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T.C. 
Bayburt Valiliği
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

‘Alo BAY-TAR-IM Projesi’



1- PROJENİN TANIMI VE GEREKÇESİ: 

Bayburt'ta temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Tüm Köylerde İlçeler ve İl Merkezinin kenar 
mahallelerinde hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. İşletmeler çoğunlukla küçük aile 
işletmeleri olup, besicilik ağırlıklı olmak üzere, süt sığırcılığı, arıcılık ve koyunculuk 

yapmaktadır. Bayburt'ta tarımsal üretiminde ülke tarımsal üretiminden farklı olarak 
hayvansal üretim daha fazla yer tutmaktadır. Tarımsal üretimin % 70’i hayvansal üretim 

olup, bitkisel üretim oranı % 30’dur.  

Tüm bu değerler Bayburt ekonomisinde hayvancılığın önemli bir yeri olduğunu göstermekte 
olup, hayvancılık sektörüne yönelik olarak verilen kamu hizmetlerinin etkinliği ildeki 

hayvancılık sektörü ve dolaylı olarak il ekonomisi üzerine önemli katkılar sağlamaktadır.

HAYVAN SAYILARI

Yıl Büyükbaş Küçükbaş Manda Kanatlı Arı

2010 59.018 26.442 303 53.706 24.000

2011 61.879 31.529 497 49.825 21.096

2012 85.427 58.650 587 46380 23.655



Sektöre yönelik kamu hizmetlerinin başında küpeleme ve kayıt çalışmaları 
gelmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre 

yeni doğan büyükbaş hayvanların 20 gün içerinde küpeleme ve kayıt zorunluluğu 
bulunmaktadır. Son 3 yılda ilimizde yapılan küpeleme çalışmaları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
Küpeleme çalışmalarında güncelleme işlemi önemli bir iş yükü oluşturmaktadır. Sahada 

çalışan Veteriner Sağlık Personelinin mesaisinin önemli bir kısmını ahırlarda küpe kontrol 
işlemi almaktadır. 

KULLANILAN KÜPE MĠKTARLARI

Yıl BüyükbaĢ KüçükbaĢ

2010 26000 10000

2011 23000 11000

2012 32000 12500



Hayvancılıktaki en önemli uygulamalarından birisi olan suni tohumlama İlimizde yıllardır 
İl özel idaresi kaynakları ile İl Müdürlüğümüz personeli tarafından ücretsiz olarak 

yapılmaktadır. Yıllardır yapılan suni tohumlama çalışmalarının da etkisiyle İlimizdeki 
Kültür ve Kültür melezi büyükbaş hayvanların popülâsyondaki oranı %90 civarındadır. 

Türkiye genelinde bu oran %85’tir. Suni tohumlama çalışmaları ildeki bu hayvan ırk 
kalitesinin korunması ve geliştirilmesi bakımından önem arz etmekte olup, çalışmaların 
daha verimli ve etkin bir şeklide devam ettirilmesi gerekmektedir. Son 3 yılda ilimizde 

yapılan Suni tohumlama çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

* Suni Tohumlamaların yaklaşık 1/3’ü İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

SUNĠ TOHUMLAMA SAYILARI

Yıl Tohumlama (Adet)*

2010 6838

2011 9568

2012 10092



Besi Hayvancılığının ağırlıkta olduğu ilimizde hayvan sevkleri önemli bir iş yükü 
oluşturmaktadır. Hayvan sevk işlemlerinin sağlıklı yürümesi İlimiz hayvan 
yetiştiricilerinin olası yasal sıkıntılar ve cezai yaptırımlar ile karşılaşmasını 

engellemektedir. Son 3 yılda ilimizde yapılan hayvan sevklerini aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

HAYVAN SEVKLERĠ

Yıl Sığır
Koyun-

Keçi
Arı

Balık (Canlı 

Adet)

Sığır 

Derisi 

(Adet)

Koyun 

Derisi

2010 8341 2684 24796 1300000 10400 1020

2011 8338 2232 19450 366 9059 850

2012 11170 3220 14743 1000000 101120 0



Hayvan sağlığı açısından koruyucu aşılamalar zamanında yapılması büyük önem arz 
etmektedir. Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele yapabilmek Bakanlığımız birçok 

hayvancılık desteğinde belirli aşıları zorunlu hale getirmiş, yetiştiricilerimizin duyarlılığının 
arttırılması hedeflenmiştir. Söz konusu aşıların zamanında yapılması hem  hayvan hastalıkları 
önlenmesi hem de desteklemelerden yararlanılabilmesi bakımında üreticilerimiz için önem 

taşımaktadır. Son 5 yılda ilimizde yapılan aşılama çalışmaları ve hastalık çıkışları aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir.

AĢılamanın Adı 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Şap (İlk) 28.607 45.120 53.552 51.578 50.019 29589

Şap (Son) 29.536 53.611 57.911 51.764 51.550 -

Burucella 1.243 2.306 2.352 3.551 10.800 24674

Anthrax 1.613 1.050 2.290 350 3.365 4804

Kuduz 7 365 516 174 487 429

Koyun Keçi Vebası - - - 20.490 26.385 19102

Hastalık çıkıĢları 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Şap 6 - 2 14 23 6
Burucella 6 8 23 2 2 259
Anthrax 5 1 - 2 1 1
Kuduz 1 1 - 3 1 1



Diğer yandan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, 
işletme ve hayvanların kayıt, kontrol ve sağlık uygulamaları, sevk ve hareket işlemleri ile ilgili 

birçok yeni düzenlemeler getirilmiş, önemli cezai yaptırımlar öngörülmüştür

5996 SAYILI VETERĠNER HĠZMETLERĠ, BĠTKĠ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNA GÖRE CEZAİ YAPTIRIMLAR 

VE İDARİ PARA CEZALARI

MADDE 36 –a :4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık 

tarafından alınan tedbirlere uymayanlara 5.937 TL idarî para cezası verilir.

MADDE 36 - (1) c) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, bulaşıcı hayvan hastalığını ya da sebebi belli olmayan 

hayvan ölümlerini Bakanlığa bildirmeyen hayvan sahipleri ve bakıcıları ile muayene eden veteriner hekimlere 593 TL. idarî 

para cezası verilir. 

MADDE 36-b :  4 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre Bakanlıkça getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uymayanlara 5.937 

TL idarî para cezası verilir.

36 – (1) ç) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişilerden, Bakanlık tarafından istenen kayıtları 

tutmayanlara 593 TL. para cezası verilir, kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere 5.937 TL idarî para cezası verilir.

MADDE 5- (1) Hayvanlarda herhangi bir tazminatlı hastalık tespit edilmesi sonucu resmî veteriner hekim veya 

yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburî kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit 

edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, 

hastalık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve 

dezenfeksiyon masrafları Bakanlık tarafından sahiplerine tazminat olarak ödenir. Bakanlık her yıl, bütçe imkânları, 

hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarına göre, tazminatlı hastalıklardan hangilerine 

tazminat ödemesi yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını belirler.



MADDE 5 - (2) :  Ġhbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya 

sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması 

nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak 

ödenir.

36 – (1) d) 6 ncı maddede belirtilen işlemlerle (Ġnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan ürünlerin) ilgili 

olarak alınan tedbirlere uymayan hayvancılık işletmelerine 1.187 TL , diğerlerine 5.937 TL.  idarî para cezası verilir.

36- (1) e) 7 nci madde gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve 

hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine 500 TL. (538 TL.) 

idarî para cezası verilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç 

oluşturmadığı takdirde 5.937 TL idarî para cezası verilir.

Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere 11.875 TL idarî para cezası verilir.

MADDE 36-(1)f :8 inci madde gereği canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri 

bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 356 TL, koyun ve keçi 

türü hayvanlar için hayvan başına 58 TL, Diğer hayvan türleri ve hayvansal ürünler için araç başına 1.187 TL ayrıca nakil 

vasıtası sahiplerine 1.187 TL idarî para cezası verilir.

MADDE 36 - (1)f :  Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara 1.187 TL.idarî para cezası verilir.

MADDE 36 – (1) f :  Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm 

masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.

MADDE 36 – (1) g) : 9 uncu maddenin; belirlenen hayvan refahının sağlanmasına ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere 

hayvan başına 117 TL. idarî para cezası verilir.

MADDE 36 – (1) g) : Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına 117 TL.

idarî para cezası verilir.

MADDE 36 – (1) g) : Nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere 117 TL. idarî para cezası verilir.

MADDE 36 – (1) g) : Kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere 2.375 TL. idarî para cezası

MADDE 36 – (1) g) : Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara 5.937 TL. idarî para cezası verilir.



05- PROJENİN AMAÇLARI:

Alo BAYTARIM Projesi İlimizde hayvancılığa yönelik verilen kamu hizmetlerinin
(Küpeleme, Kayıt, Aşılama, Suni tohumlama, Sevk vb.) daha verimli ve etkin bir biçimde
yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yukarıdaki gerekçelerden anlaşılacağı üzere ilimizin en önemli sektörü olan
hayvancılık sektörüne yönelik yürütülen kamu hizmetlerinin zamanın da etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesi sektörün gelişimi, çiftçilerimizin yasal-cezai yaptırımlarla
karşı karşıya kalmaması ve il ekonomisine katkısı bakımından büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini
sağlayacak olan bir sistem kurulması için bu projenin hazırlanmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

06- PROJE FAALİYETLERİ: 

6.1. Projenin Tanıtımı:

— Projenin tanıtımı Valimiz Sayın Hasan İPEK başkanlığında düzenlenecek tanıtım
toplantısı ile başlayacaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında yerel basın aracılığıyla, proje
içeriği, amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi
sağlanacaktır. Projenin tanıtımını içeren 1000 adet broşür, 5000 adet afiş hazırlanarak İl
Müdürlüğümüz tarafından belde ve köylerde dağıtılacaktır. İl Müdürlüğümüz web sitesi
ve çiftçi bültenleri ile projenin tanıtımı yapılacaktır.



6.2. Çağrı Merkezinin Oluşturulması;

Proje Kapsamında maksimum ulaşılabilirlik sağlayacak şeklide tek hat üzerinden İl 
Merkezi ve 2 ilçe Merkezinde 1’er adet olmak üzere çağrı merkezi oluşturulacaktır.

Bu çağrı merkezlerine hayvan yetiştiricilerimiz tarafından telefon yolu ile gelen (aşı-
küpe- suni tohumlama-sevk vb.) ihbarlar bir veri tabanına işlenecek bu veri tabanı 
üzerinden saha ekiplerine günlük saha çalışma güzergâhları belirlenecektir.

6.3.Saha Ekiplerinin Çalışması;

Her sabah saha ekipleri çağrı merkezinde alacağı kayıtları üzerinden maksimum 
yetiştiriciye ulaşacak şekilde güzergâh belirleyerek saha çalışmasına çıkılacaktır. Sahada 
çalışacak ekiplerde mobil telefonlar bulunacak olup,  aynı güzergâhtan anlık olarak çağrı 
merkezine ulaşan talepler anında sahadaki ekiplere iletilebilecektir. Yetiştiricilerin yazılı 
başvuru zorunluluğu olan işlemler için hazırda bulunan standart formlar aracılığı ile çağrı 
merkezine iletilen talepler yerinde yazılı talep haline getirilerek işleme alınacaktır. 

Saha ekipleri 6 adet küpe barkot okuyucu ve 12 adet telsiz ile donatılarak sahada 
çalışan ekibin küpe kontrol işlemlerini en kısa sürede yapmaları sağlanacak, cep 
telefonunun çekmediği bölgelerde saha personelinin iletişim kurarak verimli çalışmaları 
sağlanacaktır. 



07- FAALİYET TAKVİMİ:

Proje kapsamında her bir işletmeye üzerinde işletme numarası ve üzerinde barkot 
bulunan bir plaka takılacaktır. Bu plakalar barkot okuyucular sayesinde okutularak işletme 
bilgileri sahibi olmasa bile temin edilebilecek.

Yapılacak suni tohumlamalarda tohum(sperma) bedelleri İl Özel İdaresince Karşılanacak 
olup yetiştiricilerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Küpeleme ve aşılama faaliyetlerinde 
Bakanlığın resmi fiyatlarına göre belirlenecektir.

6.4. İzleme ve Değerlendirme;

Proje saha çalışmaları ilgili Şube Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı yetiştiriciliği ve Su Ürünleri) 
tarafından her hafta sonunda Şube Müdürü başkanlığında değerlendirilecek, İl Müdürü 
başkanlığında yapılacak aylık değerlendirme toplantıları ile Projenin izleme ve 
değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Faaliyet
Aylar Sorumlu 

Kuruluş1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projenin Tanıtımı İl Müdürlüğü

Çağrı Merkezinin Oluşturulması İl Müdürlüğü

Saha Ekiplerinin Çalışması İl Müdürlüğü

İzleme ve Değerlendirme İl Müdürlüğü



08- PROJE GĠDERLERĠ:

Giderler Adet

Birim Fiyatı 

(TL)

Toplam 

Fiyat (TL)

Finansman 

Kaynağı

Proje Tanıtım Giderleri

Broşür 5000 0,5 2.500 İl Özel İdaresi

Afiş 1000 1 1.000 İl Özel İdaresi

Araç Giydirmesi 4 300 1.200 İl Özel İdaresi

Çağrı Merkezi OluĢturulması

Bilgisayar 3 850 2.550 İl Özel İdaresi

Telefon (Çok Fonksiyonlu) 3 350 1.050 İl Özel İdaresi

Barkot Okuyucu 6 1.250 7.500 İl Özel İdaresi

Telsiz 12 100 1.200 İl Özel İdaresi

İşletme Plakası 10000 0,7 7.000 İl Özel İdaresi

ĠĢletim Giderleri

Aylık ücret (Telefon Hat Gideri) 12*3=36 20 720 G.T.H İl Müdürlüğü

Araç Kiralama Gideri 4 12.500 50.000 G.T.H İl Müdürlüğü

Tohum Gideri 5000 4 20.000 İl Özel İdaresi

Malzeme Gideri 4 1.000 4.000 İl Özel İdaresi

T O P L A M 98.720

10-PROJE FİNANSMAN KAYNAKLARI:
Projenin Toplam Gideri  98.720 TL olup; 48.000 TL’ si İl Özel İdaresince, 50.720 

TL’si G.T.H İl Müdürlüğü Genel Bütçe Kaynaklarınca karşılanacaktır.



10- SONUÇ:

— Projenin Beklenen Sonuçları:

• Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile İlimizdeki hayvancılık sektöründe;

• Var olan hayvan ırkının korunması ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

• Hayvan yetiştiricilerinin yoğun olarak başvurduğu, Müdürlüğümüzce yürütülen kamu 
hizmetlerinde % 40 oranında verim artışı sağlanacaktır.

• Yetiştiricilerin olası cezai yaptırımlarla karşılaşması engellenmiş olacaktır.

• Yerinde hizmet verilerek bürokratik işlemler azaltılacaktır.

• Oluşturulan ihbara dayalı sistem ile hayvan hastalıkları ile ilgili diğer acil durumlarda 
da(Kırım Kongo- Kuş Gribi- Şarbon vb.)  anında müdahale etme olanağı sağlanmış 
olacaktır. 

• Maksimum çiftçi memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

09- ÇIKTILAR:

 Basın Toplantısı (1 Adet)

 Basın Bildirisi  (5 Adet)

 Proje Tanıtım Broşürü(5000 Adet)

 Proje Tanıtım Afişi (1000 Adet)

 Suni Tohumlama(5000 Adet)

 Küpeleme (40000 Adet)

 Aşılama (50000 Adet)

 Sevk İşlemi (10000 Adet)





Proje ĠĢleyiĢ ġeması


