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GİRİŞ 

Değerli hemşerilerimiz, 23 Nisan ve 23 Mayıs 2014 tarihli yazılarımızda 

belirttiğimiz üzere, Bayproje olarak Bayburt’ta yapmayı planladığımız, 

“Hayalimdeki Bayburt” konulu deneme yarışması ödül töreni ve yaptırmakta 

olduğumuz araştırma projelerinin son değerlendirme toplantıları için, 28 Mayıs - 

10 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bayburt seyahatinin notlarını ve 

seyahat sırasındaki gözlemlerimizi yeni bir rapor olarak sizlere aktarmayı uygun 

bulduk. Bu tür seyahat raporları ya da gezi notlarının, Bayburt’u ziyaret eden tüm 

hemşerilerimiz tarafından yazılmasının ve bizlere de ulaştırılmasının yararlı 

sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz.  

Aşağıda seyahat notlarını, gözlemlediğimiz olumsuzlukları ve umut veren olumlu 

gelişmeleri özet olarak sıralıyoruz:  

1. Seyahate karayoluyla 28 Mayıs 2014 tarihinde Kayseri’den başladık. Bu 

seyahatte bize İzmir’den iş adamı hemşerimiz Hüsnü Kemal Özkan da eşlik 

etti. (Kendisi Çerçi köyünden olup, 40 yıldır İzmir’de “paslanmaz çelik” işi 

ile iştigal etmekte ve İstanbul, Ankara, Adana’da şubeleri bulunmaktadır.) 

 

2. Sivas ve Erzincan üzerinden Demirözü’ne ulaştık. Yelpınar (Pülürek) 

köyünde Uğur Türker’in (rahmetli Pülürekli Raci bey’in oğlu) daveti üzerine 

nefis bir yemek yedik. (Özellikle Ayranlı Çorba, Börek ve Lor Dolması’nı 

belirtmeden geçemeyeceğiz.) 

 

3. 29 Mayıs Perşembe günü, bir yandan ödül töreni hazırlıklarını yaparken, 

diğer yandan görüşmemiz gereken kişi ve kurumlarla temas kurduk, 

görüştük. Bu cümleden olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Belediye Başkanı Mete  



3 

 

 

 

 

Memiş ve Vali Sayın Mükerrem Ünlüer ile görüşmelerimiz oldu, kendilerine 

Bayproje olarak üç yıldan bu yana yaptığımız çalışmalar, yayınladığımız 

raporlar, kitaplarla, Bayburt’la ilgili yaptırdığımız tez ve araştırmalar 

hakkında bilgi verdik.  

 

4. Aynı gün Bayburt’taki dernek üyelerimizi, dostlarımızı ve diğer ilgili 

hemşerilerimizi de ziyaret ettik, kendilerini 30 ve 31 Mayıs günlerinde 

yapılacak toplantılarla ilgili yeniden bilgilendirerek, toplantılara davet 

ettik. 

 

5. 30 Mayıs 2014 günü Şair Zihni Kültür Merkezinde, Milletvekilimiz Sayın 

Bünyamin Özbek, Vali Yardımcı, İl Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Tarım İl 

Müdürü, Öğretmenler, yarışmaya giren tüm öğrenciler, davetliler ve 

Bayproje Yönetim Kurulu’nun iştirakiyle coşkulu bir tören yapıldı. Açılış 

konuşmalarından sonra, yarışmaya giren tüm öğrencilere kitaplar hediye 

edildi.  Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sonuçlar şöyledir: 

  

       Yarışma Birincisi     Nursan ACAR (Gökçedere Çok Programlı Lise) 

       Yarışma İkincisi      Kader AYDIN (Gökçedere Çok Programlı Lise) 

       Yarışma Üçüncüsü   Adem ZENGİN (Anadolu İmam Hatip Lisesi)  

 

        Mansiyon 1            Melek KAYHAN (Bayburt Fen Lisesi) 

        Mansiyon 2            Yunus Emre HAŞLAK (Tek. Ve End. Mes. Lisesi) 

        Mansiyon 3            Musa TEPİR  (Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

 

6. Bizim Bayburt’ta bulunduğumuz tarihlerde Bayburt Üniversitesi, Atatürk 

Kültür Dil ve Tarih Kurumu’nun Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanlığı 

ile işbirliği içinde önemli bir sempozyum düzenlemiş idi. “Tarihi ve Kültürü 

ile 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu” adlı bu 

önemli toplantının son oturumuna, davetli olmadığımız halde, 30 Mayıs 2014 

öğleden sonra Baksı Müzesinde katıldık. Bu Sempozyumda sunulan 

tebliğlerin yayınlanmasıyla, Bayburt açısından değerli bir eser kazanılmış 

olacaktır. Bu kitabın yeterli sayıda bastırılarak Bayburt’un tüm kamu  
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kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmasının yararlı olacağını 

düşünüyoruz. 

 

7. 31 Mayıs 2014 günü saat 9.30 da Bayburt’la ilgili olarak yaptırmakta 

olduğumuz üç önemli “Araştırma Projesi”nin son değerlendirmelerini 

yapmak üzere, Bayburt Konaklama Otelinde toplandık. Araştırma konuları 

ile ilgili olan yaklaşık 30 kişinin iştirak ettiği bu toplantılarda, çalışmaları 

yapan ilim adamları tarafından sunum yapıldı, yaptıkları araştırmalarla ilgili 

bilgi verildi, ulaştıkları sonuçlar ve önerileri tartışıldı. 

 

8. 9.30 da başlayan ilk oturumun konusu “Bayburt İlinin Gelişme 

Potansiyelleri ve Bu Potansiyelleri Desteklemede Üniversitenin 

Muhtemel Rolleri” idi ve bu araştırmayı yapan Prof Dr. O. Selçuk Emsen 

sunum yaptı.  Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın yönettiği bu oturumda, Prof.Dr. 

Emsen Bayburt’un coğrafi, sosyal ve ekonomik verilerinden hareketle tarihi 

süreç içindeki değişimi ortaya koydu. Mevcut coğrafi, beşeri ve ekonomik 

şartlar ve uygulanan politikaların şehrin bu gün geldiği durumu 

oluşturduğunu izah etti. Bugün ise, Bayburt’un küçük olmanın avantajını 

kullanabileceğini, coğrafi ve tarihi avantajlarını da iyi kullanması 

gerektiğini belirterek, bu noktada Bayburt Üniversitesi’nin önemli işlevi 

olacağını vurguladı. Toplantıya iştirak edenler de Üniversite’nin şehrin 

yerel sorunlarının çözümünde önemli katkılar sağlaması gerektiği, bu 

istikamette örgütlenerek, kamu, sivil toplum kuruluşları ve halkla 

bütünleşerek projeler üretmesi gereği üstünde durdular. Prof. Dr. Emsen 

bu son değerlendirmeler ışığında araştırmasını tamamlayıp önümüzdeki 

günlerde Bayproje’ye teslim edecek, biz de bu araştırmayı kitap haline 

getirerek, tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili ve yetkililere ulaştıracağız. 

 

9. Saat 11.00’de başlayan ikinci oturumun konusu ise,  “Bayburt Kırsalında 

Üretimde Kadının Rolü ve Etkinliğinin Artırılması” idi. Atatürk 

Üniversitesinden Prof. Dr. Fahri Yavuz ve çalışma arkadaşları tarafından 

hazırlanan proje raporunu Arş. Gör. Mustafa Temir sundu.  
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Akın Bayrak tarafından yönetilen bu oturumda, sunucu slaytlar eşliğinde 

yapılan çalışmaları anlattı. Bayburt’un ekonomik dinamikleriyle ilgili genel 

tespitlerden sonra, Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri 

kırsalında 120 kadınla yüz yüze yapılan anket çalışmasının 

değerlendirmelerini ve geçen yıl yapılan çalıştaydan elde edilen bulguların 

sonuçlarını toplantıya iştirak edenlerle paylaştı. Yapılan önemli katkılar ve 

eleştiriler not edildi.  Kadının Bayburt kırsalı üretiminde oynayabileceği 

ciddi rol, iştirakçiler tarafından önemli bulunmakla birlikte, bu rolün süratli 

bir biçimde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, sivil toplum kuruluşları 

ve kamu kesimi yetkilileri tarafından yapılması gerekenler tartışıldı. Bu 

araştırma da önümüzdeki günlerde tamamlanarak, Bayproje’ye teslim 

edilecek, kitap haline getirilerek hemşerilerimize ve ilgili kurum ve 

kuruluşlara ulaştırılacaktır. 

 

10. Aynı gün yemekten sonraki oturumda da “Bayburt’ta Sebze Üretim 

Potansiyeli ve Geliştirme Olanakları” konulu araştırmayı yapan, Atatürk 

Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Dursun sunum yaptı. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Zir. Müh. Abdülkadir Karabulut’un yönettiği bu 

oturumda Prof.Dr. Dursun, Bayburt’ta sebze üretim olanakları konusunda 

bir yılı aşkın bir süredir uygulamalı araştırma yaptıklarını, Tarım İl 

Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ve 4-5 çiftçimizle birlikte uygulamalı 

olarak, muhtelif yörelerde yapılan çalışmaların sonuçlarını aktardı. 

Bayburt’ta özellikle Brokoli, Karnabahar, Alabaş gibi soğuk iklim 

sebzelerinin ekonomik biçimde üretilebildiğini fiilen ortaya koyduklarını, 

geçen yıl, Erzincan’dan fide olarak tedarik edilen ve dikilen bitkilerin, bu 

yıl fidesinin de Bayburt’ta yetiştirileceğini belirtti. Öte yandan, örtü altı 

üretim metodu ile Bayburt’ta tüm sebzelerin rahatlıkla üretilebildiğini, bu 

metotla sebze üretim süresinin 7 aya çıkarılabildiğini ve Bayburt’ta verimli 

bir biçimde sebze üretimi yapılabildiğini ifade etti. Araştırmaya fiilen 

iştirak eden çiftçilerimiz de sonuçlardan memnun olduklarını, bu sezon 

yeniden, daha büyük miktarda ve daha geniş alanlarda ekim yaptıklarını 

anlattılar. Brokoli ve Karnabahar’ın diğer sebzelere nazaran çok daha iyi 

fiyatlarla pazarlanabilmesi, bu sebzelere nispi üstünlük sağlamakta, bu da 

çiftçinin bu sebzelerin üretimine yoğunlaşması sonucunu doğurmaktadır.  
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Ancak soğuk iklim bitkileri konusunda henüz yolun başındayız. İşin uygun 

pazar ve hızlı ulaşım konularını da çözersek, bu mesele Bayburt çiftçisi için 

iyi bir kazanç yolu ve Bayburt ekonomisi için de önemli bir üretim kaynağı 

olabilir. Bu araştırma da Eylül ayında hasat sonuçlarının alınması ile 

tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla yayınlanması ve ilgililere ulaştırılması 

ekim ayını bulabilir. Bu araştırma projesi, uygulamalı olması ve somut sonuç 

alınmış bir proje olması dolayısıyla; başta Bayburt Üniversitesi olmak 

üzere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yakından izlenmelidir. 

Bayburt’ta özellikle soğuk iklim sebzelerinin üretimini ve pazarlanmasını 

destekleyecek sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, bu iş için 

Kudaka Projeleri hazırlanması ve Tarım Bakanlığı’ndan özel destekler 

sağlanmaya çalışılması önerilebilir. 

 

11. Seyahatimizin beşinci günü (1 Haziran 2014 Pazar) sabah kahvaltısında 

Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş’le önemli bir görüşme yaptık. Geçen 

yıl düzenlediğimiz Şehircilik Kongresi’nin sonuçlarını, şehrin plansız ya da 

yanlış yapılaşma uygulamalarıyla ilgili, kimi hemşerilerimizin ve üyelerimizin 

görüşlerini aktardık. İki saat süren görüşmemizde Belediye Başkanımızın 

şehrin sorunlarına süratle eğilmekte olduğunu, şehir mimarisi ve şehircilik 

uygulamaları konusunda duyarlı olduğu izlenimi edindiğimizi belirtmek 

isteriz. Kendisi ile sürekli temas halinde olacağımızı ve Bayproje olarak 

yardımcı olabileceğimiz her konuda yardımcı olmaya çalışacağımızı da 

kendisine ifade ettik. 

 

12. Yine aynı gün öğlen yemeğinde Prof.Dr. Hüsamettin Koçan’la bir araya 

geldik. Konu Baksı Müzesi ile ilgili bir projeyi beraberce gerçekleştirme 

imkânını değerlendirmek idi. Toplantıya İl Planlama Müdürü ve Bekder 

Başkanı Mete Emir de iştirak etti. Bilindiği gibi Baksı Müzesi uluslararası 

boyutta Bayburt’un tanıtımını sağlayabilecek bir eser. Bu önemli eserin ve 

Bayburt için tanıtım aracının başka projelerle desteklenerek etkinliğinin 

artırılması gerekiyor. Bu noktadan hareketle Baksı Müzesi çevresinin 

Organik Tarım Alanı veya Ekolojik Tarım Bölgesi gibi bir konuma 

getirilerek, ziyaretçiler için daha cazip bir yöre haline getirilmesi konusu 

tartışıldı.  
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Sonuç olarak Bayproje’nin proje sahibi olacağı, proje ortaklığını Baksı 

Müzesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Bekder’in yapacağı bir projenin 

hazırlanması için gerekli araştırmaların yapılması hususunda mutabakat 

sağlandı. Eğer böyle bir projeyi hayata geçirebilirsek, bu durum sivil 

toplum kuruluşları arasında ve bir kamu kurumunun da desteklediği önemli 

bir işbirliği projesi örneği olacaktır. 

 

13. Seyahatimizin daha sonraki günlerinde özellikle Bayburt’un kırsal 

kesiminde gözlem ve incelemeler yaptık. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, 

köy yolları ifade edildiği kadar iyi durumda değildir. Kış şartlarında 

bozulmuş olan yolların tamir ve bakımı konusunda daha hızlı hareket etmek 

gerekir. Hemşeri turizminin yoğunlaştığı dönem başlamadan köy yollarının 

tamir ve bakımının bitirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

 

14. Yine Bayburt kırsalında telefon haberleşmesinde sorunlar yaşandığı, 

özellikle mobil telefonların sağlıklı çalışmadığı, birçok köyde ancak evden 

dışarı çıkarak cep telefonu ile görüşülebildiği görülmüştür. Yine 

köylerimizin önemli bir kısmı internet haberleşmesinden sağlıklı biçimde 

yararlanamamaktadır. Bu durum özellikle tarım ve hayvancılık 

işletmelerinde ciddi eksiklik olarak hissedilmekte, bu tesislerin etkin 

şekilde çalışmasını sınırlamaktadır. Sorunun üç yıldan bu yana 

giderilememiş olması dolayısıyla, ilgililerin bu soruna çözüm konusunda acil 

alakası beklenmektedir. 

 

15. Bilindiği gibi, Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçimizin destekçisi olan önemli 

organizasyonlardır. Bir yandan çiftçinin tüm üretim girdilerini ve bazı 

temel tüketim maddelerini uygun fiyat ve ödeme koşulu ile temin ederken, 

diğer yandan çiftçinin nakit ihtiyacını da uygun maliyetle karşılayan 

kredilendirme sistemleri uygular. Öte yandan üretilen tarım ürünlerini 

satın alarak, çiftçiye pazarlama konusunda yardımcı olur. Dolayısı ile bu 

kurumun etkin bir biçimde çalışması, çiftçimizi önemli ölçüde rahatlatır ve 

verimli bir biçimde üretim yapmasını sağlar. Geçen yıl bu kooperatifin  
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Demirözü ilçesinde yaptığı “Mısır Sılajı Paketleme Tesisi” yatırımı ile ilgili 

ciddi gecikme olduğunu ve bu yüzden çiftçinin ürününün geç teslim 

alınmasından kaynaklanan ciddi kayıpların olduğunu gözlemlemiş, bu durumu 

ilgililere birkaç kez iletmiştik. Bu seyahatimizde ise, Bayburt’ta 

kooperatifin değişik birimlerinde “zirai gübre”nin önemli ölçüde farklı 

fiyatlardan çiftçilerimize aktarıldığı şikâyetini aldık. Örneğin Demirözü 

Kooperatifinde gübre fiyatları, Bayburt merkez’e göre %12-14 daha pahalı 

olarak uygulanmaktadır ki, bu durumun bazı haklı sebepleri olsa dahi, Tarım 

Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü’nün bu sorunu kolayca çözebileceğine 

inanıyoruz.   

 

16. Bayburt kırsalında genel olarak altyapı hizmetlerinin yeteri kadar kaliteli 

ve hızlı verilemediğini gözlemliyoruz. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, 

haberleşme, veteriner, tarım hizmetleri ve bürokratik işlemlerde önemli 

aksaklıklar olduğunu görüyoruz. Her kurum yöneticisi kendi açısından iyi ve 

yeterli hizmet verdiği düşüncesinde olmakla beraber, dışarıdan bakan bir 

gözle verilen hizmetlerin kalitesi ve hızı konusunda ciddi sorunlar 

yaşandığını söyleyebiliriz. Kamu yöneticilerinin bu samimi tespitlerimizi 

dikkate alarak çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Değerli hemşerilerimiz, BAYPROJE olarak, üç yıldan beri Bayburt üzerinde 

çalışmalar yapıyor, projeler üretiyor, her sorunu ile ilgilenmeye ve katkıda 

bulunmaya çalışıyoruz.  

 

Burada bir genel değerlendirme yaparak, tüm hemşerilerimizi aynı 

hedefler istikametinde düşünce ve proje üreterek, kendi imkânları ve 

uzmanlık alanları ölçüsünde, bu hedefler istikametinde katkıda bulunmaya 

davet ediyoruz. Lütfen fikir ve düşüncelerinizi, ya da proje taslaklarınızı  
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bizimle paylaşın, birlikte Bayburt için önemli sonuçlar doğurabiliriz.  

 

Hatırlayacağınız gibi, BAYPROJE çalışmalarının başlangıcında, ilk Bayburt 

seyahatimizden hemen sonra Haziran 2011’de “Bayburt Seyahati Gözlem 

ve İnceleme Raporu” nu yayınlamış ve bu raporda Bayburt’un öncü 

sektörlerini tahlil etmiştik. Bu rapordan sonra, düzenlediğimiz diğer 

raporlar ve yaptırdığımız son üç araştırma raporunda da, Bayburt’un sahip 

olduğu potansiyellere uygun öncü sektörler şu şekilde sıralanmaktadır: 

   

 

1. Tarım ve Hayvancılık 

2. Taş Ocakçılığı ve Taş İşleme 

3. Turizm 

Bu üç sektör yanında, Bayburt Üniversitesi bizatihi Bayburt için hem ilave 

bir ekonomik potansiyel ve hem de yukarıda sıralanan üç sektörü 

destekleyecek, gelişmesine altyapı oluşturacak, gerekli yetişmiş insan 

unsurunu sağlayacak çok önemli bir kurumdur. Üniversite, Bayburt’un tüm 

yerel sorunları ile ilgilenmek ve özellikle de öncü sektörleri desteklemek 

durumundadır.  

Bu seyahatimizde, yukarıda sıralanan sektörlerden Tarım ve Hayvancılık 

konusundaki gözlemlerimizi şu şekilde özetlemek mümkündür.  

1. Üç yıl öncesine nazaran Bayburt kırsalında toplam tarım arazisi içinde 

ekili alan nispetinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Daha önce 

yaklaşık % 50 sinin ekili olmadığını belirttiğimiz tarım arazilerinin, 

bugün eskiye oranla daha fazla ekilmekte olduğunu görüyoruz ki bu 

memnuniyet verici bir gelişmedir. Tabii bu bizim gözlemimizdir, 

istatistikî verilerle yılsonunda karşılaştıracağız.  

 

2. İnşa edilen çok sayıda gölet ve Demirözü Barajı sulama alanı dolayısı ile 

sulanabilir tarım arazisi miktarı kısa sürede ve büyük ölçüde 

artacaktır. Bunun yanında, “yağmurlama tekniğiyle sulama metodu”nun 

yaygınlaştırılması, sulu tarım oranını ve verimliliği artıracaktır. 
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Çiftçi, bitkisel üretimini verimli bir biçimde yapabilmek için gerekli olan 

bilgiye ulaşmak istemektedir. Bu bilgi teorik olmaktan çok pratik, 

uygulamaya dönük olmalıdır. Toprak analizi ve gerekli gübre tespiti, 

kaliteli ve uygun tohum seçimi, uygun ekim zamanı, tarlanın ekime 

hazırlanması süreci, tarım alet ve edevatının doğru kullanılması gibi 

konularda çiftçimize gerekli bilgi ve desteğin hızlı bir biçimde 

ulaştırılması gerekmektedir. 

 

3. Hasat sonrası ürünün pazarlanması hususunda tarım kredi 

kooperatifleri tarafından yardım ve destek yeterli ölçüde 

sağlanmalıdır. 

 

4. Bitkisel üretimin daha yoğun ve verimli bir biçimde, sonuç olarak 

çiftçiyi tatmin edecek şekilde geliştirilebilmesi için, Bayburt’ta 

hayvancılığın geliştirilmesi bir ön koşuldur. Bitkisel üretim ve 

hayvancılık birbirinin türevi ve tamamlayıcısıdır. Bu bakımdan bitkisel 

üretimi geliştirmek için yeterli düzeyde hayvancılığa, hayvancılığı 

geliştirmek için ise yeterince ve verimli şekilde üretilmiş bitkisel 

üretime gereksinim vardır. 

 

5. Yine gözlemlediğimiz kadarıyla, hayvancılığa alaka da artmaktadır. 

Büyük ve küçükbaş hayvan sayısının hızla artmakta olduğunu 

görüyoruz. Nitekim bu seyahatimiz sırasında en az 4 çiftçimizin 

teşviklerden yararlanarak 50’şer başlık süt inekçiliği tesisi kurmak 

istediklerini, bazı hayvan yetiştiricisi hemşerimizin ise tesislerinde 

iyileştirme yaparak, süt inekçiliğini geliştirmek düşüncesinde olduklarını 

gördük. Bu hemşerilerimiz bilgilenmeleri ve yardımcı olunması için Tarım 

İl Müdürlüğüne yönlendirilmektedirler. 

 

6. Bayburt kırsalında özellikle küçük aile işletmelerinin, süt inekçiliği 

yaparak, bu işten cazip sonuçlar elde etmesi açısından bu yıl önemli 

gelişmelerin olduğunu gözlemledik. Bir kere süt ürünleri üreten 

Karadeniz firması, büyük süt üreticisi işletmeler yanında bu yıl küçük 

işletmelerinde sütlerini toplamaya özen göstermektedir. Bu önemli bir  
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gelişmedir. İkincisi üreticimizden büyük ölçüde süt talep edecek 1-2 

işletme daha devreye girmektedir ki, böylece süt talebi kısa bir zaman 

zarfında en az ikiye katlanmış olacaktır. 

 

7. Süt hayvancılığı yapan çiftçilerimiz, artık ürettikleri sütü kendi klasik 

yöntemleriyle yağ, peynir, lor haline getirmek yerine, sadece süt 

üretimine odaklanarak, daha fazla süt üretmek ve alıcıya sağlıklı bir 

biçimde teslim etmek suretiyle daha avantajlı olacaklarını biliyorlar.    

 

8. Süt inekçiliğinin aile ekonomisi için ciddi bir ekonomik değer olduğu, 

Bayburt kırsalında bu iş geliştirilir ve yaygınlaştırılırsa her köye, ayda 

diğer ekonomik faaliyetlerin yanında 10-20.000 TL kadar nakit para 

sokulabileceği görülmektedir. Bu imkân iyi bir şekilde değerlendirilerek 

kırsal kesimde önemli bir ekonomik hamle yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Tabii bu neticenin elde edilebilmesi için gerekli alt yapı eksikliklerinin 

giderilmesi, sağlıklı hayvan bakım ve süt üretim metotlarının 

öğrenilerek, titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

 

9. Bayburt’un toplam arazisinin %57,6’sı mera ve çayırdır. Bu oranın 

Türkiye ortalamasının üç katı olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Bayburt 

900 Km2 lik bir ovaya sahiptir. Bu ovanın önemli bir kısmı sulanabilir 

konumdadır. Sadece bu coğrafi göstergelere bakarak Bayburt’un bir 

tarım ve hayvancılık merkezi olması gerektiği sonucuna varmak 

mümkündür. Kaldı ki tarihi geçmişi de bunu teyit etmektedir. 

 

10. Bu arada daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz gibi, arıcılığın 

geliştirilmesi, Bayburt’un arıcılık açısından da önemli bir üs haline 

getirilmesi coğrafi konumu ve avantajı itibariyle zorunludur. 

 

11. Araklı tüneli, Kop tüneli, Erzincan yolu bitirildiğinde Bayburt, 

çevresindeki 5 il merkezine sadece 80 ila 120 Km. mesafede olacaktır. 

Bu konum Bayburt’u özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin bir 

hayvancılık ve yem bitkileri üretim merkezi haline getirmektedir.  
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Eskiye nazaran çok daha kolay ulaşım imkânları ile ekonomik 

bütünleşme sağlanmış olacaktır. 

 

12. Böyle bir üretim ve pazarlama merkezi haline gelebilmek için yapılması 

gerekenleri düşünmeli, planlamalı ve gerçekleştirmeliyiz. Bir kere 

hayvan varlığı konusunda hedefler koymalıyız. Örneğin Bayburt olarak,  

önümüzdeki 10 yıl içinde, 100.000 büyükbaş, 250.000 küçükbaş 

hayvan varlığı ve 50.000 arı kovanı hedeflerini koymalı, tarım ve 

hayvancılık konusundaki tüm altyapıyı bu hedeflere göre düzenlemeliyiz. 

 

13. Hayvancılıkta süt ve etin, bitkisel üretimde ise kaba ve kesif yemin 

kolayca pazarlanabilmesi, değerini bulabilmesi çiftçi için hayati öneme 

sahiptir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, üretilen sütün değerlendirilmesi 

hususunda önemli bir yol alındığı anlaşılmaktadır. Bu süreç bilinçli bir 

biçimde geliştirilecektir. Etin değerlendirilmesi için ise et ürünlerini 

işleyecek orta cesamette bir tesise ihtiyaç vardır. Besicilikle iştigal 

eden çiftçimizi sadece kurbanlık mal yetiştirir konumdan kurtarmalı, 

kurulacak böyle bir et işleme tesisi sayesinde, rutin, hızlı ve güvenli 

biçimde besi malını satabilir konuma getirmeliyiz. Keza Bayburt’ta 

kurulacak çok işlevli bir  “Tarım ve Hayvancılık Kompleksi” de, çiftçinin 

malını rahat satabileceği, alabileceği ve piyasa oluşmasını 

sağlayabileceği önemli bir kurum olacaktır. Bayburt’a bu iki önemli 

tesisin kazandırılması için, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

proje üretmeye çalışmakta, Bayproje olarak bizde destek vermekteyiz. 

Son görüşmemizde Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş’in konuya 

duyarlı olduğunu görmemizin, bizi mutlu ettiğini belirtmeliyiz. 

 

14. Tarım ve Hayvancılık konusunda söyleyeceğimiz son söz; Bu sektörün 

Bayburt’ta önemli bir potansiyele sahip olduğu ve bu potansiyeli iyi 

bir şekilde değerlendirirsek, Bayburt’un kısa sürede önemli bir 

ekonomik atılım yapabileceği gözlemimizdir. Bunun için de, kamu 

yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, tüm Bayburtluların ve 

Bayburt Üniversitesi’nin konuya duyarlı olmaları,  yoğunlaşmaları ve 

belirli bir eşgüdüm içinde alınması gereken tedbirleri saptamaları ve  
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almaları gerekmektedir. Özellikle Bayburt Üniversitesi’nin “Öncü 

Sektörler”le ilgili bölümleri bir an önce açması, bölüm açamadığı 

durumlarda “Sürekli Eğitim Merkezi”  ve tarafımızdan önerilen “Çiftçi 

Eğitim Koordinasyon Merkezi” gibi birimleri hayata geçirmesi ve bu 

konularda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyona 

özen göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

Son olarak, Turizm ve Tanıtım konusunda da birkaç değerlendirme ve 

gözlemimizi ilave edeceğiz. 

 

1. Kabul etmek gerekir ki, Baksı Müzesi’nin Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi’nden “Yılın Müzesi Ödülü” nü almış olması, 

Bayburt’un tanıtımı açısından çok önemli bir olaydır. Bayburt’un bunu 

iyi değerlendirmesi gerekir. 

 

2. Baksı müzesini ilk defa 2011 Mayıs ayında ziyaret ettik. O tarihte 

yazdığımız “Gözlem ve İnceleme Raporu”nda müzeye giden 

karayolunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Mayıs 

2013 te ve Mayıs 2014 te yeniden gittik. Gördüğümüz o ki,  üç yıl 

içinde bu yolda ciddi bir iyileştirme yapılmamıştır. Aslında 

uluslararası boyutta tanınan ve Bayburt’un tanınmasına önemli 

katkıda bulunacak olan böyle bir tesise ulaşım yolunun acilen 

iyileştirilmesi gerekirdi, bir an önce gereği yapılmalıdır. 

 

3. Baksı müzesi çevresinin konsepte uygun biçimde ağaçlandırılması 

gerekir. İlgililerin bu konuya da özen göstereceğini umuyoruz. 

 

4. Müze çevresinin organik veya ekolojik tarım alanı haline getirilerek, 

turistik cazibenin artırılması düşünülebilir. Bu konuda Bayproje, 

Tarım İl Müdürlüğü ve Baksı Müzesi olarak bir proje geliştirmeye 

çalışacağız. 
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5. Kanaatimizce, Baksı Müzesinin yurt içinde ve yurt dışında böylesine 

tanınır hale gelmesi, Bayburt turizminin geliştirilmesi için 

kullanmalıdır. Bayburt’un turizm zenginliklerini (Bayburt Kalesi, 

Çımağıl Mağarası, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Tarih ve Doğa turizm 

kaynaklarını), Baksı ile bütünleştirecek projeler üstünde çalışılmalı 

ve Bayburt için yeni bir turizm konsepti geliştirilmelidir.  

 

6. Turizm konusunda da Üniversite’nin yapabileceği çok şey olduğunu, 

en azından bünyesindeki “Sürekli Eğitim Merkezi” marifetiyle, 

beşeri altyapıya önemli katkıda bulunabileceğini değerlendiriyoruz. 

 

 

Selam, sevgi ve saygılarımızla, 

 

27 Haziran 2014 

BAYPROJE Yönetim Kurulu                 

 

   


