
Bayburt’ta son yıllarda yapılan 
baraj ve göletlerde yürütülen 
balıklandırma ve ağ kafes balık-
çılığı projeleri İl’de balıkçılığın 
gelişmesini sağladı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(DOKAP) koordinasyonunda 
hazırlanan DOKAP Eylem Pla-
nı’nda arıcılığın gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla ülke gene-
linde verilen destekler dışında 
DOKAP Bölgesine özgü yeni 
desteklerin verilmesini amaç-
layan destek programlarının 
uygulamaya konulması ve 2014 
yılında ilimizde uygulanmaya 
başlanan  “Arıcılık Altyapısının 
Desteklenmesi Programı” ile 
2015 ve 2016 yıllarından uygula-
nacak diğer arıcılık destekleme-
leri konularını içeren bir toplantı 
yapıldı.

Demirözü Barajı 
Balıkçılığa Açılıyor

DOKAP’ tan Bayburt 
Arıcılığına Destek

2015 Yılı Güz Dönemi Şap 
Aşılama Kampanyası 
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İl Genel Meclisinde yapılan 
toplantı açılışında İl Genel 
Meclis Başkanı Yusuf Elçi; 

Bayburt’ta en önemli ekonomik 
sektörün tarım ve hayvancılık 
olduğunu, dolayısı ile bu anlam-
da il özel idaresi olarak bütçe 
imkânları doğrultusunda her yıl 
tarıma öncelik ve ağırlık veril-
diğini belirtti. Meclis Başkanı 
Yusuf Elçi yaptığı açıklamada; 
“hakikaten İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü son yıllarda 
proje üreten, etkin ve aktif bir 
yapıya kavuştu. İl Genel Meclisi 
olarak tarıma verilen önem ve 
kaynağın projeye dönüşmesin-
den, fayda üretmesinden biz bü-
yük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Bu doğrultuda 2016 yılında da 
bütçe imkânları doğrultusunda 
tarıma verdiğimiz öncelik de-
vam edecektir.Toplantıda İl Ge-
nel Meclisine bir sunum yapan 
İl Müdürümüz Abdulkadir Kara-
bulut son 5 yılda İl Özel İdaresi 
kaynakları ile yapılan çalışmaları 
ve bu sayede tarım hayvancılık 
sektöründe sağlanan gelişme-
leri açıkladı. Yapılan projelerin 
detayları ve Bayburt’taki tarım 
sektörünü ilgilendiren diğer kır-
sal sorunlar hakkında Meclis 
Üyelerini bilgilendiren İl Müdü-
rümüz Abdulkadir Karabulut; 
Özellikle İl Özel İdaresi destek-
leri ile yürüttüğümüz projeler 
sayesinde ilimizde son 4 yılda 
hayvancılık destek miktarı % 
400, Hayvancılık desteklerinden 

yararlanan çiftçi sayısı % 120 
arttı. İl Genel Meclisinin bütçe 
desteğinin yanında, özellikle il 
müdürlüğümüzün yürüttüğü ça-
lışmaları düşünce olarak benim-
seyip sahiplenmesi bizim için 
daha önemli bir destek olmuş-
tur. Bu vesile ile başta Meclis 
başkanımız olmak üzere siz de-
ğerli meclis üyelerimize ve il öze 
idaresinin değerli çalışanlarına 
çok teşekkür ediyor. Dedi.İl Özel 
İdaresinin 2016 yılı İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü büt-
çesinin karara bağlanmasından 
sonra İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut tarım ve hayvancılık 
sektörüne verdikleri destekler-
den dolayı İl Genel Meclisi adına 
Meclis Başkanı Sayın Yusuf Elçi’ 
ye teşekkür plaketi takdim etti.
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İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Tarım Bütçesi Görüşüldü
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından başlatılan, 
atlarda Batı NİL Virüsü Has-

talığı araştırılması ve Sero Survey  
kapsamında Bayburt ilinde bulunan 
atlardan İl Müdür Yardımcısı Bülent 
Bayraktar ve Veteriner Hekim tahsin 
Uzun tarafından  kan serumu alımı 
gerçekleştirilirmiştir.İl Müdür Yar-
dımcısı Bülent Bayraktar tarafından 
yapılan açıklamada “ yapılan bu ça-
lışma ile Atlarda sağlık taramasının 
yapıldığını Alınan kan serum örnekle-
rinin soğuk zincir içerisinde Veteriner 
Kontrol araştırma Enstitüsü Müdür-

lüğüne gönderilerek Batı NİL Virüsü 
Hastalığı Sero Survey Çalışmasının 
Tamamlandığını “ dile getirdi.

15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren, 6537 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a eklenen 

geçici madde ile; 15 Mayıs 2014 tarihinden önce gerçekleşen 
ölümlerde miras yoluyla yapılacak devir veya paylaşım işlem-
leri tapu harçlarından muaf tutuluyor. Muafiyet süresi 15 Mayıs 
2016 tarihinde sona erecektir.
GAYRİ RESMİ PAYLAŞIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Türkiye’de miras kalan tarım arazilerinin, tapu harçlarının yük-
sekliği, varislerin bir araya gelememeleri veya anlaşamamala-
rı gibi nedenlerle,  tapuda intikal ve paylaşımının yapılmadığı 
bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, varisler resmiyette mülk 
sahibi olmadığı için tarımsal desteklemelerden ve çeşitli proje-
lerden yararlanamamaktadır.. Tapu harcı muafiyeti bu sorunun 
çözümüne yönelik olarak sunulmuş ekonomik bir kolaylıktır.
SON TARİH 15 MAYIS 2016
Miras paylaşımı işlemleri için, varislerin kendileri veya kanuni 
temsilcilerinin (avukat veya vekalet verilen kişi) vasıtasıyla, ken-
di aralarında düzenlemiş oldukları Rıza-i Taksim Sözleşmesi, 
Murise ait Veraset İlamı veya Noterden alınan Mirasçılık Belge-
siyle tarım arazilerinin kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüklerine baş-
vurmaları gerekmektedir. Tapu harcı uygulaması her parsel için, 
belediyelere beyan edilen gerçek arazi satış değerinin % 4’ü 
oranında olup 15 Mayıs 2014 tarihinden önce vefat edenlerin 
miras paylaşımında, harç alınmamaktadır.. 15 Mayıs 2014 tari-
hinden sonra vefat edenlerin miras paylaşım işlemleri ise 6537 
sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta. Vatandaşların harç 
muafiyetinden faydalanmaları için son tarih 15 Mayıs 2016’dır.

Miras İntikali Yapılamayan Tarım Arazilerine 
Tapu Harcı Muafiyeti 

Batı NİL Virüsü Hastalığı Sero Survey 
Çalışması Tamamlandı 

Ölümlerde miras yoluyla yapılacak 
devir veya paylaşım işlemleri tapu 
harçlarından muaf tutuluyor. Muafiyet 
süresi yeniden uzatıldı.



Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığı (DOKAP) 

koordinasyonunda hazırlanan 
DOKAP Eylem Planı’nda arıcı-
lığın gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla ülke genelinde verilen 
destekler dışında DOKAP Böl-
gesine özgü yeni desteklerin 
verilmesini amaçlayan destek 
programlarının uygulamaya ko-
nulması ve 2014 yılında ilimizde 
uygulanmaya başlanan  “Arıcı-
lık Altyapısının Desteklenmesi 
Programı” ile 2015 ve 2016 yılla-
rından uygulanacak diğer arıcılık 
desteklemeleri konularını içeren 
bir toplantı yapıldı.İl Müdür-
lüğümüz Toplantı salonundaki 
toplantıya, DOKAP BKİ Başkanı 
Ekrem Yüce, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Abdulkadir 
Karabulut, İl Müdür Yardımcısı 
Vedat Aydoğan, İl Müdür Yar-
dımcımız Bülent Bayraktar,  Arı 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ya-
şar Mutlu, DOKAP konu uzman-
ları ve İlimizde arıcılık yapan 
üreticiler katıldı.Toplantıda bir 
konuşma yapan İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz Abdul-
kadir Karabulut” İlimizin arıcılık 
potansiyelinin tam kapasite ile 
değerlendirilmesi için DOKAP 
tarafından yürütülen bu proje-
nin büyük önem taşıdığını belirt-
ti.Konu uzmanlarının bölge des-
teklerini tanıtan sunumlarının 
ardından DOKAP Bölge Kalkın-

ma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce 
yaptığı konuşmada; DOKAP 
olarak başlattıkları arıcılık altya-

pısının desteklenmesi programı 
kapsamında ilk yıl Bayburt’ta 98 
arıcıya eğitim verildiğini ve eği-

time katılan arıcılardan başvuru 
yapan tüm arıcılara elektrikli çit 
alım desteği sağlandığını belirtti.
Başkan Yüce” bu tabi başlangıç 
önümüzdeki dönemde bu proje 
kapsamında eğitim ve destekle-
melerimiz devam edeceği gibi 
köy tavukçuluğu, küçükbaş hay-
vancılık gibi konularda’ da proje 
desteklememiz olacak. Bunun 
dışında Bayburt’ta bu güne ka-
dar DOKAP olarak yeşil yol ve 
sulama yatırımları kapsamında 
bu güne kadar 16 Milyon TL’lik 
yatırım yapıldığını söyledi.Top-
lantı DOKAP BKİ Başkanı Ekrem 
Yüce’nin katılımcıların sorularını 
ve sorunlarını dinlemesi ve ce-
vaplaması ile son buldu.
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Çoruh Havzası Projesinin 2016-2019 bütçe 
planlama toplantısı yapıldı

Mevlid Kandili Dolayısıyla Süt Dağıtımı Yapıldı

Japonya Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA) finansman 
katkıları ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle 
yürütülen Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon Projesi kap-
samında 2017-2019 yılları ar-
asında yürütülecek faaliyetlere 
ait bütçe planlama toplantısı 
yapıldı.İl Müdürlüğümüz to-
plantı salonunda yapılan to-
plantıya İl Müdürümüz Ab-
dulkadir Karabulut, ÇNHRP 
Proje Süpervizörü Cemil Ün, 
Orman Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü Sıtkı Eraydın, Bayburt 
Orman İşletme Müdürü Yusuf 
Turan, Bayburt Orman İşletme 

Ağaçlandırma ve Toprak Mu-
hafaza Şefi Yaşar Arısoy, 
Bayburt İl Özel idaresi Su ve 
Kanal Hizmetleri Müdür Vekili 
Gökhan Çakmak, Ziraat Mühen-
disi Abdülhamit Silsüpür ve İl 
Müdürlüğümüzden teknik ele-
manlar katıldı.Toplantıda bir 
konuşma yapan İl Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut; “3 ilde 
devam eden Çoruh Nehri 
Havzası Rehabilitasyon Proj-
esi kapsamında İl Müdürlüğü 
olarak 2015 yılında plan-
ladığımız bütün faaliyetlerin 
gerçekleştirmesini tamamladık. 
2016 yılında yapılacak çalışma-
larla ilgili hazırlık ve planlama-
larımızı da tamamladık. İlimizde 

proje kapsamında yer alan köy-
lerimizde yürütülen faaliyetler 
kırsal yaşamın desteklenmesine 
önemli katkı sağlamakta olup, 
çiftçilerimiz tarafından mem-
nuniyetle karşılanmaktadır. Bu 
doğrultuda projenin 2017-2019 
yıllarındaki faaliyet taleplerim-
izi ve hedeflerimizi büyüttük. 
2017-2019 yıllarındaki orman 
ve sulama yatırımları dışındaki 
faaliyet taleplerimizin toplam 
bütçesi yaklaşık 5 milyon TL’dir. 
İl Müdürlüğü olarak yürüt-
tüğümüz çalışmalar hakikaten 
Çoruh Nehri Havzası Rehabil-
itasyon Projesi adına ilimizde 
ve bölgemizde bir farkındalık 
oluşturmuştur. Bu anlamda hem 

projenin merkezi sorumlu ve 
yöneticilerine hem de projenin 
uygulama aşamasında görev ya-
pan mesai arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum.” dedi.  Proje 
kapsamında 2017-2019 yılların-
da yapılması planlanan tarım, 
orman ve sulama başlıklarında-
ki faaliyetlerinin değerlendi-
rilmesinin yapıldığı toplantıda 
Proje Süpervizörü Cemil ÜN ve 
Orman Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü Sıtkı Eraydın proje uy-
gulama sahasının genişletilmesi 
ile ilgili taleplerin değerlendir-
ileceği bilgisini vererek, 2017-
2019 yıllarında yapılması talep 
edilen faaliyetlerin bütçede yer 
alacağını belirti.

22 Aralık 2015 tarihin-
de kutladığımız Mevlid 
Kandili münasebeti ile 

Türkiye genelinde kutlama 
programı düzenlendi. Program 
çerçevesinde İl Müdürlüğümüz, 
Damızlık Sığır Yetiştiricilei 
Birliği ve Damızlık Koyun Yetiş-
tiricileri Birliği ile birlikte İlimiz 
Merkez Yakutiye Camii (Yeni 
Camii) önünde Tam Yağlı pa-
ket süt dağıtımı yapıldı.Yapılan 
etkinlikte İl Müdürümüz Ab-
dulkadir Karabulut çok sayıda 
halkla bir araya gelerek Mevlid 
Kandillerini kutladı. Süt tüket-
iminin özendirilmesi yönünde 
eğitici bilgiler vererek paket süt 
dağıtımı yaptı.
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İl Müdürlüğümüz Metin 
Köse konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya, 

Garnizon Komutanı Jan. Alb. 
İbrahim Ayhan Vural, Beledi-
ye Başkanı Mete Memiş, Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun,   İl Emni-
yet Müdürü İsa Bülent Kaya, 
İl Genel Meclis Başkanı Yusuf 
Elçi, Ak Parti İl Başkanı Hakan 
Kobal ile Bayburt’ta bulunan 
kamu kurum - kuruluşları ve 
ilgili bölge müdürlüklerinin 
yetkilileri katıldı. Yaklaşık 3 
saat süren toplantıda ilgili 
bölge müdürlükleri ve kamu 
kurum kuruluşları 2015 yılı 
içerisinde yapılan çalışma-
lar ile 2016 yılında planlanan 
çalışma ve yatırımlarla ilgili 
sunum yaptılar. 

Maliye Bakanımızı 
İl Müdürlüğümüzde 
Ağırladık
Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal’ 
teşrifleri, Bayburt 
Valisi Sayın Yusuf 
Odabaş ve Bayburt 
Milletvekili Sayın 
Doç. Dr. Şahap 
Kavcıoğlu katılımı 
ile gerçekleşen 
Bayburt İli 2015 Yılı 
Kamu Yatırımları 
Değerlendirme 
Toplantısına il 
müdürlüğümüz ev 
sahipliği yaptı.
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1380 Sayılı su ürünleri kanunu, 
buna bağlı su ürünleri yönet-
meliği ve avcılık ile ilgili dü-

zenlemelerin yapıldığı tebliğler 
gereği su ürünlerinin yer, zaman 
ve boy yasakları bulunmaktadır.
Deniz ve iç su kaynaklarındaki 
su ürünleri potansiyelinin verimli 
şekilde kullanılması, su ürünle-
ri avcılığında sürdürülebilirliğin 
sağlanması bir plan dâhilinde 
yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz 
avcılığın önlenmesi yönelik Su 
ürünlerinin avcılığının sürdü-
rülebilir olması, Bu kapsamda 
Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğü bünyesinde görevli 
Su Ürünleri Mühendisi Mete Yıl-
maz ve Su Ürünleri Mühendisi 
Yasemin Ünsever tarafından de-
netim ve Su Ürünleri satışı ger-
çekleşen işletmelerde ilgili teb-
liğle ilgili bilgilendirme eğitimi 
gerçekleştirilmiştir.

Aydıntepe İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğünde 

yapılan ve İlçe Kaymakamı 
Yeliz Yıldızhan, İl Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut, İlçe 
Müdürü Adem Alışkan, İlçe 
Kurum Amirleri, Mahalle ve 
Köy Muhtarlarının katılımı ile 
gerçekleşen programda, İlçe-
ye bağlı köy ve mahalle muh-
tarlarına meralar için hayvan 
içme sulukları dağıtıldı.Prog-
ramda bir konuşma yapan İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabu-
lut; “Hayvancılığın önemli 
bir sektör olduğu ilimizde 
toplam yüzölçümümüzün % 
57’sini oluşturan mera var-
lığı çok önemli bir potansi-
yeldir. Mevcut olan bu mera 
potansiyelimizi daha iyi de-
ğerlendirmek için meraları-
mızın verimliliğini arttırmak 
çok önemlidir. Bu amaçla 
2014 yılında 5 yıllık bir proje 
hazırladık Bu proje ile 2014 
yılında köy meralarımızı 555 
adet suluk ve 10 adet gölgeli-
ğe kavuşturduk, bu yılda 630 
adet suluk ve 10 adet göl-
gelik kazandırıyoruz.” dedi.
Aydıntepe Kaymakamı Yeliz 
Yıldızhan ise Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün 

Bayburt’ta aktif projeci yak-
laşımla çalışan kurumlardan 
birisi olduğunu belirterek bu 
konuda il ve ilçe müdürü ve 
çalışanlarına teşekkür etti.
Programın köy ve mahalle 
muhtarlarının sorun ve ta-
leplerinin dinlenmesinin ar-
dından sulukların dağıtımı ile 
son buldu.

Aydıntepe Köy Meralarına 
Suluk Dağıtıldı

Su Ürünleri 
Satış Yerleri 
Denetlendi



Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut, yaptığı açıkla-

mada, Bayburt tarımında hayvan-
cılığın ön plana çıktığını, tarım 
denilince hep hayvancılık akla gel-
diğini bunun yanında son yıllarda 
yapılan gölet ve barajlarda yürütü-
len balıklandırma ve ağ kafes ba-
lıkçılığı projeleri ve balıkçılıkta da 
olumlu gelişmeler sağlandığını be-
lirtti.Karabulut; son yıllarda Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
destekleriyle balıkçılıkta olumlu 
gelişmeler yaşanmaya başladığını 
belirterek, “İlimizde 17 adet kara-
da ve kafes balıkçılığı yapan işlet-
me var. Havuz ve kafeslerde alaba-
lık üretimi yapılıyor. Bunların yıllık 
toplam kapasitesi yaklaşık 500 ton 
civarında” dedi. Demirözü Bara-
jı’nın yapımının tamamlanmasının 
ardından ildeki balıkçılık kapasite-
sinin de arttığını anlatan Karabulut, 
“Demirözü Barajı büyük bir baraj. 
Bu barajın kafes balıkçılığına açıl-
masıyla ilgili Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce gerekli tahliller ve 
analizler yapılmış ve Demirözü Ba-
rajının belli bir bölümü kafes balık-
çılığı için uygun görülmüştür.” ifa-
delerini kullandı.Karabulut, kafes 
balıkçılığına açılan Demirözü Ba-
rajı ile ilgili çalışmalarının devam 
ettiğini belirterek, “Yaklaşık yıllık 
600 tonluk bir kapasite mevcut 
burada. Buranında kısa zamanda 
balıkçılığa kazandırılmasıyla ili-
mizdeki alabalık üretim kapasitesi 
toplamda yıllık 1.100 tonun üzeri-
ne çıkacak” diye konuştu.
Bayburt’un balıkçılığa çok aşi-
na bir il olmadığına dikkat çeken 
Karabulut, şunları söyledi: “Son 

yıllarda bu kapsamda iyi gelişme-
ler oldu. Özellikle teşvik ve des-
teklerle birlikte bir ivme kazandı. 
Önümüzdeki yıllarda da balıkçılık 
sektöründe daha iyi noktalara Bay-
burt’un geleceğini düşünüyoruz. 
Bayburt ili; konumu, coğrafyası, su 
kaynaklarının kalite değerleri dik-
kate alındığında; balıkçılıkta, özel-
likle de yavru balıkçılığında avan-
tajlı bir il. Su kalitesi, su sıcaklığı, 
oksijen değerleri ve diğer değerler 
yavru balık üretimini daha avan-
tajlı kılıyor.”Karabulut, Bayburt’ta 
yavru balık üretiminin yıllık 11 mil-
yon adet civarında olduğunu ifade 
ederek, “Bayburt, yavru balıkta 
bugün Ankara’nın doğusundaki 
birçok ile Mardin’den Ağrı, Kars, 
Samsun’a kadar birçok ile yavru 
alabalık gönderen konumda. Biz 
bu konuda geçtiğimiz yıl ilk defa 
yurt dışına Gürcistan’a yavru balık 
ihracatı yaptık. Bu alanda gerek ba-
kanlığımız kaynaklarından, gerek 
kalkınma ajansı ve yerel kaynak-
larla planlama ve çalışmalarımız 
var. İnşallah önümüzdeki dönem-
de balıkçılık Bayburt’ta ekonomik 
olarak şehre değer katan, değer 
sağlayan bir sektör haline gelecek” 

şeklinde konuştu.Bu çalışmaların 
dışında il genelinde bulunan 27 
değişik ölçekte gölet ve barajın 
bulunduğunu belirten Karabulut, 
bunların da balıklandırılarak eko-
nomiye kazandırılmasıyla ilgili ça-
lışmalarının olduğunu söyledi. Ka-
rabulut, il genelindeki bu gölet ve 
barajların 13’ünde balıklandırma 
işlemlerinin yapıldığını, 4’ünün ise 
2016 yılında balıklandırılacağını 
aktararak, “Demirözü Barajı’na 110 
bin yavru sazan bırakıldı. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
olarak bir taraftan da bu balıklan-
dırılan göletlerde amatör balıkçılık 
anlamında sürdürülebilir bir yapı-
nın sağlanması için eğitim çalış-
malarımız devam ediyor. Gerek 
bu göletlerin bulunduğu köylerde, 
gerek kamuoyunda bilgilendirme 
çalışmalarımız devam ediyor. İn-
şallah önümüzdeki yıllarda Bay-
burt balıkçılık anlamında daha iyi 
noktalara gelecek” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kaymakam Yıldızhan’ın 
görüşleri
Demirözü Kaymakamı Zihni Yıldız-
han ise Demirözü Barajı’nın 1996 
yılında yapımına başlanmasına 

rağmen ancak 2012 yılında yapım 
işlerinin tamamlandığını söyledi.
Sulamaya bu yılın sonunda açı-
lacak Demirözü Barajı’nda kanal 
çalışmalarının devam ettiğini be-
lirten Yıldızhan, “Yaklaşık 15 bin 
hektarlık bir alanı sulayacak. İnşal-
lah tarımda kuru tarımdan ziyade 
sulu tarımla ekonomiyi daha da 
güçlendirecek ve verimi de art-
tıracak. Geçtiğimiz dönemde bu 
belirttiğimiz alanın yarısına yakı-
nını suladık. Geri dönüşümleri çok 
güzel, vatandaşlardan güzel geri 
dönüşler alıyoruz. Bu yılsonun-
da barajı tamamen açtığımızda 
da inşallah bütün vatandaşlarımı-
zın bu ihtiyacı giderilmiş olacak” 
dedi.Yıldızhan, Bayburt’un tarım 
ve hayvancılık şehri olduğunu ak-
tararak, “Birbirini destekleyen iki 
alan var, tarım ve hayvancılık. İn-
şallah tarımda da verimi ve kali-
teli arttırırsak bu hayvancılığa da 
yansıyacak. Demirözü Barajı’nın 
önümüzdeki dönemde inşallah 
Bayburt’un ekonomisine, Demirö-
zü’nün ekonomisine güzel katkılar 
sağlayacağını düşünüyoruz” diye 
konuştu.Demirözü Barajı’nın dev-
reye alınmasıyla yetiştirilen ürün 
deseninde de değişiklik olacağı-
nı dile getiren Yıldızhan, şunları 
söyledi: “Yılda kuru tarıma bağlı 
olarak bir iki defa hasat alınıyorsa 
bu üç ve dörde çıkacaktır. Daha 
farklı çeşitler arz edecektir, ürün 
çeşitliliği yelpazesi artacaktır. Aynı 
zamanda turizm ve balıkçılık ge-
lişecek. Özellikle burada kafes 
balıkçılığı üzerine firmalarla görü-
şüldü. Onlarda muhtemelen önü-
müzdeki sezonda burada yerlerini 
kuracaklar.” 
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Demirözü Barajı Balıkçılığa Açılıyor

Bayburt’ta son yıllarda yapılan baraj ve göletlerde yürütülen balıklandırma 
ve ağ kafes balıkçılığı projeleri İl’de balıkçılığın gelişmesini sağladı.
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Çoruh Nehri Rehabilitasyon 
Projesi kapsamında alınan 

römork, hayvan gübresinin ara-
zilere dağıtımında büyük kolay-
lık sağlamakta, yeterli ve düzenli 
şekilde toprağa verilen yanmış 
hayvan gübresi bitkisel üretimde 
kalite ve verimi arttırmaktadır. 
Topraklarımızın organik mad-
de açısından yetersiz olduğu 
düşünüldüğünde, bu eksikliği 
giderecek en önemli matery-

al hayvan gübresidir. En az bir 
yıl süreyle uygun koşullarda 
bekletilen hayvan gübresinin ara-
zilere taşınması ve dağıtılması so-
runu Katı Gübre Dağıtma Römor-
ku ile ortadan kaldırılmıştır. 
Farklı kapasitelere sahip bu 
römorklar traktöre bağlı olarak 
çalışmakta, yükleyici yardımıy-
la doldurulmakta ve arazilere 
yeterli ve düzenli şekilde gübre 
dağıtımını gerçekleştirmektedir. 

İl Müdürlüğümüzde bulunan ve 
kırsal alanda yaşanan en büyük 
çevre sorunlarından biri olan 
hayvan gübresinin değerlendi-
rilmesine katkı sağlayacak Katı 
Gübre Dağıtma Römorku 10 ton 
kapasiteli olup, en az 90 BG güce 
sahip traktörle çalışabilmektedir. 
Bayburt, toprak ve su kalitesinin 
korunması, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, erozyonun 
önlenmesi ve tarımın olumsuz 
etkilerinin azaltılmasına yönelik 
alanların korunmasını amaçlayan 
“Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin 
Korunması” (ÇATAK) Programı 
kapsamında bulunduğundan, 
programa dahil çiftçiler Katı 
Gübre Dağıtma Römorku kul-
landığında ilave destekleme öde-
mesinden faydalanabilecektir. 
Ayrıntılı bilgi için Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü ile irtibata geçil-
melidir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdür Yardımcısı Bülent 
Bayraktar “Hayvanlar dilsiz 

canlılardır. Onlarla ancak şefkat 
sesi ile konuşulabilir.” Sözünü 
vurgulayarak Hayvanları koruma 
günü etkinliği adı altında Veter-
iner Hekimliği mesleği tanıtımı 
ve hayvan sevgisini anlatan 
video, çizgi filim, çeşitli sunu-
ların paylaşıldığı  Özel sevgi 
çiçeği kreşi öğrencilerine hedi-
yeleşmeler içerisinde eğlenceli 
etkinlikler gerçekleştirildi.Bay-
burt’ta İlk kez düzenlenen 2-6 

yaş arası 54 öğrenci ve 10 öğret-
menin katıldığı bu etkinliğin 
oluşmasını sağladığında dolayı  
Özel sevgi çiçeği kreşi yetkilil-
eri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne Teşekkür ederek 
bu etkinlikleri dahada artması te-
mennisinde bulundular.

Bakanlığımızca uygulanan; Doğu 
Anadolu Projesi (DAP) Kapsa-

mındaki İllerde Kurulacak Damızlık 
Sığır İşletmesi Yatırımlarının Destek-
lenmesi Projesi” kapsamında Bay-
burt Bayırtepe köyünde kurulan hay-
vancılık işletmesi % 40 hibe destekli 
93 adet gebe düve alımı gerçekleş-
tirdi.Kardeşler Hayvancılık tarafın-
dan yürütülen proje kapsamında Al-
manya’dan ithal gelen 93 adet gebe 
düvenin sağlık kontrolü ve karantina 
işlemleri İl Müdürlüğümüzce yerin-
de başlatıldı.Bilindiği üzere ilimizde 
uygulanmakta olan Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) Kapsamındaki İllerde 
Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi 
Yatırımlarının Desteklenmesi Proje-
si” kapsamında çiftçilerimizin en az 
50 baş, en fazla 300 baş kapasiteli, 
etçi ve kombine ırklarla kuracağı da-
mızlık sığır işletmelerinde;
•Yeni inşaat yapımına %30, 
•Hayvan alımına %40, 
•Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma 
tankı alımına %40 hibe desteği veril-
mektedir.
Bayburt’ta bu güne kadar toplam 
yatırım tutarı 8.429.502,76 TL olan 6 
projenin uygulandığı DAP projeleri 
kapsamında, 3.722.989,87 TL hibe 
desteği sağlanmış olup, inşaat ve 
makine yatırımlarının yanında 1110 
baş damızlık hayvan alınmıştır.DAP 
projeleri kapsamında Bayburt’ta bu 
güne kadar tamamlanan 6 adet pro-
je ile toplam 1028 baş hayvan alımı 
ve 3 ayrı ahır yapımı gerçekleşmiştir. 
Toplam yatırım tutarı 7.392.518,76 
TL olan bu projelere 3.799.603,31 TL 
hibe desteği sağlanmıştır.Devam et-
mekte olan 2 adet projenin ise; top-
lam 350 baş hayvan kapasiteli olup, 
toplam yatırım tutarı 4.690.000,00 
TL, sağlanacak hibe desteği ise 
1.625.000,00 TL’dir.DAP- DOKAP 
projeleri ve destekleri; hayvancılık 
yatırımları için çok önemli bir fırsat 
olup, ilgi duyan yetiştiricilerimiz ve 
yatırımcılarımız İl Müdürlüğümüz-
den daha detaylı bilgi alabilirler.

Arazileri Gübrelemek Artık Daha Kolay

Minik Öğrencilere Hayvan Sevgisi Anlatıldı

Bayburt’ta DAP Projeleri 
Kapsamında Hayvancılık 
Yatırımları Devam Ediyor

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından alınan 
Katı Hayvan Gübresi Dağıtma Römorku çiftçilerin hizmetine sunuldu. 
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Bayburt Üniversite-
si Konuk Evi Kon-
ferans Salonunda 

gerçekleştirilen Kuzeydoğu 
Anadolu Kalkınma Ajansının 
13.Kalkınma Kurulu Olağan 
Toplantısında Kalkınma Ku-
rulu başkanlığına seçilen 
ER-VAK (Erzurum Kalkın-
ma Vakfı) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Erdal Güzel ve 
Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Şerafettin Çakal 
İl Müdürlüğümüzü ziyaret 
ederek bölge tarımı ve il 
müdürlüğünün çalışmaları 
hakkında bilgiler aldılar. 

Önümüzdeki dönemde 
tarım sektörüne yönelik 
ajans desteklerinin arta-
cağını belirten Kalkınma 
Kurulu başkanı Erdal Güzel; 
Bu kaynakların doğru alan-
larda verimli bir şeklide 
kullanılması için bölgedeki 
tarım kuruluşlarının süreçte 
aktif olarak rol alması gerek-
tiğini belitti.İl Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut; 
“KUDAKA Kalkınma Kuru-
lu başkanlığına seçilen Sn. 
Erdal Güzel’in ilk ziyaretini 
İl Müdürlüğümüze yapması 
hem tarım sektörü olarak 
hem de müdürlük olarak 

bizleri çok mutlu etmiştir. 
Tarım sektörünün geliştiril-
mesinde Bölge Kalkınma 
Ajansının destek ve rolünün 
arttırılması amacıyla kalkın-
ma kurulunun yapacağı 
çalışmalara kurum olarak 
her türlü desteği vereceğiz. 
Bu vesile ile bu anlamlı zi-
yaretten dolayı Kalkınma 
Kurulunun başkanı Sayın 
Erdal Güzel ve Doğu An-
adolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Sayın 
Şerafettin Çakal’a teşekkürl-
erimizi sunuyoruz.” Dedi.

Şap hastalığı, tüm çift tırnaklı hay-
vanlarda görülebilen salgın ve bu-

laşıcı,  viral bir hayvan hastalık olup 
ölümlere sebebiyet vermesinin yanı 
sıra, et, süt gibi verim kayıpları çiftçi-
lerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Hayvan Hasta-
lıkları ile Mücadele Programı kapsa-
mında 1 Ağustos’ta başlayıp ve 20 Ka-
sım tarihine kadar sürecek olan  2015 
Yılı Sonbahar Şap aşılama kampanyası 
döneminin başladığının duyurulma-
sıyla İl/ilçe Müdürlüklerimiz ekiple-
rince mesai ayırt etmeksizin özverili 
çalışma sonucunda %90 oranında 
bitirme oranıyla İlimiz genelinde 3 ay-
dan büyük 76.900 Adet Büyükbaş hay-
van şap hastalığına karşı aşılanmıştır.
İlgili kanun maddesince 7 bin 321 TL 
idari para cezası olan ve yetiştiricile-
rimiz tarafından yaptırılması mecburi 
olan Şap Aşısı için farklı illere büyük-
baş hayvanların sevkinde veteriner 
sağlık raporu verilmesi için aşılanma-
larının üzerinden 15 gün geçmesi ge-
rekmektedir.Şap aşılama kampanyası 
dönemindeki yüksek aşılama oranı 
Bayburt İli Yetiştiricilerimizin Şap 
Aşılama hususunda duyarlı olunduğu 
göstermekte olup, il Müdürlüğü olarak 
yetiştiricilerimizin hayvan yetiştirici-
liğinde sağlıklı ve bereketli bir süreç 
geçirmelerini temenni ederiz.

KUDAKA Kalkınma Kurulunun yeni başkanı 
Erdal GÜZEL,

ilk ziyaretini İl Müdürlüğümüze yaptı.

2015 Yılı Güz 
Dönemi Şap Aşılama 
Kampanyası 
Tamamlandı
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