt, Agn, Till1celi ilI
kapsamma almmanu~tlr. Ara~tlnnaya dahil eclilen ill
Odalanndan elde edilen finna sayIian dikkate alrnar
alrnan anket saYlsmm(71) iUere gore dagIilDllllill da uyg
bmegin Erzurum'daki faal :finna saylSl 75'tir. Bu saYl A
ilIerdeki firma saylsma (244) oranlandlgmda %30 o
Degerlendinneye alman anket saylSlllin %30'u 21 ank
Erzurum'dan ara~tlnnaya katIian firma saylSJ da 21 dir
mantlk yi.iri.iti.ilmu~ ve elde edilen anket SaYlSlrun tutarh

Anket formunda 36 soru yer almaktadlr. ilk
soruIar ve 22-27ci sornlara verilen cevaplar bu ara~tl
b~ka bir ara~tlnnada kuIIamlml~tlI. ilk iki soru fmn
i$tigal konularlm belirlemeye yonelilctir. Be~inci soru
ozelIikleri saptanmaya <rah~llml~tlr. Onill1CU soru
degerlemede kulIarulan y6ntemleri belirlemeye yonelik
finnalann fuetim planlama siireleri ogrenilmeye <ra

1. 'de

g6sterilmi~tir.

Tablo I: CevaplaylclIann Pro
%
Frekans
Konusu
Teksti1,Dokuma,Giyim
16.9
12
25
35.2
Gida
2
Mekanik ve E1ek.--r. Alet
2.8
9.9
Ta:;; ve TopT. Uliinler
7
10
14.1
Metal Uri.in1eri
Plastik ve Lastik
8
11.3
2
2.8
Kimyasal Uriinler
1
1.4
Ula:;;lffi Arar;:lan
5.6
Diger
4
i~tiga1

Geri.ildug1i gibi cevaplaylcl1ann yogu grd
metalliri.i.nleri; plastik ve lastikliri.i.nleri sekiorlerind

sistemler

Bolgedeki fmnalann olyekleri bakkmda
departmanlarm nerede faaliyette bulunduklan soruld
i;;letme birimlerinin yogu aym yerde faaliyet gosterrnek

Tablo 3: Aym Yerde Faaliyet Gdsteren D
DepartIDan Frekans
imalat
54
Satmalma
29
Bilgi i;;lem
15
Ar-Ge
5
Personel
29
Ara~tlrrnaya

%
76.1
40.8
21.1
7
40.8

Departman
Finans
Da~tlm

Pazarlama
MUhendislik

gore, fIrrnalann %41'inin ayn
oldugu, fuetim fonksiyonu iyerisinde yer aldJ.k1an

cevaplaylcIlann hemen hemen tamaml tarafmdan 6zelli
anla ~I1maktadrr.

Tablo 4: Onemli Rekabetc;i Ozellik
F
Fiyat yoluyla rekabet
HlZll teslimat
Uriin kalitesi yoluyla rekabet
Yeni linin teknolojisi
Satl~ somaSl hizmetler
Promosyon, satl~ ve reklam yoIuyla rekabet
Malzeme teminindeki avantailar yoluyla rekabet

Kalite ve fiyat en onemli degerlendirme kriter
teslimatulln hlZll yapllmasl ve sab!;' somaSl hizm
gereklidir.

Metal Uriinleri
Plastik ve Lastik
Kirnyasal Uriinler
Basm Yaym
Deniz
hava

Kara

7.0
2.8
1.4
2.8
1.4

5.6
2.8
1.4
1.4
1.4

9.9
2.8

5.
1.

-

-

1.4

1.4

2.8

-

1.4

1.

1.4

1.

Ta~ltlan

Sagllk Uriinleri Uretimi
i~tigal

kanulanna gore finnalann hangi fakt
verdiklerini belirlemek amaclyla yapraz tabla alu~tur
ve Fiyat faktorlerinin ozellikle Glda-iyki-Tiitlin ve
lerinde faaliyette bulunan firmalar tarafmdan 6nemli
(Tablo 5).

Omekte yer alan farkh sektOrlerdeki finn
gorii~leri arasmda benzerlik aldugu saptanmI~t1r (Xl = 1
kalitesi kanusunda omekteki fmnalann farkh d~i.indi
27.08, P = .0025). Tasanm kalitesi konusundaki gor

slkmtlsma dii~mekte ve kredi bulma araYl~ma
Erzurum'da 11 firma <yah~ma sermayesi eksikligi neden
T abi 0 6 PIan Iama,

~
I eme fl"an tem
antra I ve D er!er

Btitceleme
Biityeleme
Standart maliyetleme
Geri Odeme d6nemi
Foruml stratejik planlama
tskonto edilmi~ nakit aklml
Net bUgUnku deger
Deger miiliendisligi

Frekans
7
22
5
4
13
16
1

E. Simdiki ve Gelecekteki Durum

Dogu irnalat<yl fumalannm rekabet iistiinl
g6rdUkleri fakt6rler Tablo 7'de slrala1l1U1~t1r. imalat<
kalabilmeleri icrin tiriinlerinin belitli bir k!S1llJDl k

Uretim proses esnekligi
MALiYET
Ma1iyetleri azaltmak
PAZARLAMA
SatJ~ eleman1anmn kalitesi
Urlin geni~ligi
Pazann belir1enmesi
Satr~ somaSl hizmetler
Yeni Uriin geli~tirme luzl
Dogrudan mli~teri baglantlsl
Dli~iik fiyat politikasl
Kredili satl~ $artlarl

15
47
23
21
15
16
14
37
14
14

F. Gelecekte j:t'letmenin Ba~'arzslnz Etkileyecek ksel Fa

Onceki boIlimde tartl~llan hususlann yogu, g
i:?letmelerin hangi faktorlere anem verdikleri hakkmda
yansltrlml~tlr. TabIo.8'de verilen cevaplar daha once
teslimat ve maIiyete verilen 6nemi giiylendirmekte

Bilgisayar sistemlerinin baglantlsl
Tam zamarunda iiretim sistemler (lIT)
Tesislerin ve tec;;hizatm eskimesi
Kurallann ve yasalann etkisi
niGER
Avrupa'da ~irket devralma, ele gec;;irme
AVlUpa'da ortak yatmm/ortakhk
Dogrudan tedarikc;;i bagIanusl

$u anda A vrupa'da faaliyet gostermek lyin m
olarak ekonomik ve yasal diizenlemelerdir. En yok di
hususlar dalgalanan doviz hadleri ve degi~en enflasy
illkeleri arasmdaki standartlar ve kurallardaki farkhhkla
ilgili engeller ise cevaplaylcllarm yansmdan fazl
g6riilmekte ve bununla ilgili olarak, cevaplaylcllann
politikalan bir problem olarak gormektedir. Genel
farkldIklar
A vrupa
baglantl1armm
geli~irilme
goriilmemektedir.

yeniden diizen1enmesi
egitim
i~gi.icu
p'rogramlan
Dretim tesisleri i9in
yeni bina/ar

17

23.9

25

35.2

sistemleri
Ma1zeme alm
stoklama Yonte

Bilgisayarh iiretirn sistemlerine yatmm yapm
oldukya dii~iih.'ti.i.r. Bunun sebebi ya baZl sektorl
bilgisayarh sistemlerin uygulanabilir ohnaYl~l ya
dolayl bu tiir sistemlerin ahnamayt~ldrr. Yeni kont
yapl1an yatmmlann dti~tik olmasl firma i~inde kaliten
bilincin yam toplam kalite an1aYl~lmn heniiz yerl
geli~tirme
~ah~malanna
onem verilmedigini
programlanna onem verilmeye ba~lannu~ olmasl Do
belirli alanlarda bHgi eksikligi hissettikleri sonucun
Bilgi eksikliklerinin personelin geli~tirme, Pazar
yatmm ve te~vik mevzuatl konulannda yogunla~tlgt sa

GB tiearet politikasl/l 996
Enerji maliyetleri
Vergi ile ilgili hususlar

1. Firmalann Stratejik Hedefleri

Cevaplaylel1ara 6ntimiizdeki be~ Yll iyerisi
hedeflerinin olup olmadlgl soruldu. Yapl1an a
eevaplaYlcl1ann "yok onemli" ya da "onemli" olarak n
stratej ileri gosterrnektedir

i~letmelerin vogu, geleeekteki be~ yu iyerisi
meveut piyasalarda piyasa paymm arrtmlmasl uzerine
miihendislik ve tekstil aguhkh firrnalann yer almasl,
olgunluktaki piyasalarda bu ~ekilde btiyiimek ivin, im
kendilerine yer bulamayacaklan(daha fazla biiytiyemeye

Yeni iiriinler ve yeni pazarlar da btiyiimede
fak:torlerdir: eevaplaYlC1lann yogu mevcut pazarda bu

rekabetyi 6zelliklerini belirleyerek, bOlgesel denges
yonleriyle hissettirdigi bu bOlgede, en azmdan illke ityi
ityin firmalamruzm hangi konulara oncelik venneleri g
Ara~tmnaya

kattlan firmalarm belirli sektb
nedeniyle rekabetyi fakt6rlerle il
yapllamaml~ ancak, bOlgedeki firmalarm rekabetyi 6z
ortaya konulruaya yah~llml~tlr.

yogunla~masl

Dogu Anadolu Bolgesi'ndeki firmalann ty
dokwna, giyim; metal fuiinleri; plastik ve lastik fuiinl
gostermektedir. YUksek teknolojilerin kullaruldlgl ele
deki firma sayts1run azhg1 dikkat yeklnektedir.

Dogu imalattyl fmnalanrun ~u andaki onemli r
ve tiriin kalitesidir. Fiyatlkalite ili~kisini gUylendire
isteklerinin kar~l1anmasma bagh oldugu gorlilmekted
bir yogunlugunun yeni iiriin teknolojisi geli~tinneyi
rnaktadrr.

nedenlere dayandigi du~iinUlmektedir. Yeni kontrol ve
yatmmlann dti~i.ik oimasl finna iyinde kalitenin olu~t
yani toplan1 kalite anJaYI~lrun hentiz yerle~medigini
yah~malanna onem verilmedigini gostermektedir. Egi
verilmeye ba~laI1llli~ oimasl Dogu imaiatyl finnatarir
eksikligi hissettikleri sonucunu ortaya YIkannaktad
personelin geli~tirme, Pazar haklanda bilgi toplama, y
konulannda yogunla~t1gl saptanml~t1r. DI~sal kay
gelecekteki problemlerin Uy alanda artan dl~ reka
korunmasl, maliyetlerirun artmasl (artan enflas
yansltrnaktadlI) ve artan iy (yerli) rekabet ~eklinde Slr

i~letrnelerin yOgu, gelecekteki be~ ytl iyeri
mevcut piyasalarda piyasa paymm arttmJmasl tizeri
milhendislik ve tekstil ajp,rhkh finnalann yeT almas
olgunluktaki piyasalarda bu ~ekilde btiytimek iyin, i
kendilerine (i y piyasada) yer bulamayacaklan(daha f
bu nedenle ihracat olanaklanrun artmhnasl gerektigi so

an1a~llmak:tadIT. Dl~

pazarlann bulunmasl ve dI~ paz
engellerinin kaldmlmasl onemli bir te~vik. olacaktu.

Bolge'deki finnalann olyeklerinin ki.iyiik olmas
kar:;;l bu frnnalarm dayanamayacaklanm gostennektedi
tanh ve 4325 saylh kanunla kabul edilen Olaganli
Kalkmmada oncelikli Yorelerde istihdam yaratllmasl
Edilmesi l ile ilgili duzenlemenin BOlge'yi ve mevcu
~ekilde geni~letilmesi gerekir.

Mevcut te:;;vikler ve yararlanma yollan hakkmd
meslek kurulu:;;lan ve liniversiteler ustlenmelidir.
Universite-Meslek Kurulu~lan-Sanayjci i~birliginin o
gerekir.

B6lge'deki firmalarrn bOlgesel dengesi
btinyelerinden kaynaklanan problemlerinin yozi.imii iv
1 Ayrmoll
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