
 

PROJE TEKLİF FORMU 

 

1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ 

 

• Adı: Organik Ürünler Pazarı Projesi 

           “ Yöremden Yurduma”  

 

• Yeri: Bayburt İli Merkez ve Köyleri 

 

• Sektörü: Tarım 

 

• Projenin Türü: Kırsal Kalkınma Projesi 

 

• Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:  

 Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı 

 

• Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi:  

  Adı – Soyadı: Kürşad YILDIZ 

         Görevi: Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

        Telefonu: 0505 625 94 45  

        E-posta: kursad.yildiz@tarim.gov.tr 

        

• Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş: 

Adı: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Adresi:  Tuzcuzade Mahallesi, Bayındır Sk No:16, 69000 Bayburt Merkez/Bayburt 

Telefon: 0458 211 74 85 

Fax: 0 458 211 75 84 

  

 

2. PROJENİN ALANI, GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ 

 

. Proje Alanı: Bayburt Merkez ve Aslandede köyü  

 

• Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):  

Bayburt ili 40°37' Kuzey Enlemi ile 40°45' Doğu boylamı, 39°52' Güney enlemi ile 39°37' 

batı boylamları arasında yer alır. Doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde 

Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri 

kenarında ve denizden 1550 m yükseklikte kurulmuş 3739 km² yüzölçümlü bir ildir. Bayburt ve 

çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi sahanın 

batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikincisi akarsuların oluşturduğu vadiler ve üçüncüsü 

yörenin etrafını çevreleyen ve doğu yarısında yer tutan dağlık alanlardır. 

İlin ve ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Çoruh Nehri kaynağını Mescit 

dağlarından (3239 m) alarak il sınırlarına güney doğudan girmektedir. Nehir; Masat vadisinden 

gelen ana kaynak, Kop dağlarının eteklerinden gelen kop suyu, Değirmencik Suyu ve diğer 

küçük derelerden beslenmektedir. İlimiz sebze üretim alanlarına bakıldığında; 



 

Sebzeler Türkiye Bayburt 
Bayburt / Türkiye Oranı 

(%) 

Balkabağı 95.363 52 0,055 

Biber (Sivri) 919.004 13 0,001 

Domates (Sofralık) 8.170.000 786 0,01 

Fasulye (Taze) 640.836 281 0,044 

Havuç 534.988 20 0,004 

Hıyar (Sofralık) 1.687.301 231 0,014 

Ispanak 208.403 27 0,013 

Karpuz 3.918.558 114 0,003 

Kavun 1.719.620 92 0,005 

Lahana (Beyaz) 514.344 12.907 2,509 

Marul (Göbekli) 225.021 10 0,004 

Marul (Kıvırcık) 157.981 4 0,003 

Maydanoz 57.728 1 0,002 

Soğan (Taze) 141.691 76 0,054 

Toplam 17.272.938 14.614 0,077 

 
İlimizde sınırlı sayıda üretimi yapılan doğal, yerel ve organik ürünlerin pazar imkanının 

sunulması için yerel ürün pazarlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak; 
 

 Yerelde üretilen organik ürünlerin pazara sunulmasındaki dağınıklık ortadan 

kaldırılarak belirli bölgelere toplanmasının sağlanması, 

 Elverişsiz iklim koşulları ve yeryüzü şekilleri nedeniyle pazar ve market fiyatlarının 

yüksek olması. 

 Gelir seviyesinin düşük olması.  

 Bayburt’ta üretilen ürünlerin yeterince afişe edilememesi. 

 İhtiyaçlara alternatif ürünlerin çok daha uygun fiyatlarla elde edilebilmesi. 

 İl içeresinde doğal, yerel ve organik ürünlerin satıldığı bir yerin olması üretilen 

ürünlerin nakliye giderlerinin düşürülerek ve çok sayıda el değişiminin önüne geçilerek 

kar marjının artırılması.  

 İle gelen yerli/yabancı turistlerin yerel ürünleri bulamamaları, yerel ürünleri satış 

yerinin kurulmasını ihtiyaç haline getirmesi. 

 

• Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar: 

 Bayburt il merkezinde ve ilçelerinde yaşamını idame ettiren tüm çiftçilerimiz 

 Ziraat odasına kayıtlı çiftçilerimiz 

 Üretim yapan çiftçilerimiz 

 Bayburt’a gelen yerli ve yabancı turistler 

 Yerli yabancı tüketiciler 

 Bitkisel ve Hayvansal Üretimde bulunan vatandaşlar 

 Projede görevli olan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ziraat Odası 

Başkanlığı personeli 

 

• Projenin Genel Amacı: 

 Bayburt’ta üretilen ürünlerin 12 adet satış standından oluşturulacak doğal, yerel ve 

organik ürün pazarında tüketiciye ulaştırması. 



 Doğal, yerel ve organik ürün üretimi yapan işletmelerin büyük kısmının tesisten 

yararlanmasını sağlamak  

 Standardizasyonun sağlanması 

 Hijyenik şartların sağlanması 

 İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlanması  

 Ürünün depolanması ve taşınmasının kolaylaştırılması 

 Doğal, yerel ve organik ürün piyasasında yer tutmasının kolaylaşması 

 Tüketicinin ürüne daha kolay ulaşması 

 Tüketicide ürüne karşı güven oluşturulması 

 Bayburt’un doğal, yerel ve organik ürünlerinin marka haline getirilmesi  

 Kırsal alanda yaşayan vatandaşların gelir düzeyinin artırılması 

 Gelir düzeyinin artırılmasıyla kentlere göçün azaltılmasının sağlanması 

 Bayburt’ta doğal olarak yetişen ürünlerin ekonomiye kazandırılması 

 Bayburt ta üretilen ürünlerin markalaşmasına katkı sağlanması 

 Bayburt’un tanıtımına katkı sağlanması  

Olarak sıralanabilir. 

 

• Projenin Hedefleri: 

İlimizde doğal, yerel ve organik ürün yetiştiriciliğiyle uğraşan çiftçilerimizin üretim 

kapasitelerinin artırılması, standart ürünlerin üretmesi ile birlikte bu ürünlerin hijyenik ortamda 

satışının yapılması, ürünlerin pazara sunulmasında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması 

ile çiftçilerimizin en az  %90’ının kurulacak olan tesisten yararlanması sağlanacaktır.  

 

• Projenin İstihdama Katkısı: 

Ziraat Odasına üye olan çiftçilerimiz ve bunların pazara sunulması için yapılacak olan 

12 adet yöresel ürün standında çalışacak olan kişiler. Tarımsal işletmelerin karlılığının 

artırılması sayesinde işletme sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak da istihdam edilen insan 

sayısının artması. Başlangıçta en az 12 kişi tesisin işletilmesini sağlamak amacı ile istihdam 

edilecektir. Kapasitenin zamanla artırılması ile birlikte istihdam edilecek kişi sayısı da 

artacaktır. 

 

 

 

3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI 

 

• Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, 

Performans Programı, Proje ve Etütler: 

Yukarıdaki tablo verileri incelendiğinde ilimizde yaklaşık 15 ton sebze meyve üretimi,  

652 işletmede 55.600 kovanla toplamda 493,715 bal üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi 

yapılmaktadır. İlimizde üretilen ürünlerin, hijyenik, standart şekillerde dolum ve 

paketlenmesini sağlayacak tesis bulunmamaktadır. Üretilen ürünlerin tek elden pazara 

sunulması, aracıların ortadan kaldırılması,  uzun vadede üretimin artırılmasına katkıda 

bulunması, aynı zamanda istihdama katkı sağlayacak olması, bu pazarın bölge için önemini arz 

etmektedir. 

 

• Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem: 

(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer) 

 

Proje Ekibi Atama ve Süreç Yönetimi: Projenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak olan 

faaliyetlerin belirlenen zaman planı çerçevesinde uygun olması, programın öncelikleri 



doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, satın alım işlemleri sırasında prosedürlerin yerine 

getirilebilmesi, gerekli raporların zamanında ve formata uygun hazırlanması sağlanacaktır.  

Yeni Personel İstihdamı: Projenin belirlenen hedeflere ulaşması ve proje bittikten sonra da 

faaliyetlerin aynı istikrarla devam edebilmesi için en doğru kararı vererek istihdamlar 

gerçekleştirilecektir. Bu konuda her türlü ayrımcılıktan uzak ve objektif kriterlere göre seçim 

yapılacaktır.  

 

Kurumsal Gelişim: Toplumun geliştirilmesi, halkın; sağlık ve hizmet alımı koşullarında 

iyileşme sağlanması, devletin temel görevidir. Bu sosyal hizmetlerin halka sunulmasındaki en 

etkin kurumlar ise İl Müdürlüklerimiz ve Birlikler olmaktadır. Bu proje ile Ziraat Odası 

Başkanlığı bu konuda büyük yol kat etmiş olacak, konu hakkında proje sürecinde elde ettiği 

deneyimi daha sonraki dönemlerde de sürdürerek çağdaş arıcılık hizmeti verme konusundaki 

kabiliyetini her geçen gün geliştirecektir.  

 

Raporlama: Mevcut durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, ulaşılan proje sonuçlarını, ödemeleri 

içeren detaylı raporlar yapılacak olan protokolle hazırlanacaktır. Böylece hedeflenen amaçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı, projenin başarı derecesi değerlendirilecek,  

 

• Proje İle İlgili Valilik Görüşü 

Sayın Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN tarafından tarım ve hayvancılığın öneminden birçok 

platformda belirmekte olup; Bayburt’ta tarıma ayrı bir önemin verilmesi gerektiğini 

programlarında belirtmektedir. 

 

4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER 

 

• Beklenen Sonuçları/Çıktıları: 

 Bayburt’ta üretilen ürünlerin 12 adet satış standından oluşturulacak doğal, yerel ve 

organik ürün pazarında tüketiciye ulaştırıldı. 

 Doğal, yerel ve organik ürün üretimi yapan işletmelerin büyük kısmının tesisten 

yararlanması sağlandı. 

 Standardizasyon sağlandı. 

 Hijyenik şartlar sağlandı. 

 İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlandı. 

 Ürünün depolanması ve taşınması kolaylaştırıldı. 

 Doğal, yerel ve organik ürünlerin piyasada yer tutması kolaylaştırıldı. 

 Tüketicinin ürüne daha kolay ulaşması sağlandı. 

 Tüketicide ürüne karşı güven oluşturulması sağlandı. 

 Bayburt’un doğal, yerel ve organik ürünleri marka haline getirildi. 

 Kırsal alanda yaşayan vatandaşların gelir düzeyinin artırılması sağlandı. 

 Gelir düzeyinin artırılmasıyla kentlere göçün azaltılması sağlandı. 

 Bayburt’ta doğal olarak yetişen ürünler ekonomiye kazandırıldı. 

 Bayburt’ta üretilen ürünlerin markalaşmasına katkı sağlandı. 

 Bayburt’un tanıtımına katkı sağlandı. 

 

• Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje 

Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler): 

 Kurulacak tesise uygun alan bulmak: Bayburt İli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 

Yöresel ürünler pazarının kurulmasına uygun yer temin edilecektir. 

 Yer temini ile Yöresel ürünler pazarının kurulması 



 İstihdam edilecek personeli seçmek: Yöresel ürünler pazarının işletilmesine en uygun 

kişi veya kişiler seçilerek uzun vadede tesisin işletilmesi sağlanacaktır. 

 Raporlama: Yapılacak olan protokol çerçevesinde Yöresel ürünler pazarı vb. iş ve 

işlemler ile ilgili gerekli raporlama yapılacaktır. 

 Kurumsal gelişim: Yapılacak Yöresel ürünler pazarı ile İl Müdürlüğümüz ve Ziraat 

Odası Başkanlığı üyelerinin kapasitesi artırılarak konu hakkında proje sürecinde elde 

ettiği deneyimi daha sonraki dönemlerde de sürdürerek çağdaş tarım hizmeti verme 

konusundaki kabiliyetini her geçen gün geliştirecektir. 

 

 

• Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.) 

Günümüzde hızla artmakta olan dünya nüfusunun daha sağlıklı bir şekilde beslenmesi, 

güvenli ve dengeli gıda tüketimi sonucunda bedenen ve ruhen daha sağlıklı kuşakların 

oluşmasını sağlamak için büyük çabalar gösterilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler bilimsel 

veriler çerçevesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından belirlenen tüm kriterleri, 

üretim, test kontrol ve istatistik yöntemleri, örnek alma prosedürleri gibi kurallar çerçevesinde 

gıda kontrol sistemlerini kurdukları gibi ithalat yapacakları ülkelerde de bu kuralara uygun bir 

gıda kontrol sisteminin bulunması şartını aramaktadırlar. Bunun yanı sıra iyi bilinmektedir ki 

sağlıklı beslenme alışkanlıklarının günlük insan yaşamında önemli bir değeri bulunmaktadır. 

Beslenme gereksinimi bireylerin yaşamını sürdürebilmesi için zaruri bir ihtiyaç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek 

için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda ve sağlık 

koşullarını sağlayan biçimlerde almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. 

 

Projenin nihai hedeflerinden olan, Bayburt halkının yaşam kalitesini artırmak ve kent 

geleceğini belli bir kalite seviyesine yükseltmek, projenin uygulanması neticesinde Bayburt ve 

çevresinde yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükseltecek, sağlıklı beslenme oranlarını 

arttıracak ve et üretiminin gelişmesi konusuna katkı sağlamış olacaktır. Temizlik ve hijyen 

konularına duyarlı bir neslin temelleri atılmış olacaktır. Bu durum Bayburt ilinde arıcılık yapan 

halk açısından olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca, bu proje bütçesi itibariyle de bölge 

ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacak bir kamu harcaması niteliğindedir. Sonuç olarak; 

Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığının hedeflerine yönelik ve programına uygun 

olarak hazırlanmış olan bu proje, bölge halkının refah seviyesinin yükselmesine ve çevresel 

faktörlerin iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Başarıyla uygulanacak bir proje süreci bölgede 

proje destekli yatırım faaliyetleri açısından önemli bir reklam olacak ve bölgede faaliyet 

gösteren diğer belediyeleri de harekete geçirecektir.  

 

 

• Proje Maliyeti (iç ve dış para olarak): 
S. 
No 

Poz No İmalatın Cinsi 
Biri
m 

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

1 18.247/1A 
Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması 
(KATEGORİ R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof) 

m² 21,380 35 748,3 

2 3002 
2.Sınıf çam kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler 
marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve 
duvarlarda) 

m³ 0,590 2.027,46 1.196,20 

3 3010 Askıya alma (takviye yapılması) m³ 32,790 650 21,313 

4 3204 
1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (6x6) cm iç açıklıklı seperatör 
yapılması 

m² 1,920 412,84 792,65 

5 Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması m² 21,380 28,43 607,83 

6 Y.25.001/06 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması m² 32,790 11,70 383,64 

Toplam :     25.000,00 

 



Toplam Maliyet: 12 adet x 25000 = 300.000,00 TL 
 

• Öngörülen Finansman Kaynaklan (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.): 

DOKAP 

 

• Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.): 

 

 

 

 

No Faaliyetler 

Aylar 

Uygulama Birimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Kurulacak Olan Yöresel Ürün Pazarı 
İçin Alan Bulmak 

    x                   

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  
Ziraat Odası Başkanlığı 

2 

İstenilen özellikleri barındıran 
standlarını piyasa fiyat araştırmasını 
yapmak     x x x               

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  
Ziraat Odası Başkanlığı 

3 İstihdam Edilecek Personeli Seçmek     x x x               

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  
Ziraat Odası Başkanlığı 

4 

Yöresel Ürünler Pazarı Standlarını 
Kurmak 

        x x x           

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  
Ziraat Odası Başkanlığı 

5 Raporlama               x         

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  
Ziraat Odası Başkanlığı 

 

 


