
Yatırımlara Kapım Sonuna Kadar Açık
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı’na ilişkin, “Siz yeter ki projenizi getirin, 
para bizden. Devlet, teminat da istemiyor, Kredi Garanti Fonu’ndan teminatı da sağlıyoruz.” dedi.

ORGANIK BAYBURT 
BALI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
“Orsor Vadisinden Süzülen Organik Lezzet” sloganıyla yola çıkan “Orsor Vadisi 

Köyleri Organik Arıcılık Projesi” kapsamında “Organik Orsor Balı” tanıtımı, Bayburt 
Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

organize edilen etkinlik ile gerçekleştirildi.   

Bayburt’ta 235 Ahırda 
Iyileştirme Çalışması Yapıldı

Çoruh Nehri Havzası Pro-
jesi kapsamında yürütülen 
ahır iyileştirme çalışmala-
rı kapsamında Bayburt’ta 
85 ahıra otomatik suluk 
sistemi kuruldu. 85 işlet-
meye süt sağım makinesi 
verildi. Çalışmalar hakkın-
da bilgi veren İl Müdürü-

müz Abdulkadir Karabulut; “Hayvancılığın çok önemli bir sektör 
olduğu ilimizde hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi noktasında 
birçok proje ve çalışma yürütmekteyiz. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in talimatlarıyla tarım fa-
aliyetlerinin planlama çerçevesinde 
yapılması, toprakların boşa ekilme-
mesi, üretilen ürünlerin elde kalma-
ması ve arz talep dengesizliğinin ya-
şanmaması için hayata geçirilecek 
bu model ile belirlenen 941 Tarım 
Havzasının ürün listeleri yayınlandı.
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Çoruh Nehri Projesine 
Japonya’dan Ziyaret
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Ağbal, Bayburt Öğretme-
nevinde düzenlenen Ca-
zibe Merkezleri Programı 

Değerlendirme Toplantısı’nın 
açılışındaki konuşmasına, 
katılımcılardan Kayseri’deki hain 
terör saldırısında şehit olanlar için 
dua etmelerini isteyerek başladı.
Dua okunmasının ardından 
şehitlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara şifalar dileyen Ağbal, 
“Milletimizin başı sağ olsun. 
Rabbim terörle mücadelede bi-
zlere, emniyet güçlerimize güç 
versin. Hainleri kahru perişan 
eylesin.” diye konuştu.Başbakan 
Binali Yıldırım’ın eylül ayında 
açıkladığı Cazibe Merkezleri Pro-
gramı’ndaki 23 il arasında Bay-
burt’un da yer aldığını anımsatan 
Ağbal, “Sayın Başbakanımız 23 
ilde projenin çok somut, 
hızlı ve etkin şekilde uy-
gulanmasını istiyor. Zaman 
zaman programlar, planlar 
açıklanıyor ama uygulama-
ya baktığımızda istediğimiz 
ölçüde gitmediğini görüyoruz. 
Bu defa, bu projeye özel 
önem veriyoruz hükümet 
olarak. Başbakanımız da 
bu konunun özel olarak 
takipçisi.” değerlendirme-
sinde bulundu.Ağbal, hükumetin 
uyguladığı programın hayırlara 
vesile olmasını temenni ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu 
bölgelerde üretim yapan işlet-
meler kamu ihalelerine ayrıcalıklı 
girecek. Örneğin, Devlet Mal-
zeme Ofisi (DMO) bir malzeme 
ihalesine çıktığında sadece bu 
bölgedeki illerde üretim yapan 
şirketler ihaleye girebilecek veya 
bu şirketlere özel fiyat avantajı 
getirilecek. Bu da hepimiz için 
heyecan duyulması gereken bir 
unsur.”
“BAYBURT’UN KIŞINI YAZ 
ETMEK İÇİN DEVLETİN 
SUNDUĞU ELİ GERİ 
ÇEVİRMEMENİZ LAZIM”
Cazibe Merkezleri Programı’na 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 
haftaya yayımlanmasını bekle-
diklerin anlatan Ağbal, programı 
uygulamakla Kalkınma Bakan-
lığının görevlendirildiğini söyle-
di.Ağbal, programın yatırımcılara 
danışmanlık, bedelsiz tahsis yeri 
gibi çeşitli imkanlar sunduğuna 
dikkati çekerek, “Siz yeter ki pro-
jenizi getirin, para bizden. Dev-
let, teminat da istemiyor, Kredi 
Garanti Fonu’ndan teminatı da 
sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bayburtlu yatırımcıların bu tarihi 
fırsatı kaçırmaması gerektiğine 
işaret eden Ağbal, “Bayburt’un 
kışını çeken sizlersiniz. Bay-
burt’un kışını yaz et-
mek için 
devletin 
sunduğu 

eli geri çevirmemeniz lazım. Ba-
zen de güç birliği yapmak lazım. 

8-10 kişi bir araya gelip güç 
birliği yapsa çok ciddi işler or-
taya çıkacak. Yatırımları büyütme 
noktasında adım 
a t ı l m a l ı . ” 

değerlendirmesinde bulundu.
Ağbal, yolda karşılaştığı gençler-

in iş istediklerini dile getirerek, 
şunları kaydetti:“Gençler iş isti-
yor, bu işi kim verecek? Devlet 
olarak biz, işverenler olarak siz. 

El ele vereceğiz, hem ken-
dimiz kazanacağız hem de 
gençlerimize geleceğe 
dönük umut, ışık, cesaret 
vereceğiz. Ben üzülüyorum 
gençleri gördüğüm zaman. 
Bu fırsatı değerlendirme 
gayreti içinde olacağız. 
Yatırımcılara kapım sonu-
na kadar açık.”Vali İsmail 

Ustaoğlu, AK Parti Bayburt 
Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 
Belediye Başkanı Mete Memiş, 

AK Parti İl Başkanı Ha-
kan Kobal ve il-

gililerin 

katıldığı toplantı, yaklaşık 2 saat 
sürdü.

Yatırımlara Kapım Sonuna Kadar Açık
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı’na ilişkin, “Siz yeter ki 
projenizi getirin, para bizden. Devlet, teminat da istemiyor, Kredi Garanti Fonu’ndan 
teminatı da sağlıyoruz.” dedi.
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Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik’in 
talimatlarıyla tarım faali-

yetlerinin planlama çerçevesin-
de yapılması, toprakların boşa 
ekilmemesi, üretilen ürünlerin 
elde kalmaması ve arz talep 
dengesizliğinin yaşanmaması 
için hayata geçirilecek bu mo-
del ile belirlenen 941 Tarım 
Havzasının ürün listeleri ya-
yınlandı.Havza bazlı destekle-
me uygulamaları kapsamında 
ülkemizde arz açığı bulunan 
stratejik ve bölgesel önem arz 
eden, insan beslenmesi, sağlığı 
ve hayvansal üretim açısından 
önem arz eden buğday, arpa, 
çavdar, çeltik, dane mısır, tri-
tikale, yulaf, mercimek, nohut, 
kuru fasulye, pamuk, soya, yağ-
lık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, 
fındık, zeytinyağı ve yem bitki-
lerinden oluşan 19 ürün bazın-
da değerlendirme yapıldı. Söz 
konusu ürünlerle ilgili olarak 
istatistiki veriler, ekim nöbe-
ti (münavebe), iklim, toprak 
ve topografya, su kısıtı verileri 
(mevcut su potansiyeli ve bit-
ki su tüketimi), il ve ilçelerdeki 
kamu, STK ve Üniversitelerin 
teklifleri dikkate alınarak 1 mil-
yardan fazla verinin yer aldığı 
Karar Destek Sistemi sonucun-
da 941 havza/ilçe bazında da-

ğılımı belirlendi.
Bu proje ile üretici;
-Hangi ürünün havzasında des-
teklendiğini bilecek,
-Destekle tutarını üretime karar 
vermeden önce bilecek,
-Arz fazlasından kaynaklanan 
fiyat dalgalanmalarından en az 
düzeyde etkilenecek,
-Kullandığı mazotun yarısını 
destekleme olarak alacak,
-Destekleme başvurusunda bü-
rokratik işlemler azalacak,
-Desteklemelerden faydalanan 
üretici sayısı ve alan miktarı ar-

tacak,
-Üretimden daha fazla gelir 
elde edecektir.
Ülke açısından ise;
-Tarımsal hasılata başlangıçta 
11 Milyar TL’lik artış sağlana-
cak,
-Tarımda planlı üretime 
geçilecek,
-Tarım alanlarının daha etkin 
kullanılması sağlanacak, Tarım-
sal üretimde ekolojik  denge ve 
gıda güvencesi sağlanacak,
-Sağlıklı bir tarım envanteri  
oluşturulacak,

-Kaliteli üretim yapılarak dünya 
piyasalarında söz sahibi oluna-
caktır.
Desteklemelerde tek müracaat 
ve yılda iki ödeme yapılacak. 
Destekleme ödemeleri çiftçile-
rin nakden fazla ihtiyacı oldu-
ğu zamanlarda gerçekleştirile-
cek. 2017 -2018 yılı itibarıyla 
yeni sistemde üretici neyi, ne 
zaman, nasıl ekeceğini, bu üre-
tim sonrasında kendisine hangi 
imkanlar sunulacağını bilerek 
daha verimli bir üretim gerçek-
leştirecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Bireysel su-
lama Sistemlerinin Des-

teklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No:2016/13) kapsamın-
da, Bireysel sulama desteği mü-
racaatları başlamış olup, Müra-
caatlar 01 Ocak – 14 Şubat 2017 
tarihleri arasında İl Müdürlüğü-
müze yapılacaktır.Yatırım ko-
nuları: Program aşağıdaki beş 
adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama siste-
mi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama 
sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama 
sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot 
sistem veya Tamburlu sistem 
yağmurlama sulama makinesi 
alınması,
d) Güneş enerjili sulama siste-
mi kurulması’ nı içeren bireysel 

başvurularda 100.000,00( yüz 
bin ) TL’ye kadar, Tüzel kişi 
başvurularında 200.000,00(iki 
yüz bin) TL’ye kadar % 50 hibe 
desteği sağlanacaktır.
Sulama desteklemelerinden ya-
rarlanmak isteyen yetiştiricile-
rimizin 14 Şubat 2017 tarihine 
kadar Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma 
Şube Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

Milli Tarım Destekleme Modeli 2017 Yılında Uygulanacak

Sulamaya Da Destek Var

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Türkiye Milli Tarım 
Destekleme Modeli kapsamındaki havza bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı belirlendi.



4

“Orsor Vadisinden Süzülen Orga-
nik Lezzet” sloganıyla yola çıkan 
“Orsor Vadisi Köyleri Organik 

Arıcılık Projesi” kapsamında “Orga-
nik Orsor Balı” tanıtımı, Bayburt Arı 
Yetiştiricileri Birliği ile İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
organize edilen etkinlik ile gerçekleş-
tirildi.Etkinliğe,  Bayburt Valisi Sayın 
İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı 
Jan.Alb.İbrahim Ayhan Vural,  Be-
lediye Başkan Vekili Nevzat Köse, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur-
lu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Selçuk Coşkun, kurum müdürleri,  
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı İbrahim Yumak, Bayburt Ziraat 
Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe 
ile programa ev sahipliği yapan Bay-
burt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yaşar Siypak ve yönetim kurulu üye-
leri katıldı.Bayburt Valisi İsmail Us-
taoğlu yaptığı konuşmada; “ Bayburt 
için tarım ve hayvancılığın vazgeçil-
mez olduğunu, hayvancılık alt sektö-
rü olan arıcılık faaliyetleri açısından 
Bayburt’un önemli bir potansiyele sa-
hip olduğunu,  aranılan ve piyasada 
değerli bir bal olan Bayburt Balının 
üretimi ve pazarlanması aşamaların-
da bir takım sorunlar bulunduğunu, 
bu sorunlara çözüm üretebilmek ve 
Bayburt Balının hak ettiği şekilde su-
numunu gerçekleştirmek üzere “Or-
sor Vadisi Organik Arıcılık Projesi” 
hazırlayarak uygulamaya koydukları-
nı,  proje kapsamında Orsor (Yonca-
lı Köyü) Vadisinde bulunan 5 köyde 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından desteklenen proje kapsa-
mında organik kovan ve balmumu da-
ğıtımını gerçekleştirdiklerini ve aka-
binde elde edilen ballardan bu güzel 
tasarımla beraber tanıtım yapmanın 
mutluluğunu yaşadığını, üretim kadar 
pazarlamanın da çok önemli olduğu-
nu, kaliteli bal üretmenin ve tüketi-
ciye kaliteli bal sunabilmenin hedef-
lenmesi gerektiğini, üreticinin ürettiği 
balın değeriyle, tüketicinin de yediği 
balın kalitesiyle mutlu olacağı ve iste-
yen herkesin Bayburt Balına ulaşabi-
leceği bir sistemin adımlarını atmak-
tan heyecan duyduğunu, Bayburt’un 
kültür, sanat ve ekonomik hayatına 
katkı sağlayacak her projenin destek-
lenmesi gerektiğini, projenin finans-
manını sağlayan Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal başta olmak üzere,  
projeye katkı sağlayan kurumlara ve 
tüm arıcılara teşekkür ettiğini  ” ifade 
etmiştir. 

Organik Bayburt Balı Görücüye Çıktı
Bayburt Balı Başbakanın 

Mitinginde Tanıtıldı
Bayburt balının kalitesi ve tanıtım eksikliği nok-

tasında önemli bir proje gerçekleştiren İl Mü-
dürlüğümüz, organik olarak üretilen sertifika-

landırılan ve marka olarak pazara sunulan Bayburt 
balının tanıtımı çalışmaları kapsamında; Pazar günü 
Sn. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bayburt’ta gerçek-
leştirdiği toplu açılış programı miting alanında tanıtım 
standı açıldı.Bayburtlu vatandaşların yanı sıra il dışın-
dan gelen birçok katılımcının ilgi gösterdiği Bayburt 
Balı standında vatandaşlara organik Bayburt balı ik-
ram edildi. Öte yandan Sayın başbakan Binali Yıldırım 
ve beraberindeki Bakanlara Bayburt Belediyesince 
Organik arıcılık projesi kapsamında üretilen Organik 
Bayburt Balı hediye edildi. 

Organik Arıcılık Projesi; “Orsor Vadisinden 
Süzülen Organik Lezzet” 

Proje hakkında bilgi veren İl Müdürümüz Abdulkadir 
KArabulut “İlimizde Orsor Vadisinde bulunan 5 köyün 
bulunduğu, yaklaşık 2000 metre rakımlı bir vadi. Bu 
vadi flora olarak çok zengin, el değmemiş bir doğası 
bulunan aynı zamanda anzer yaylasına komşu olan bir 
vadi. Bu vadide doğal bir üretim yaparak üretilen ba-
lın markalaşması ile ilgili bir proje başlattık. Bu vadide 
yer alan 5 köyde 40’ı bayan toplam 374 kişiye 80 saat 
organik arıcılık eğitimi verdik. Bunların içerisinden ilk 
etapta 30 arıcıya 1000 adet organik kovan ve organik 
balmumu desteği sağladık. Vadideki üretimi kontrol 
sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde tamamen or-
ganik bir şekilde geliştirdik. Bu çalışmalar neticesinde 
üretilen Organik balların analizlerini yaptırdık. Arıcılar 
birliğimizle ambalajlanması ve tanıtılması noktasında 
geniş bir çalışma yürüttük. Sayın Başbakanımızın mi-
tingi dolayısı ile gerek Bayburtlu gerekse il dışından 
gelen vatandaşlarımıza bu balın tanıtımını yaptık ve 
tattırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde Proje kapsa-
mında Bayburt’ta arıcılık ve flora değeri yüksek olan 
diğer birkaç vadide benzer çalışmaları yürüterek Or-
sor balına ilaveten Bayburt Balı Markası adı altında 
Pulur, Sünür, Çimagıl, gibi değişik organik bal serileri 
oluşturacağız. “dedi 
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Genç Çiftçi Projesinde, Çiftçilerin Hibe Hayvanları Teslim Edildi
Bayburt’tan 108 çiftçinin 

hibe desteği almaya hak 
kazandığı Genç Çiftçi Pro-

jesinin hibe düve dağıtımları 
dolayısıyla düzenlenen törende 
çiftçilere 30 bin Türk Lirası’nın 
karşılığında 6’şar adet damı-
zlık düve dağıtıldı.Aydıntepe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü bahçesinde düzen-
lenen törene Vali İsmail Ustaoğ-
lu, Aydıntepe Kaymakamı 
Yeliz Yıldızhan, Demirözü Kay-
makamı Zihni Yıldızhan, Aydın-
tepe Belediye Başkanı Haşim 
Şentürk, İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, muhtarlar ve çiftçil-
er katıldı.Dağıtım töreni önc-
esinde konuşan Aydıntepe Be-
lediye Başkanı Haşim Şentürk 
proje kapsamında dağıtılan 
hibelerin çiftçilere hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu.İl 
Müdürümüz Abdulkadir Karab-
ulut ise Sayın Maliye Bakanımız 
Naci AĞBAL’ın Bayburt toprak-
larından doğdu dediği bu proje 
2019 yılına kadar devem ede-
cek olup, Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında bu yıl Bayburt’ta 30 
çiftçiye 40’ar adet arılı kovan, 
55 çiftçiye 330 büyükbaş hay-
van, 22 genç çiftçiye ise 880 
küçükbaş hayvan, 1 çiftçiye ise 
500 adet tavuk verildi. Toplam-
da 108 çiftçiye 3 milyon 240 bin 
TL’lik hibe desteği sağlanmış 

oldu.Bayburt’un bulunduğu 
bölge itibariyle ekonomisinin 
tarıma dayandığını dile getiren 
Aydıntepe Kaymakamı Yeliz 
Yıldızhan ise tarımdaki yüksek 
girdi maliyetlerini dengelemek 
amacıyla merkezi kurumların 
birçok alanda destek program-
ları hayata geçirdiğini ve bun-
lardan en önemlisinin Genç 
Çiftçi Projesi olduğunu belirtti.
Kaymakam Yeliz Yıldızhan, pro-
je kapsamında Aydıntepe’de 
9 çiftçiye 30’ar bin Türk Lirası 
değerinde 54 büyükbaş hayvan 
dağıtımı yapıldığını bildirdi.Vali 
İsmail Ustaoğlu’da projenin Bay-
burt için özel bir öneme sahip 
olduğunu söyleyerek, “Türkiye 
ortalamasının üç katı üzerinde 
olan meralarıyla Bayburt, Tür-
kiye’de tarımın ve hayvancılığın 
en yoğun yapıldığı illerden biri. 
Tabi ki bu tip projelerde bu 
açıdan çok özel bir öneme sahip 
oluyor.” dedi.Özellikle göç ver-
en iller açısından benzer proje-
lerin önemine dikkat çeken Vali 
İsmail Ustaoğlu, “Bu bakımdan 
Sayın Maliye Bakanımız Naci 
Ağbal’a da özellikle teşekkür 
ediyorum. Çünkü bu proje 
Sayın Bakanımızın gerek köy 
ziyaretlerinde, gerekse konuy-
la ilgili diğer kimselerden al-
dığı önerilerle hükümetimiz 
tarafından projelendirilerek 
hayata geçiriliyor. Tarımda genç 

çiftçileri desteklemeye yöne-
lik bu tip projeler bu bakım-
dan çok önemli.” diye konuştu.
Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’ta 
tarım sektörüne yönelik yapılan 
yatırımlardan örnekler vererek 
sürdürdüğü konuşmasında, 
“Sulama yatırımları hariç 2016 
yılında 30 milyon TL’lik tarımsal 
yatırım yapıldı. Yine mer-
alarımıza 500 adet suluk ve 500 
adet gölgelik yapıldı. Ahırların 

rehabilitasyonu kapsamında 
85 adet ahır tadilatı yapılarak, 
94 adet ahır projesi başlatıldı. 
Arıcılık projeleri kapsamında 2 
bin 200 kovan dağıtımı yapılar-
ak, 86 arıcıya polen kurutma, 
ayıklama ve derin dondurucu 
verildi.” İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından hibe 
desteği almaya hak kazanan 
proje sahiplerine temsili hibe 
çekleri hediye edildi.

Uluslararası Bayburt 
Sanatçılar Derneği 
tarafından İl Müdürümüz 

Abdulkadir Karabulut’a yılın 
bürokratı ödülü verildi.Uluslar-
arası Bayburt Sanatçılar Derneği 
tarafından düzenlenen medya 
ve sanat ödülleri kapsamında 
yılın bürokratı kategorisinde 
büyük onur ödülüne layık 
görüldü. Bayburt Sanatçılar 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ülkü Koçan ödül belgesini takdi-
minde yaptığı açıklamada “Yap-
mış olduğu proje ve çalışmalar-
la Bayburt tarımında müthiş bir 

ivme kazandıran, aynı zaman-
da sürekli köylü çiftçi ile iç içe 
olan İl Müdürümüze bu belgeyi 
takdim etmekten gurur duyuy-
oruz.” Dedi.İl Müdürümüz Ab-
dulkadir Karabulut ise “Tarih ve 
kültürün kadim şehri Bayburt’ta 
Uluslararası Bayburt Sanatçılar 
Derneği tarafından böyle bir 
ödüle layık görülmek benim 
için hem çok anlamlı, hem de 
çok gurur verici. Bu bağlamda 
Uluslararası Bayburt Sanatçılar 
Derneğinin Başkan ve yönetim 
kurulu üyelerine çok teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

İl Müdürümüze Yılın Bürokratı Ödülü Verildi
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Çoruh Nehri Havzasında en-
tegre rehabilitasyon ve bitki 
örtüsü, toprak ve su kaynak-

larının sürdürülebilir kullanımı ve 
muhtelif gelir getirici faaliyetlerle 
geçimin iyileştirilmesi sayesinde 
çevresel muhafaza ve fakirliğin 
azaltılmasına katkıda bulunmayı 
amaçlayan Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon Projesi kapsamın-
da uygulanan yatırımlar Türk ve 
Japon yetkililer tarafından ziyaret 
edildi.
Ziyaret programına,  JİCA (Japon 
Uluslararası İşbirliği Ajansı) Tür-
kiye Ofis Şefi Mayumi Endoh, 
JİCA Türkiye Proje Sorumlusu 
Satoe Sawada, JİCA Türkiye Pro-
je Danışmanı Minami Yamaguchi, 
Proje Süpervizörü Cemil Ün, Bay-
burt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabulut, 
Bayburt Orman İşletme Müdürü 
Zeynel Yalçındağ, konu uzmanı 
personeller ile Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
Orman İşletme Müdürlüğü idarecil-
eri ve personelleri katıldı.  
Programın ilk gününde Yedi göze 
Köyünde yapımı tamamlanan sera 
tesisi ve kapama meyve bahçesi 
tesisi, Taht Köyünde yapılan sera 
tesisi ile Yerlice Köyünde yapılan 
ağaçlandırma ve toprak muhafaza 
alanı kontrolü yapılmıştır. Ayrı-
ca Dağtarla Köyü ziyaret edilerek 
köyde bulunan Tarımsal Kalkın-

ma Kooperatifinin daha etkin hale 
getirilmesi amacıyla yeni proje 
çalışmaları konusunda bilgi alış 
verişinde bulunulmuştur. İkinci 
günde ise, Gez Köyünde bulunan 
sulama yatırımları, ağaçlandırma 
ve toprak muhafaza alanı kontrolü 
ile Yaylapınar Köyünde orman 
dışı mera rehabilitasyonu (suluk 
ve gölgelik), ahır rehabilitasyonu 
(otomatik suluk), yem bitkisi alan 
kontrolü, arıcılık faaliyetleri kon-
trolü yapılmıştır. Programın son 
bölümünde Yaylapınar Köyü Mu-
htarı Abdürrahim Memiş’in misa-
firperverliğinde geleneksel Bayburt 
lezzetleri misafirlere ikram edilmiş 
olup, akabinde köy sakinleri ile 

proje faaliyetleri konusunda to-
plantı yapılmıştır.
Gezi programının son durağı olan 
Yaylapınar Köyünde Bayburt İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut tarafından, 
JİCA Türkiye Ofis Şefi Mayumi 
Endoh’a organik Bayburt balı olan 
Orsor balı hediye edilerek, pro-
jenin Çoruh nehri havzasında bu-
lunan diğer köyleri de kapsaması 
gerektiği ifade edilerek başta köy 
muhtarlarımız ve çiftçilerimiz ol-
mak üzere tüm misafirlere ve diğer 
katılımcılara teşekkür edilmiştir. 
2013-2019 yılları arasında uygula-
nacak olan Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon Projesi Bayburt, 

Erzurum ve Artvin illerinde toplam 
13 mikro havzada planlanarak uy-
gulanmaya başlanmıştır. Projenin 
tarımsal yatırımları Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmekte 
olup, Bayburt‘ta Masat ve Taht 
olmak üzere 2 mikro havzadaki 
17 köyde ağaçlandırma, rehabil-
itasyon, çiftçi kursları, arı kovanı 
dağıtımı, yem bitkisi tohum 
dağıtımı, ahır tadilatı, sulama, se-
ra-bahçe tesisi, mera ıslahı gibi 
faaliyetler yürütülmektedir. 

Çoruh Nehri Projesine 
Japonya’dan Ziyaret



7

Bayburt İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ba-
lık hastalıkları bilgilendir-

me toplantısı düzenledi.Trabzon 
Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsünce ‘Doğu Karadeniz 
bölgesindeki Alabalık Kuluçka-
hanelerinde ve Yavru Balıklarda 
bazı Mikrobiyal Etkenlerin Araştı-
rılması’ konulu proje kapsamında 
Bayburt’ta bilgilendirme toplantı-
sı yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirilen toplantıya 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dür Yardımcısı Bülent Bayraktar, 
Bölge Koordinatörü Ali Çankaya, 
Enstitü Balık Hastalıkları Uzmanı 
Hacı Savaş, İl/İlçe Müdürlükle-
rinde konuyla ilgili teknik perso-
neller ve su ürünleri yetiştiricileri 
katıldı.Proje ile alabalıklarda, Ül-
kemiz ve Bölgemiz için önemli 
bazı bakteriyel ve viral hastalıkla-
rın varlığı ve yayılımı araştırılmış-
tır. Araştırma çalışması yapılan 5 

hastalığın 4’ü Ülkemizde ihbarı 
mecburi hastalıktır. Proje çalış-
maları Artvin, Rize, Trabzon, Gü-
müşhane, Giresun, Ordu ve Bay-
burt İllerinde bulunan 30 alabalık 
kuluçkahanesinde yürütülmüş 
olup İlimizden 1 işletme çalışma-
lara katılmıştır. Elde edilen veri-
ler ışığında ‘’bu hastalıkların var-

lığı, yayılımı ve yavru ölümlerine 
olan etkileri ortaya çıkarılmıştır” 
ifadelerine yer verildi.İl Müdür 
Yardımcısı Bülent Bayraktar top-
lantıda yaptığı konuşmasını “Su 
Ürünleri yetiştiriciliğini kısıtlayan 
en önemli etkenlerden biri olan 
balık hastalıklarının kontrolü, su 
ürünleri yetiştiriciliği potansi-

yeli hızla artan İlimiz için büyük 
önem arz etmektedir. Su ürünleri 
yetiştiricilerimizin alacakları bilgi 
ve tavsiyeleri uygulayacaklarına 
inanıyorum. 
Bu çalışmada amacımız Bölge-
mizde ve İlimizde bulunan alaba-
lık kuluçkahanelerinin ve yetiştiri-
cilik tesislerinin sağlıklı ve verimli 
üretim yapmalarıdır. Böylece has-
talıklar, balık ölümleri ve kullanı-
lan ilaçlar dolayısıyla kaybolan 
kaynaklar geri kazanılarak işletme 
ve ülke ekonomisine katkı sağla-
yacaktır. Ayrıca tüketicilerimiz de 
sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmiş 
olacaklardır. Toplantının Bölge-
mizde ve İlimizde üretim yapan 
siz değerli yetiştiricilere hayırlı 
olmasını temenni ederim” diye-
rek tamamladı.Toplantı tesisler-
de hastalıklardan korunma, basit 
önlemler, hastalık şüphesinde 
yapılacak işlemlerin konuşulması 
ve yetiştiricilerimizin sorunlarının 
görüşülmesiyle son buldu.

Balık Hastalıkları İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabu-
lut DOKAP Hayvancılık Pro-

jeleri kapsamında Ahır ve Ağıl 
yapımı 2017 yılı müracaatlarının 
başladığını ve 31 Mart 2017 tari-
hine kadar devam edeceğini söyl-
edi.İl Müdürü Karabulut yaptığı 
açıklamada “ ilimiz hayvancılık se-
ktörünün altyapısını iyileştirmek 
adına en önemli projelerden olan 
Ahır ve Ağıl yapımı projelerinin 
2017 yılı müracaatları 01 Ocak 
tarihi itibari ile başlamıştır.Hay-
vancılıkla uğraşan çiftçilerimizin 
10-49 baş arası büyükbaş ahırı 
ve 100-200 baş arası küçükbaş 
ağıl yapım projelerine % 50 hibe 
desteği sağlanmaktadır. Çevre 
Şehircilik Bakanlığının birim fiyat-
ları üzerinden verilen % 50 hibe 
oranı çiftçilerimizin kendi işçilik 
maliyetleri de dikkate alındığın-
da % 70’leri bulmaktadır.2016 
yılında 283 başvuru ile Bayburt 
tarihinde rekor kırılan projeler 
kapsamında Bayburt’ta 90 proje 
başlatılmış ve Bayburt en fazla 
proje uygulayan 4. İl olmuştur. Bu 
yılda çiftçilerimizin bu destek-

ten en üst seviyede yararlanması 
için gereken tüm gayreti göstere-

ceğiz. Köy bilgilendirme to-
plantıları kapsamında proje 
hakkında tüm çiftçilerimizi 
bilgilendireceğiz. Tapu 

sorunu yaşayan çiftçil-
erimiz için Milli 

E m -

lak Müdürlüğümüz ve İl Özel 
İdaremiz ile koordine halinde 

çiftçilerimize yardımcı olacağız. 
Diğer yandan çiftçilerimize mi-
mari proje konusunda gereken 
desteği sağlayacağız.Destekle-
meden yararlanmak isteyen 
yetiştiricilerimizin 31 Mart 2017 
tarihine kadar İl Müdürlüğümüze 
müracaat etmelerini bekliyoruz. 
2019 yılında kadar devam edecek 
olan bu projeler kapsamında Bay-
burt hayvancılığının altyapısı son 
derece güçlendirilmiş olacaktır.” 
dedi.

Ahır Yapımı Hibe Desteği Başvuruları Başladı
Bayburt’ta Hayvancılık yapan tüm yetiştiricilerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüzce çiftçileri-
mizle birlikte olmak, destek-

lemelerle alakalı değişiklikleri 
anlatmak, görüş alış verişinde 
bulunmak ve sorunları yerinde 
dinleyerek çözümler sunmak 
amacıyla Başçımağıl köyünde 
bilgilendirmetoplantısı düzen-
lenmiştir.Düzenlenen toplantı-
da 2016 yılı Hayvancılık Destek-
lemeleri ( Buzağı Desteklemesi, 
Malak Desteklemesi, Anaç Ko-
yun ve Keçi Desteklemesi, Çiğ 
Süt Desteklemesi, Arılı Kovan 
Desteklemesi, Besilik Erkek Sı-
ğır (Kırmızı Et) Desteklemesi, 
Çoban (Sürü Yöneticisi) İstih-
dam Desteği, Atık Desteği ) ve 
2016 yılı Bitkisel Üretime Des-
tekleme (Yem Bitkisi, Sertifikalı 
Tohum, Mazot-Gübre, Küçük 
Aile İşletmeleri, Meyve Bahçesi, 
ÇATAK, Organik Tarım Destek-
lemeleri) hakkında yapılan dü-

zenlemeler, başvurularda ara-
nan şartlar ve başvuru şekilleri 
anlatılmıştır.Sıcak bir ortamda 
karşılıklı görüş alış verişinin ya-
pıldığı toplantıda, çiftçilerimiz 
“İl Gıda  Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü yetkili ve personel-
lerini akşam saatlerinde köy-

lerinde görmekten çok mutlu 
olduklarını yapılan çalışmaların 
kendilerini memnun ettiğini , 
desteklemeler konusunda sıkın-
tılar yaşandığını , hayvanların 
küpeleme ve aşılanması konu-
sunda İl Müdürlüğüne gerekli 
desteği sağlayacaklarını “ ifade 

etmişlerdir.Bayburt İl Gıda,Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
olarak toplantıya gösterdikleri 
yoğun ilgi ve misafirperverlik-
lerinden dolayı başta Başçıma-
ğıl köyü muhtarı Mehmet Kolcu 
olmak üzere tüm çiftçilerimize 
teşekkür ederiz

8

Köy Köy Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor

Çoruh Nehri Havzası Proj-
esi kapsamında yürütülen 
ahır iyileştirme çalışmaları 

kapsamında Bayburt’ta 85 ahıra 
otomatik suluk sistemi kuruldu. 
85 işletmeye süt sağım makinesi 
verildi. Çalışmalar hakkında bilgi 
veren İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut; “Hayvancılığın çok 
önemli bir sektör olduğu ilim-
izde hayvancılık altyapısının 
iyileştirilmesi noktasında birçok 
proje ve çalışma yürütmekteyiz. 

Bir taraftan çeşitli hibe destekleri 
ile yeni modern ahırlar kuru-
lurken bir taraftan da mevcut 
kullanılan ahırların iyileştirilm-
esi ve rehabilite edilmesi için 
yoğun bir çalışma içerisindey-
iz. Bu doğrultuda İlimizde de-
vam eden Çoruh Nehri Havzası 
Projesi kapsamında 85 ahırda 
otomatik suluk sistemi kurul-
muş, 85 işletmeye süt sağım 

makinesi verilerek bu işletmeler-
in altyapısı iyileştirilmiştir. 150 
ahırda ise 950 adet otomatik su-
luk sistemi desteği sağlanmıştır. 
Özellikle kış aylarında otomatik 
suluk sistemi bulunmayan ahır-
larda hayvanların su ihtiyacının 
giderilmesi çiftçilerimiz için 
önemli bir iş gücü ve zahmet. 
Yine makineli sağım işlemine 
geçemeyen işletmelerimizde 

hem iş yükü artmakta hem de 
üretilen sütün değeri düşmek-
tedir. Bu çalışmalar ile mevcut 
işletmelerimizde yetiştiriciler-
imizin iş gücü yükü azaltılacağı 
gibi aynı zamanda işletmedeki 
verimlilik de arttırılmış olacak-
tır. Değişik projeler kapsamın-
da önümüzdeki yıllarda da ahır 
iyileştirme çalışmalarına devam 
edeceğiz.” Dedi. 

Bayburt’ta 235 Ahırda İyileştirme Çalışması Yapıldı
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İl Genel Meclisinde devam et-
mekte olan 2017 yılı bütçe 
görüşmeleri kapsamında 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü bütçesi görüşüldü. 
İl Genel Meclisinde yapılan to-
plantı açılışında İl Genel Me-
clis Başkanı Yusuf Elçi; Tarım 
ve hayvancılık Bayburt için çok 
önemli olduğunu, dolayısı ile il 
özel idaresi olarak bütçe imkân-
ları doğrultusunda her yıl tarıma 
öncelik verildiğini belirtti. Meclis 
Başkanı Yusuf Elçi; Bu anlamda İl 
Tarım Müdürlüğümüz kendiler-
ine ayrılan kaynağın çok etkin bir 
şekilde üretime dönüştürdüğünü 
biliyoruz. Hakikaten çok güzel 
projeler yapılıyor. İl Özel ida-
resince 2017 yılında da çiftçi ve 
köylülerimize yönelik bu çalışma-
lara gereken desteği sağlayacağız 
dedi. 

Toplantıda 2016 yılında yapılan 
faaliyetler ve Bayburt tarımının 
genel durumu hakkında İl 

Genel Meclisine sunum ya-
pan İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut; “Son 5 yılda İl Özel 

İdaresinin destekleri ile yapılan 
çalışmalar Bayburt tarımına çok 
katkı sağlamıştır. 5 yıl içerisinde 
gerek hayvancılık gerekse bitki-
sel üretimden yararlanan çiftçi 
sayımız ortalama 3 kat artmıştır. 
Bayburt’ta kültür ve kültür melezi 
ırk oranı % 99’u geçmiştir. 2016 
yılında Bayburt’ta devam eden 
ahır proje sayısı 95 olup toplam 
yatırım tutarı 25 milyon TL’dir. Bu 
konuda Bayburt en fazla proje 
alan illerden birisi olmuştur. Tüm 
bu proje ve çalışmalarla Bayburt 
tarımının önümüzdeki yıllarda 
daha iyi noktalara geleceğine in-
anıyorum. Bu doğrultuda başta 
Meclis başkanımız olmak üzere 
siz değerli meclis üyelerimize ve 
il öze idaresinin değerli çalışan-
larına çok teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

“Canlı Hayvan Ticareti Yapan 
Satıcıların Çalışma Ve De-
netlenmesi İle İlgili Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 
“ gereği İlimizdeki canlı hay-
van ticareti yapan yetiştiricilere 
konu ile ilgili olarak 15/08/2016 
tarihinde l Müdürlüğü toplantı 
salonunda hayvan Sağlığı şube-
sinden Veteriner Hekim Tahsin 
Uzun ve Veteriner Hekim Ali 
Rıza Özkan tarafından bilgilen-
dirme ve değerlendirme eğitimi 
yapılmıştır.  
Katılımcılara karar kapsamında 
hayvan refahı ve bakımı, hayvan 

sağlığı, yurt içi hayvansal ürün-
ler ve hayvan sevkleri, sevklerde 
sağlanması gereken koşulları, 
hayvanların tanımlanması hak-
kında eğitim verilmiştir. 
Ayrıca çalışma izin belgesi olma-
yan yetiştiricilerin hayvan alım 
satımlarında 30 gün beklemek 
zorunda oldukları, sürücü-bakı-
cı yeterlilik belgesi olmayanların 
ise canlı hayvan nakli yapamaya-
cakları eğitimcilere aktarıldı. Ya-
pılan eğitime yetiştiriciler yoğun 
ilgi göstermiş olup, eğitim so-
nunda katılımcılara sertifikaları 
verildi. 

İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Tarım Bütçesi Görüşüldü

Hayvan Refahı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Tarımsal faaliyetlerin daha 
etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, 

kırsalda yaşayan ve tarımsal fa-
aliyetlerle iştigal eden her çiftçi-
ye tarım danışmanı tahsis edildi. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından uygulamaya konu-
lan bu yeni çalışma modeli Bay-
burt’ta il genelinde uygulanmaya 
başlandı. 
Proje kapsamında, Bakanlığın 
kayıt sistemlerine kayıt olup ol-
madığına bakılmaksızın tarım ve 
hayvancılık faaliyetleriyle uğra-
şan tüm çiftçilere bir Ziraat Mü-
hendisi ile bir Veteriner Hekim 
danışman olarak görevlendirildi. 
Yeni çalışma modeli ile ilgili ola-
rak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabulut 
yaptığı açıklamada; “ Taşra teş-
kilatı olarak kırsalda yaşayarak 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
çiftçilerimizin bilgiye daha kolay 
erişimi, sorunlarının çözümü ve 
eğitimi konularında desteklen-
mesi amacıyla ortaya konan bu 
modelin ülke tarımı için oldukça 
önemli olduğunu,  Bayburt’ta İl 
Müdürlüğü olarak çiftçilerimizle 

kurduğumuz yakın ilişkinin bu 
modelle daha da güçleneceği-

ni, teknik personellerin köylerde 
çalışmalara başladığını, tarımsal 

işletme danışmanları olan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
personellerine saha çalışmaların-
da yardımcı olunmasının mode-
lin etkinliği ve faydası açısından 
oldukça önemli olduğunu, çift-
çilerimize ait sorunların bizzat 
tarımsal işletme danışmanları 
vasıtasıyla çözüme kavuşturul-
masının hedeflendiğini, tarımsal 
işletme danışmanlarının görevli 
olduğu işletme ile ilgili her tür-
lü bilgi, belge, proje ve kayıt iş-
lemlerini yürütmekle sorumlu 
olduğunu, yeni modelin Bayburt 
tarımına önemli ivmeler kazandı-
racağını” ifade etmiştir.   

Artık Her Çiftçinin 
“Tarımsal İşletme Danışmanı” Var

Bakanlığımızca taşra teşki-
latında yer alan İl ve İlçe 
Müdürlüklerinin daha etkin 

ve verimli çalışma yürütebilmesi 
amacıyla,  “Tarımsal İşletme Da-
nışmanı (TİD)” olarak ifade edilen 
“İşletme Bazlı” yeni bir çalışma 
modeline geçilmesi kararlaştı-
rılmıştır.Bu kapsamda çiftçileri-
mize daha etkin ve daha verimli 
hizmet verilebilmesi amacıyla 
İşletme Bazlı “ Tarımsal İşletme 
Danışmanlığı” modeli uygulama-
sı İlimizde de başlatıldığından, 
Bakanlığımız talimatları doğrul-
tusunda İl Müdür Yardımcısının, 

Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve 
konu ile ilgili olarak TİD ‘de görev-
li personellerin katıldığı toplantı İl 
Müdürlüğümüz toplantı salonun-

da gerçekleştirildi.Söz konusu 
modelin daha iyi anlaşılabilmesi 
ve uygulamada yaşanan aksaklık-
ların tartışılıp giderilmesi amacıy-

la yapılan toplantıda, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Daire Başkan-
lığında görevli Ziraat Mühendisi 
Zafer Çavuş ve Ziraat Mühendisi 
Üstün Cinpolat tarafından yapılan 
sunumun ardından, İşletme Bazlı 
yeni modelde çalışacak personel-
lere eğitim ve yayım, hayvan sağ-
lığı ve üretimi, bitki sağlığı ve üre-
timi, desteklemeler ve kontrolü, 
istatistik ve veri güncelleme ko-
nularında detaylı bilgiler verilmiş-
tir. Sunu tamamlandıktan sonra 
katılımcıların soruları cevaplandı-
rılarak toplantı sona erdirilmiştir. 

Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD) Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü ve Bayburt Ticaret ve Sanayi 
Odasınca Kırsal Kalkınma Yatırımla-

rının Desteklenmesi Programı hibeleri hak-
kında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
konferans salonunda yapılan toplantıya 
İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt 
Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İbrahim 

Yumak, Ticaret Odası üyeleri ve Esnaf Sa-
natkârlar Odası üyeleri katıldı.Toplantının 
açılış konuşmasını yapan il Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut; Kırsal kalkınma ya-
tırımlarında 2016 yılında Bayburt dâhil 39 
ilde destek kapsamının genişletildiğini be-
lirterek tarım hayvancılıkla ilgili projelerin 
yanı sıra; kırsal turizm ve el sanatları gibi 
konularda yapılacak yatırımların da destek 
kapsamına alındığını ve bu başlıklardaki 
projelere %50 hibe desteği verildiğini söy-
ledi.Bayburt Ticaret ve sanayi Odası başka-
nı İbrahim Yumak ise her geçen gün teşvik 
ve desteklerin arttığını, bu anlamda devle-
tin üzerine düşeni fazlası ile yaptığını belirt-
ti. Yatırım yapmak isteyenlerin bu destekle-
ri fırsat görerek değerlendirmesi gerektiğini 
ifade eden İbrahim Yumak, Proje hazırlama 
konusunda Ticaret Odası olarak gereken 
desteği sağlayacaklarını belirtti.Programda 
konu uzmanı Ziraat Mühendisi Yunus Kuy-
ruk tarafından katılımcılar detaylı sunum 
yapıldı.Kırsal kalkınma programı kapsamı-
na bu yıl dahil edilen kırsal turizm başlığı 

altında; kırsal alanda 
en az 5, en fazla 25 
oda kapasiteli 
konaklama te-

sisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, 
kafe, çocuk parkı vb.) içinde barındıran te-
sislere (alınacak makine ekipman ve malze-
meler dahil) % 50 destek sağlanmaktadır.
Yine el sanatları başlığı adı altında Ahşap 
işi, Metal işi, Taş işleme, Dekoratif taş işi, 
Cam eşya, dokumacılık, Folklorik bebek 
ve giysi yapımı, Alçı işleri/tandır yapımı, 
Dikişçilik, nakış işleme, örgü gibi başlık-
larda yapılacak yatırım faaliyetleri destek 
kapsamına alınmıştır.Son müracaat tarihi 
04.12.2016 olan müracaatlar, www.tarim.
gov.tr adresinden online olarak yapılmak-
tadır.

Ticaret Odası Ve Esnaf Odası Üyelerine Kırsal 
Kalkınma Destekleri Anlatıldı



12

Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
İl Müdürlüğümüze ziyarette 

bulundu. Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
ziyarette Bayburt Üniversite’ne 
yeni açılan araştırma merkezlerin 
kuruluşunda verdikleri destekten 
dolayı İl Müdürümüze teşekkür 
ederek, ildeki en önemli sektör-

lerden olan tarım ve hayvancılıkla 
ilgili birçok bölüm ve araştırma 
merkezi açtıklarını ve bu birimle-
rin ildeki tarım sektörüne yönelik 
çalışmalara katkı sağlayacağını 
belirtti. İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut ise; Bayburt Üniversite-
sinin tarımla ilgili birçok bölüm ve 
araştırma merkezi açmasının çok 

önemli olduğunu belirterek “bu 
konuda Sayın rektörümüze çok 
teşekkür ediyoruz. Açılan bölüm-
ler ve merkezler tarım sektöründe 
yapılan çalışmalara ışık tutacaktır. 
Bu anlamada Üniversite’mizin ilgili 
birimleri ile koordine halinde çalış-
malara devam edeceğiz.” Dedi.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanlığınca daha önce 32 
ilde uygulanacağı açıklanan 

damızlık düve yetiştiriciliğinin des-
teklenmesi projesine Bayburt dâhil 
edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 
takip ve talimatları ile Bayburt’un-
da eklendiği proje kapsamındaki 
illerde; kurulacak 500 başlık da-
mızlık düve yetiştiriciliği işletmele-

rinin inşaat yatırımına 
yüzde 50, damızlık 
dişi buzağı alımına, 
yüzde 50, yem karma 
makinesi ve gübre sı-
yırıcı alımına, yüzde 
50 oranlarında hibe 
desteği sağlanacak.3 
Ekim 2016 tarihinde 
yayımlanan Damızlık 
Düve Yetiştiriciliği-
nin Desteklenmesine 
İlişkin Tebliği doğrul-
tusunda, Kasım ayı 
içerisinde uygulama 

rehberi yayımlanmış ve projenin 
uygulanacağı 32 il belirlenmişti. 
Milli Tarım projesi kapsamında da-
mızlık düze yetiştiricilik merkezi 
olarak belirlenen bu 32 ilde kuru-
lacak 500 baş kapasiteli damızlık 
düve işletmelerinin inşaat, hayvan 
ve makine alımlarına yüzde 50 hibe 

desteği sağlanacak. Oluşturulacak 
bu damızlık işletmelerle ülkenin 
damızlık hayvan ihtiyacı karşıla-
nacak ve bu iller ülkenin damızlık 
hayvan üretim merkezi olacak.Bay-
burt Ziraat Odası Başkanı Abuzer 
Yıldırımtepe yaptığı açıklamada; 
“Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin 
Desteklenmesi projeleri kapsa-
mındaki 32 il’e Bayburt’un dahil 
edilmesinin son derece önemli 
olduğunu belirterek, hayvancılığın 
Bayburt için önemini birçok kez Sa-
yın Bakanımıza ve milletvekilimize 
iletmiştik. Sayın Bakanımız cazibe 
merkezleri teşvik paketi içerisinde 
mera besi hayvancılığına yönelik 
destek programı kapsamında da 
Bayburt’un yer aldığının müjdesi-
ni daha önce vermişti. Bayburt’un 
ayrıca damızlık düve yetiştiriciliği 
destek programında dahil edilme-
sinin ilimiz hayvancılığına ve eko-

nomisine çok katma değer sağlaya-
cağına inanıyorum. Hem mera besi 
hayvancılığı hem de damızlık düve 
yetiştiriciliği destek programların-
da Bayburt’un dahil edilmesinden 
dolayı Sayın Bakanımız ve Sayın 
milletvekilimize çok teşekkür edi-
yorum. Bayburt’ta kültür ve kültür 
melezi ırk hayvan oranının ülke 
ortalamasının çok üzerinde olup, 
damızlık hayvancılık için potansi-
yeli çok yüksektir. Dolayısı ile Bay-
burt’un bu proje kapsamına alın-
ması ilimiz hayvancılığının önemli 
katkılar sağlayacaktır. Sayın Baka-
nımızın tarıma ilgisi bizi hem çiftçi 
olarak hem de Bayburtlu olarak gu-
rurlandırmaktadır. Tarım sektörüne 
göstermiş olduğu olağan üstü ilgi 
ve alakadan dolayı Sayın Bakanı-
mız Naci Ağbal’a tüm çiftçilerimiz, 
köylülerimiz adına şükranlarımı su-
nuyorum” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’dan Müdürlüğümüze Ziyaret

Ziraat Odası Başkanı Yıldırımtepe’den Bakan Ağbal’a Teşekkür

Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 
kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt için-
den karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, 

sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde gerçek ve tüzel kişi 
üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, pro-
jeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve 
satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletme-
lerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin 
yatırımlarının desteklenmesini sağlamaktır.
Hibe desteği Bakanlığımızca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; 
yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı 
alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen 
oranlarda hibe desteği uygulanır.
UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                                    HİBE ORANI (%) 
İNŞAAT (Yeni Yatırım - Kapasite artırımı/rehabilitasyon)                                  50
HAYVAN ALIMI   (Damızlık dişi buzağı alımı)                                                50
MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI (Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı)        50 
YATIRIM ALTERNATİFLERİ:

BAŞVURULARIN YAPILMASI  

Destekleme müracaatları başlamış olup, yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma 
ve Örgütlenme Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

500 Başlık Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi
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Bayburt İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
“Bayburt Meralarında Ot-

latma Verimliliğinin Arttırılması 
Projesi” kapsamında 2016 yılın-
da köy meralarına 450 adet su-
luk, 50 adet gölgelik kazandırıl-
dı. 2014 yılında başlatılan proje 
kapsamında bu güne kadar köy 
meralarına toplam 1600 adet 
suluk, 100 adet gölgelik yapıldı. 

Türkiye genelinde Bayburt’un 
bu alanda en fazla çalışma ya-
pan birkaç il arasında olduğunu 
belirten İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut;  “Bayburt hayvancı-
ğın çok yoğun olduğu, özellik-
le de mera hayvancılığının ön 
plana çıktığı bir il konumunda. 
Çünkü Bayburt yüzölçümünün 
yaklaşık % 57’si çayır ve mera. 
Bu rakam ülke ortalamasının 3 
katı. Yani ülke mera varlığımızın 
% 1,5’u Bayburt’ta bulunmak-
tadır. Dolayısı ile mera varlığı-
mız Bayburt için çok önemli 
bir potansiyel. Bu potansiyelin 
hayvancılıkta üretime ve avan-
taja dönüştürmek için meraların 
doğru ve etkin kullanımı, verim-
liliğinin arttırılması stratejik öne-
me ve önceliğe sahip bir husus.  
Bu doğrultuda Bayburt’un tüm 
köylerinde meralarda otlatma 
verimliğini etkileyen öncelikli 
sorunların çözümü için 2014 
yılında bir proje başlattık. 5 
yıllık bir planlama kapsamında 

ilimizin bütün köy meralarında 
hayvanların içme suyu ve gölge-
lik ihtiyaçlarının karşılanmasını 
hedefledik. 5 yıllık projenin top-
lam maliyeti yaklaşık 2,5 milyon 
TL.  2014 yılında başlatılan proje 
kapsamında bu güne kadar köy 
meralarına toplam 1600 adet 
suluk, 100 adet gölgelik yapıl-
dı. Önümüzde iki yıl boyunca 
yapılacak olanlarla birlikte top-
lamda Bayburt meralarına 2500 
adet suluk ve 300 adet gölgelik 
kazandıracağız.  Meralarımızın 
bu anlamda bir sorunu kalma-
yacak ve hayvancılık için daha 
elverişli kullanıma sahip olacak-
lar. Hayvancılık bizim öncelikli 
alanımız. Hayvancılık gelişirse, 
Bayburt’ta tarım gelişir, ekono-
mi gelişir, Bayburt gelişir. Buna 
inanıyoruz. Bu anlamda proje-
lerimize her türlü desteği sağla-
yan başta Sayın Bakanımız Naci 
Ağbal olmak üzere, Sayın Vali-
mize ve Sayın Milletvekilimize 
de şükranlarımı sunuyorum.” 
Dedi. 

Tarım ’da Durmak Yok 

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bay-
burt’ta gerçekleştirdiği toplu açılış progra-
mına,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı-

mız Sayın Faruk Çelik ile birlikte katılan Tarım 
İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürümüz Sayın 
Mehmet Taşan ve Hayvancılık Genel Müdü-
rümüz Sayın Osman UZUN program sonrası il 
müdürlüğümüzü ziyaret ettiler. Sayın Genel 
Müdürlerimiz İl Müdürümüz Abdulkadir Kara-
bulut’, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırım-
tepe, İl Müdür Yardımcısı Bülent Bayraktar ve 
Şube Müdürlerinin ile birlikte yapılan projeler 
ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 
Genç Çiftçi Projesi ve DOKAP hayvancılık pro-
jeleri kapsamında yapılan çalışma ve sorunların 
değerlendirildiği toplantı sonrasında İl Müdü-
rümüz Abdulkadir Karabulut; Bayburt İli ve İl-
çelerinde Genç Çiftçi projesi kapsamında 108 
çiftçimize Kişi başı 3.240.000,00 TL,  DOKAP 

hayvancılık pro-
jeleri kapsamın-
da ise 94 adet 
projeye yaklaşık 
12,5 milyon TL 
destek sağlan-
dığını belirtti. 
Özellikle hay-
vancılık destek-
lerinin Bayburt 

için çok önemli olduğunu belirten İl Müdürü-
müz Abdulkadir Karabulut, TİGEM Genel Mü-
dürü Sayın Mehmet Taşan ve Hayvancılık Genel 
Müdürümüz Sayın Osman Uzun’a Bayburt’un 
hayvancılık projelerine verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ederek önümüzdeki yıllarda bu 
desteklerin devamını talep etti. 

Genel Müdürlerimiz İl 
Müdürlüğümüzü Ziyaret

Bayburt İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüz; 
2016 yılında doğal afetlerden 

etkilenen toplam 971 çiftçinin 
Ziraat Bankası ve Tarım Kerdi Ko-
operatiflerine olan borçları ertele-
miştir.09 Eylül 2016 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2016/9147 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ve İl-İlçe Hasar Tespit 
Komisyonları kararı doğrultusun-
da İl genelinde 2016 yılı üretim 
sezonunda yaşanan don, kuraklık, 
dolu, aşırı yağış gibi doğal afetler 
nedeniyle, verim kaybı yaşayan 
zarar gören gerçek ve tüzel kişi üret-

icilerin Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan kredi 

borçlarının 1 (bir) yıl süre ile ertel-
enmesine karar verilmiştir.Bu karar 
kapsamında İlimiz genelinde 2016 
yılı üretim sezonunda meydana ge-
len don, dolu, kuraklık gibi afetler 
nedeni ile il ve ilçe hasar tespit 
komisyonlarına başvuran Merkez 
İlçede 684 çiftçi, Aydıntepe İlçem-
izde 99 çiftçi ve Demirözü ilçem-
izde 188 çiftçi olmak üzere toplam 
971 çiftçimizin Ziraat Bankası A.Ş. 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan düşük faizli kredi kullandırıl-
masına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı kapsamındaki düşük faizli 
kredi borçları, bir yıl süreyle ertel-

enmiştir.Doğal afetler tarımsal üre-
timdeki en önemli risklerden birisi 
olup, çiftçilerimizin bu beklenmey-
en afetler karşısında mağdur ol-
mamaları için tarım sigortası yaptır-
maları çok önemlidir. Bilindiği 
üzere 2005 yılında yürürlüğe 
giren ‘5363 sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu’ ile TARSİM kurulmuş olup, 
bu kapsamamda çiftçilerimizin sig-
orta poliçe tutarının yarısı devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Tarım 
Sigortaları ile ilgili çiftçilerimiz İl-İl-
çe Müdürlüklerimizden veya ilgili 
sigorta acentalarından detaylı bilgi 
alabilirler.

Tarımda Doğal Afetlere Karşı Tarım Sigortası Yaptıralım. 
(% 50’si Devletten)

2014 yılında başlatılan proje kapsamında bu güne kadar köy meralarına toplam 1600 
adet suluk, 100 adet gölgelik yapıldı. 
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Bayburt Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü Su Ürün-
leri Kontrol Görevlileri Ya-

semin Ünsever ve Mehmet Mete 
Yılmaz perakende satış yerleri, 
tesis ve iç sularda son bir yıl içe-
risinde yaklaşık bin denetim yaptı.
Su Ürünleri Kontrol Görevlisi Ya-
semin Ünsever yaptığı açıklamada  
“Yapılan denetimlerde İl Jandar-
ma Komutanlığı ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz-
ce yasa dışı avcılık yaptığı tespit 
edilen kişilere; 11 adet idari para 
cezası kararı uygulanırken, toplam 
12 bin 243 TL para cezası kesildi. 
Ayrıca Su Ürünleri Kanunu’na ay-
kırı olarak kullanıldığı tespit edilen 
25 adet tırıvırı ağ, 2 adet serpme 
ağa el konuldu. Yasak avlanan 
çeşitli türdeki 77 adet canlı balık 
yeniden iç sulara bırakılırken, ölü 
balıklar ise ekiplerimiz tarafından 
imha edilmiştir. Ayrıca son bir yıl 
içinde yaptığımız kontrollerde ; 
Bayburt İli sınırları dahilinde bu-
lunan akarsu ve göletlerin içinden 
ve etrafından toplanan yaklaşık 
300 adet başıboş tırıvrırılar tarafı-
mızca imha edildi. “ dedi.Özellikle 
Tırıvırının kullanılmamasına dikkat 
çeken Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürümüz Abdulkadir Kara-
bulut; Tırıvırı ince misinadan imal 
edilmiş olması nedeniyle su içeri-
sinde ya da fırlatma esnasında bir 
maddeye takılınca kolayca kopa-
bilmekte, kopan parçalar yıllarca 
suda kalıp, doğal yaşama karşı bü-

yük tehdit oluşturmaktadır. Bu ha-
liyle tam bir doğa katili olup, aynı 
zamanda Amatör Balık Avcılığı 
ruhunu da yok etmektedir. Sürdü-
rülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi 

için tüm amatör ve ticari balıkçı-
ların yasaklara uyması gerektiğini 
belirten Karabulut, şu uyarılarda 
bulundu: “Denetimlerimiz devam 
edecek olup, yapılacak olan de-

netimlerde yasak av araçları ile su 
ürünleri avcılığı yapan amatör ve 
ticari balıkçılara; idari para ceza-
sı, yasaklı ürüne ve av aracına el 
koyma işlemi uygulanacaktır. Sür-
dürülebilir balıkçılığın sağlanması 
için tüm amatör ve ticari balıkçıla-
rımızın av yasaklarına uymaları, av-
cılık konusunda bilinçli ve duyarlı 
davranmaları son derece önemli-
dir.  İlimize bağlı iç sularımızda su 
ürünleri mühendisi personelleri-
miz tarafından yerine getirilen de-
netimler av yasağı süresi dışında 
da hassasiyetle yerine getirilmeye 
devam edilecektir. Amatör balık-
çılarımızın sürdürülebilir balıkçılık 
ve gelecek sezonlarda daha verim-
li ürünler alabilmek adına av yasak-
larına riayet etmelerini önemle rica 
ederiz.”dedi.

Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü su ürünleri denetimlerini arttırdı    

Bayburt’taki en önemli eko-
nomik sektör hayvancılık 
sektörüne yönelik yürütü-

len kamu hizmetlerinde (aşılama, 
suni tohumlama, küpeleme, des-
tekleme vb.) etkinliği sağlamak 
amacıyla İl Özel İdaresince saha 
çalışmalarında kullanılmak üze-
re İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüze 2 adet hizmet 
aracı alındı. 2015 yılında ilçe-
lerde kullanılmak üzere alınan 2 
araçla birlikte İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne 4 adet 

hizmet aracı desteği sağlanmış 
oldu. Tahsisi edilen araçlar Koor-
dinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü Ömer Şentürk tarafından 
ruhsat işlemleri tamamlanarak 
teslim alındı. Çiftçilerimize daha 
iyi hizmet noktasında sağlanan 
araç desteğinden dolayı destek-
lerini esirgemeyen başta sayın 
valimiz olmak üzere İl Genel Mec-
lis Başkanımıza, İl Genel Meclis 
Üyelerimize ve Özel İdare Genel 
Sekreterimize teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. 

Bayburt Özel İdaresince Saha Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İl Gıda, 
Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğümüze 2 Adet Hizmet Aracı Alındı
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29.12.2016 tarihinde 
Müdürlüğümüz toplantı sa-
lonunda Bitkisel Üretim ve 

Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 
İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği 
kapsamında, İTU (İyi Tarım Uygu-
lamaları) konulu hizmet içi eğitim 
bilgilendirme toplantısı düzen-
lenmiştir. Toplantıda İTU’  nın 
tanımı,  tarihçesi, Ülkemizdeki ve 
Dünyadaki uygulamalar, mevzuatı, 
kontrol ve sertifikasyon uygu-
lamaları, üretim aşamaları, önemi 
ve geleceği konularında teknik 
ve sağlık personellerimize bilg-
ilendirme yapılmış olup, toplantıya 
Müdürlüğümüz bünyesinde görev-
li, ziraat mühendisleri ve veter-
iner hekimler katılmıştır. Sunum 
Dr Namık Kirazlar tarafından 
yapılmış olup, sahadaki uygulama-
lar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışılmıştır. İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdür Vekili Abdurrahman 
Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, İyi 
Tarım Uygulamalarının amacının, 
çevre, insan ve hayvan sağlığı-
na zarar vermeden tarımsal üre-
tim yapılması, doğal kaynakların 
korunması, üretim aşamalarının 
izlenebilirliği ile güvenilir gıda 
arzının sağlanması olduğunu be-
lirten Müftüoğlu;       “07.12.2010 
tarihli 27778 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında 
Yönetmelik ile düzenlenmiş olan 
mevzuata göre yürütülmektedir. 
Tarımsal üretimin geleceği Organik 

ve İTU’ na dayalı üretime bağlıdır. 
Tüketici bilinci arttıkça, tükettiği 
ürünün, kaynağını, üretim aşama-
larını, kullanılan materyalleri ve 
hatta kimin ürettiğini merak etme-
kte, öğrenmek istemektedir. Bu 
da gelecekte üreticinin doğrudan 
tüketici tarafından sorgulanabil-
mesini sağlayacaktır. Teknolo-
jinin baş döndürücü hızla geliştiği 
günümüzde tüketiciler ilk üreticiye 
doğrudan ulaşabilecektir. Bu da 
gıda üretimi ve işlenmesi aşama-
larında oluşabilecek tüm güvenlik 
zafiyetlerinin önüne geçecektir.” 
dedi.Müftüoğlu, İTU hizmet içi 
eğitimlerinin başlatıldığını, Aydın-
tepe ve Demirözü İlçelerimiz ile 
İl Merkezinde eğitimlerin devam 
edeceğini kaydetti.

Sürmezsen tarlayı olur mu kârı
Emeği toprağa ver çiftçi kardeş
Susuz bir toprakta olmaz ki darı
Herk eyle toprağı, kâr çiftçi kardeş

Akıllı ol, işin koyma yarına
İlmi sırdaş bilen erer kârına
Alim bir kul düşmez cahil toruna
Amil ol bağını der çiftçi kardeş

Toprağına sarıl git ilmi tara
Bak aklın gözüyle gerçeği ara
Doğruyu bilmezsen düşersin dara
Toprağı tahlil et sar çiftçi kardeş

Seç tohumu ekle kal su can versin
Yeşert toprağını sal su can versin
Dört anasır ekle al su can versin
Gübreni hazır et ser çiftçi kardeş

Ferit Battal

İyi Tarım Uygulamaları 
Hizmet İçi Eğitimi Yapıldı

Bayburt Arıcılığına Bir Destek Te Dokap’tan

BİZİM KÖŞE
Emeği 

Toprağa Ser 
Çiftçi Kardeş

Doğu Karadeniz Proje-
si Bölge Kalkınma İdar-
esi Başkanlığı (DOKAP) 

ve İl Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülmekte olan Arıcılığın 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında; 
85 arıcıya toplam 164 bin TL tut-
arında malzeme desteği sağlandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl 
Müdürümüz Abdulkadir Karabulut 
“Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 
Eylem Planı doğrultusunda uy-
gulamaya konulan “Arıcılığın 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 
bölgedeki il müdürlükleri ile koor-

dinasyon sağlanarak arıcılığın ana 
arı, polen ve propolis gibi değişik 
üretim kollarında arıcılara eğitim-
ler düzenlenmiştir.Bu amaçla İl 
Müdürlüğümüz ve DOKAP arasın-
da yapılan protokol ile 2016 yılı 
içerisinde toplam 82 arıcımız ana 
arı, polen ve propolis üretimi eğit-
imine katılmıştır.
Yıl içerisinde yapılan eğimlere 
katılan 82 arıcıya “DOKAP Arıcılık 
Altyapısının Desteklenmesi Pro-
gramı” kapsamında 1065 adet 
polen tuzaklı kovan, 34 mini 
buzdolabı, 3 polen kurutma 

makinesi, 4 polen ayıklama mak-
inesi ve 1065 propolis kapanı 
hibe olarak verilmiştir.Karadeniz 
Bölgesinde arıcılık konusunda 
böyle entegre bir proje yapıl-
ması bölge arıcılığının geliştiril-
mesine, markalaşmasına ve ürün 
çeşitliliğinin arttırılmasına önemli 
katkı sağlayacaktır. Dolayısı ile 
bu çalışmanın yürütülmesin-
den dolayı ilimiz arıcılığı adına 
DOKAP idaresine ve Başkan Sayın 
Ekrem Yüce’ye teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.” Dedi.
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İl Müdürlüğümüzce oluşturu-
lan ortak makine parkı çiftçi-
lerimiz tarafından yoğun bir 

şekilde kullanılıyor. 2016 yılında 
yeni alınanlarla birlikte 21 maki-
neye ulaşan İl Müdürlüğümüz 
makine parkı, çiftçilerin ihtiyaç 
duyduğu dönemde çiftçilerin 
kullanımına sunuluyor. 
Makine parkı ile ilgili açıklama 
yapan il Müdürümüz Abdulka-
dir KARABULUT; “Günümüz ta-
rımda mekanizasyon çok önemli 
bir hale gelmiştir. Gerek üretim 
ve işçilik maliyetlerinin düşürül-
mesi, gerekse üretimdeki verim 
ve kalitenin arttırılması için yeni 
teknolojilere sahip makinelerin 
kullanımı çok önemlidir. İlimiz-
de özellikle yeni ürün ve üretim 
tekniklerinin çiftçilere benimse-
tilmesi noktasında mekanizas-
yon eksikliği bizim için önemli 
bir engel konumundaydı. Çünkü 
çiftçilerimiz ilk defa deneyeceği 
bir ürünün karşılığını görmeden 
mekanizasyon maliyetine haklı 
olarak girmek istemiyorlar. 
Yeni ve çok faydalı bir maki-
nenin uygulamasını tam olarak 
görmeden bu makineyi almak 
istemiyorlar. Bunun yanında 
tüm çiftçilerimizin yılın belli 
döneminde veya birkaç yıl-
da bir ihtiyaç duyabileceği taş 
toplama makinesi, çiftlik güb-
resi serpme römorku gibi bazı 
makinelerde bulunmaktadır. 
Her bir çiftçimizin bu tür ma-
kineleri alması çiftçilerimiz için 

çok ekonomik olmayacağı gibi, 
kaynakların etkin kullanılmasını 
engellemekte ve atıl kalmala-
rına sebep olmaktadır. Zaman 
zaman çiftçilerimizin tarımdaki 
yeni makine ve teknikleri gör-
meleri için çeşitli fuarlara getir-
mekteyiz. 
Ancak bir makinenin çiftçimiz 
tarafından bizzat tarlasında 
kullanılarak faydasını birebir 
görmesi, çiftçimiz için en etkili 
ve doğru bilgilendirmeyi sağla-
maktadır. Bu amaçla İl Müdür-
lüğümüzce çeşitli projeler kap-
samında oluşturduğumuz ortak 
makine parkı çok önemli bir 
noktaya gelmiştir. Bu yıl dâhil 

edilenlerle beraber makine sa-
yımız 21 ‘e ulaşmış olup; anıza 
ekim mibzeri, tohum temizleme 
selektörü, yeşil ot silaj makine-
si, mısır silaj makinesi, taş top-
lama makinesi, çiftlik gübresi 
dağıtma römorku, Fasulye ekim 
mibzeri fasulye çapa makinesi, 
yonca ekim mibzeri, patates 
ekim-çapa makinesi, toprak 
burgusu gibi birçok makine 
çiftçilerimizin kullanımına su-
nulmuştur. Bayburt’ta özellikle 
anıza ekim mibzeri, taş toplama 
makinesi, çiftlik gübre dağıtma 
römorku ve ot silaj makinelerine 
çiftçilerimiz tarafından çok faz-
la talep olmakta, zaman zaman 

anıza ekim mibzerlerine ilimize 
komşu diğer illerin köylerinden 
de talep gelmektedir.  Bu ma-
kineleri kullanarak sahada fay-
dalarını gören birçok çiftçimiz 
makine alımı ile ilgili daha sağ-
lıklı karar vererek kaynaklarını 
kullanabilmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda da bu 
anlamda değişik makinelerle, 
özellikle tarım arazilerindeki 
taşlılık sorunu, köy içlerindeki 
gübrelerin kaldırılması, nadas 
arazilerin anıza ekimle işlenme-
si ve paket silaj yapımı ile ilgili 
mekanizasyon kapasitemizi art-
tırarak çiftçilerimizin hizmetine 
sunmayı planlıyoruz. ” dedi 

24 Ekim 2016 tarihinde, 
Bayburt İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğün-

de, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği 
ve Su Ürünleri Şube Müdürlü-
ğünce düzenlenen toplantıda, 
Bayburt ili merkez ilçe ve köy 
muhtarlarımıza 2016 yılı hayvan-
cılık desteklemeleri ile ilgili bil-
gilendirme yapılmıştır. Toplantı 
açılışını yapan İl Müdürü Abdul-
kadir Karabulut; konuşmasında 
hayvancılık desteklemelerine 
değinerek, yetiştiricimizin bu 

desteklemelerden yararlanma-
larında muhtarlarımıza da bü-
yük görev düştüğünü, son beş 
yıldır giderek artan hayvancılık 
desteklemelerinin bu sene her 
haneye ulaşması hedeflendiği-
nin altını çizdi. 
Katılımın yüksek olduğu top-
lantıda Hayvan Sağlığı Yetiştiri-
ciliği ve Su Ürünleri Şube Mü-
dürü Kani Yavuz, hayvancılık 
desteklemeleri hakkında uygu-
lama tebliği konularını (buzağı 
desteklemesi, malak destekle-

mesi, koyun-keçi desteklemesi, 
arıcılık desteklemesi, kırmızı et 
desteklemesi, sürü yöneticisi 

desteklemesi) muhtarlara anla-
tarak, kendilerinden gelen soru-
ları yanıtlamıştır. 

Ortak Makine Parkı Çiftçileri Memnun Ediyor

2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Muhtarlara Anlatıldı
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