
1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ 

 

Adı: Bayburt İli’nde Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 

Yeri: Bayburt ili Merkez ilçeye bağlı 10 köy 

Uygulama Zamanı: 2018, 2019, 2020 

Uygulama Süresi: 3 yıl 

Projenin Toplam Bütçesi    : 219.737,40 TL 
2018 Yılı Talep Edilen Destek  : 115.637,40 TL 
2019 Yılı Talep Edilen Destek  :   40.800,00 TL  
2020 Yılı Talep Edilen Destek  :   40.800,00 TL 
Talep Edilen Destek   : 197.237,40 TL 

 

Projenin Türü: Bitkisel Üretim 

Üretim Kolu: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Bitki Türü: Tarhun 

Projeyi Yürütecek Kurum: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Proje Ortağı: Bayburt Üniversitesi  

2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ 

 

Projenin Gerekçesi 

Bayburt ili sınırları içinde bulunan Çoruh Havzası tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitliliği 

yönünden oldukça zengindir. Bu çeşitliliğin coğrafik ve iklimsel özeliklerin bir ürünü olduğu 

düşünülmektedir. 

Bayburt ilinde bulunan mevcut işletmelere ek gelir kaynağı sağlamak, bölgenin bitki 

örtüsü zenginliğini ekonomik yararlar yönünden kullanmak ve öncelikle Bayburt iline 

sonrasında ülkemize ekonomik kaynak oluşturabilecek yeni ürün ya da ürünlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Projenin Hedef Kitlesi ve Etkilenecek Diğer Taraflar 

- 15 farklı üretici ve aileleri 

- Projeden elde edilecek ürün ya da ürünleri pazarlayacak esnaf 

- Yeni ürün geliştirme ve piyasaya sunabilme yönünde Ar-Ge çalışmalarını yürütecek 

olan Bayburt Üniversitesi 

- Projeden elde edilecek ürün ya da ürünlerin tüketicileri 

Projenin Genel Amacı 

DOKAP Kalkınma Ajansı’nın TRA 1 Bölgesi’nde kırsal kalkınmayı desteklemesi ile 

Bayburt ilinde katma değeri yüksek, uluslararası Pazar potansiyeli bulunan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştiriciliğinin desteklenmesi, bölgede faaliyet gösteren işletmelere alternatif 

ürünler sağlanması, yeni ürünler elde edilerek bölge tarımının kazançlı ve daha yapılabilir bir 

duruma getirilebilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Projenin İstihdama Katkısı 

 15 farklı çiftçi ve ailelerinin tarhun yetiştiriciliğinde çalışması ile yaklaşık olarak 50 

kişinin istihdamı sağlanacaktır. 



 15 farklı esnafın projeden ele edilen ürün ya da ürünleri satması sağlanarak ticarete 

destek ve dolaylı yoldan istihdama katılması sağlanacaktır. 

 Bayburt Üniversitesi tarafından yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile tarhundan elde edilen 

kolonya gibi bazı kozmetik ürünlerin piyasaya sunularak ürün çeşitliliği ve istihdam 

alanları sağlanacaktır. 

Beklenen Sonuçları/Çıktıları 

1- 15 farklı çiftçi ailesi ile ortalama 50 kişi ile yılda 1500 kg kuru tarhun elde edilmesi, 

2- Ar-Ge projeleri kapsamında Bayburt Üniversitesi tarafından, tarhun bitkisinden elde 

edilecek kolonya gibi farklı ürünlerin geliştirilmesi, 

3- Bu projede yer alan 15 farklı çiftçi ve ailesinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği 

konusunda gerekli bilgi sahibi olması, 

4- Bu proje kapsamında en az 1 tarla günü düzenlenmesi, 

5- Aile işletmesi şeklinde üretim yapan 15 farklı üreticinin üretim kapasitesinin artırılması, 

6- 15 adet üretici Bayburt Üniversitesi tarafından 1 hafta eğitim verilmesi, 
7- Bu projeden 15 adet çapa makinası alınması, 

8- 1 adet organik gübre serpme makinası alınarak yetiştiricilerin hizmetine sunulması, 
9- 1 adet 144 m2’lik ürün araştırma ve geliştirme serası kurulması beklenmektedir. 

 


