
KIRSAL HAYVANCILIK MERKEZLERİ

BAYBURT VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



Bayburt 
Kırsal Hayvancılık Merkezleri Modeli  ile; 

 Yeterli potansiyele sahip köylerde 30-50’şer başlık ortalama 15 adet 
toplu ahır içeren hayvancılık merkezi oluşturulacak,

 Toplamda 3 yılda 30 köyde 500-750’şer başlık toplamda  20.000 
başlık, 450 adet ahır, dan oluşan 30 adet hayvancılık merkezi 
oluşturulacak,

 Çiftçi yatırım maliyeti olmadan modern bir ahır sahibi olacak, 

 Hayvancılıkta karlılık ve çiftçi gelirleri artacak,

 Bayburt ekonomisi canlanacak,

 Yeni fabrikaların (et-süt işleme tesislerinin)  kurulmasını sağlayacak,

 Köy içlerindeki ahırlar kaldırılıp daha yaşanabilir bir çevre sağlanacak,

 Kırsal alandaki  genç nüfusun yerinde istihdamı sağlanacak, işsizlik 
nedeniyle göç azaltılacaktır.
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Köylerde oluşturulacak olan  Kırsal Hayvancılık Merkezlerine
ait örnek model



Bayburt Kırsal Hayvancılık Merkezleri 
kapsamında oluşturulacak işletmelere ait örnek model

BAYBURT KIRSAL HAYVANCILIK MERKEZLERİ



BAYBURT KIRSAL HAYVANCILIK MERKEZLERİ

NEDİR?

Bayburt Kırsal hayvancılık Merkezleri; ilimizde hayvancılık 
potansiyeli olan köy/beldelerde, yerleşim merkezine yakın hazine 
arazisi ve mera alanlarının köy yerleşim planı kapsamında 
hayvancılık amaçlı imar parsellerine bölünerek, hayvancılık 
yapmak isteyenlerin ahırlarının bu merkezde planlı bir şekilde 
yapılması esasına dayanmaktadır. 

Bayburt’ta çiftçilerin hayvancılık yatırımı teşvik ve desteklerinden 
yararlanamamasındaki en büyük engel arazi(tapu) mülkiyet 
sorunlarıdır. Bu sorun Bakanlık, AB fonları, Kalkınma Ajansı gibi 
bütün desteklerde Bayburt çiftçisinin önünü kesmektedir.

Kırsal Hayvancılık Merkezleri modeli ile hem bu sorunun çözümü, 
hem de köylerde daha verimli bir hayvancılık sistemi oluşturarak 
göçün önlenmesi sağlanacaktır.



YAPIM SÜRECİ

Sıra İşlem İlgili Kurum

1
Kırsal hayvancılık merkezlerinin kurulabileceği hayvancılık 
potansiyeli olan köylerin belirlenmesi ve İl Özel İdaresine 
bildirilmesi

Tarım İl 
Müdürlüğü

2

Bu köylerde toplantılar yapılarak bu proje kapsamında yer 
almak isteyen çiftçilerin belirlenmesi ve toplu olarak 
yeni veya ek Köy Yerleşim Planı çalışması için İl Özel İdaresine 
müracaat edilmesi

Tarım İl 
Müdürlüğü

3

Yeni veya ek Köy Yerleşim Planı çalışması için Meclis kararı 
alınması ve planların  yapılarak uygun hazine ve mera 
arazilerinin (ortalama 50-100 dönüm) tahsis/ tescilinin talep
edilmesi, 

İl Genel Meclisi,
İl Özel İdaresi, 

4
Yeni veya ek Köy Yerleşim Planı çalışması kapsamında bulunan 
hazine arazilerinin satışının yapılması,

Defterdarlık

5
Yeni veya ek Köy Yerleşim Planı çalışması kapsamında bulunan 
mera arazilerinin vasıf değişikliğinin yapılması, hazine adına 
tescil edilmesi,

Tarım İl 
Müdürlüğü, 
Defterdarlık
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YAPIM SÜRECİ

Sıra İşlem İlgili Kurum

6
Yeni veya ek Köy Yerleşim Planı çalışması kapsamında 
bulunan ve hazine adına tescil edilen mera arazilerinin 
satışının yapılması,

İl Özel İdaresi, 
Tarım İl Müdürlüğü, 
Defterdarlık

7

Köy yerleşim planı kapsamında parsel sahibi olan çiftçilerin 
koordine edilerek Tarım Bakanlığının % 50 hibeli ahır 
yapımına müracaat etmelerinin sağlanması (30-50’şer 
başlık tek tip proje) 

Tarım İl Müdürlüğü

8 Parsel sahibi çiftçiler tarafından köy yerleşim planı ve tip 
projeler göre ahırlarını yapması (gerekirse tek elden ortak 
yapım)

Tarım İl Müdürlüğü, 
İl Özel İdaresi, 

9
Canlı hayvan alımı ihtiyacı olan çiftçilerin koordine edilerek 
faizsiz çiftçi kredileri ve 30 bin TL hayvancılık hibelerinden 
yararlandırılması 

Tarım İl Müdürlüğü, 
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BEKLENEN KAZANIMLAR:
 Tapu sorunu ile yatırım hibelerinden yararlanamayan Bayburt çiftçisinin önü 

açılacaktır.
 Ortak sağımhane ortak yem deposu, ortak gübrelik gibi yan tesislerle işletme yatırım 

maliyetleri yaklaşık %20-30 oranında düşürülecektir. Ortak işçilik (sağım, yemleme, 
temizleme veterinerlik hizmetleri vb.) sayesinde işletme giderleri yaklaşık %20-30 
oranında azalacak çiftçi gelirleri artacaktır.

 Özellikle kırsal alanda yeter gelirli yeni istihdam imkanları oluşacak işsizlik nedeni ile 
göç azalacaktır.

 Üretilen ürünün toplu olması ve miktarının fazla olması nedeni ile pazarlama imkanı 
artacaktır. Bazı köylerde kooperatif ve özel şahıslarca peynir-tereyağı yapım tesisi 
kurulabilecektir. Bu hayvancılık merkezleri yapılaması Planlanan Bayburt Tarım 
Hayvancılık Yerleşkesine canlılık katarak ticari işlerliğini arttıracaktır.

 Ahır sahibi olan çiftçiler, tapu ve ruhsat problemi olmadığı için Devletin faizsiz çiftçi 
kredilerinden kolayca yararlanabileceklerdir.

 Köylerdeki en önemli sorunlardan birisi olan gübre kirliliğine neden olan köy içindeki 
büyük ahırların kaldırılmasına imkan sağlanacaktır.

 Bu hayvancılık merkezlerinin faaliyete geçmesi ile  özellikle yem bitkisi ekilişi artacak 
boş araziler yeniden değerlendirilmiş olacaktır.
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BEKLENEN KAZANIMLAR

Çiftçi İçin;
 Çiftçi için bedava modern ahırlar,
 Tapu Ruhsat sorunu yok,
 İşletme giderleri düşük,
 Ek yatırım giderleri düşük,
 Aile bireyleri için yeni iş kapısı,
 Faizsiz krediler için kolaylık,

Bayburt İçin;
İl ekonomisi için yeni kaynaklar,
İşsizlik kaynaklı kırsal göçün önlenmesi,
Nüfus kaybının önlenmesi
Daha yaşanabilir temiz köy ve beldeler, Kırsal 

turizmin ve yazlıkçıların artması,
Kırsal altyapının iyileşmesi
Yeni işleme tesisleri için potansiyel üretim,

Köyler İçin;
 Köy içlerindeki ahırların taşınması,
 Daha yaşanabilir temiz çevre,
 Verimli hayvancılık yapma imkanı,
 Köydeki gençlere istihdam olanağı,
 Toplu üretim ile pazarlama gücü,
 Yerel markalaşma ve ürün işleme 

imkanı,

Kamu İçin;
Kırsal Yerleşim altyapısının iyileştirilmesi,
Kırsalda daha yaşanabilir ve temiz bir çevre
Kırsalda yaşayanların gelir seviyesinin 

arttırılması,
Atıl arazilerin değerlendirilmesi,
Verimli hayvancılıkla ülke ekonomisine katkı,
Hayvancılıkla ilgili Devlet desteklerine erişimde 

adalet,



Arz Ederim…

Abdulkadir KARABULUT
İl Müdürü


