
9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Açıldı
Kastamonu’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından düzenlenen “9.Tarım 
ve İnsan” temalı fotoğraf yarışmasının 
sergisi açıldı.Serginin açılış törenine; Kas-
tamonu Valisi Sayın Yaşar KARADENİZ, 
Belediye Başkan Vekili Eşref CAN, Vali 
Yardımcısı Vedat YILMAZ, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Osman YAMAN, 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet BUTUR, 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Adem CANBAZ, Denizbank Kas-
tamonu Şubesi Müdürü Murat ÖZCAN, İl 
Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, sivil 
toplum örgütü temsilcileri ile halk katıldı.

Bekiroğlu Hayvancılık Tesisi  Törenle Açıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamın-
da, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
projesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından desteklenerek 
İlimiz Merkez Etyemez Köyünde inşa 
edilen “Bekiroğlu Tarım ve Hayvancı-
lık Tesisi”  düzenlenen törenle hizme-
te açıldı.

Açılışa; Vali Yaşar KARADENİZ,  Kas-
tamonu AK Parti Milletvekili Metin 
ÇELİK, Belediye Başkanı Tahsin BA-
BAŞ, İl Jandarma Komutanı J.Alb. 
Metin ÖZBEK, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Osman YAMAN, İl 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHCA-
CIOĞLU, İl Müftüsü Osman AYDIN,  
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk 
ÖZDEMİR, Veteriner Hekimler Oda-
sı Başkanı H. İbrahim MAŞALICI, 

Belediye Meclis Üyesi Zeki KEBECİ, 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet BUTUR, 
Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı 
Aden CANBAZ, yatırımcılar, muhtar-
lar, basın mensupları, çok sayıda va-
tandaş ve çiftçiler katıldı.

Sayfa 3’te 

İlimiz Azdavay İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 14 
yetiştiricimize; 150 dekar alanda ekil-

mek üzere 1630 kg. fiğ tohumu dağıtı-
mı yapıldı.

Sayfa 3’te 

Azdavay’da Fiğ Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Doğa Mantar 
Tesisine Ziyaret

Valimiz Sayın Yaşar KARADENİZ; geç-
tiğimiz günlerde açılışı yapılan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal 
kalkınma destekleri kapsamında % 50 
malzeme desteği verilen Doğa Mantar 
Ürünleri Üretim, Soğuk Hava Depola-
ma ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 
ne ziyarette bulundu.

Süt Hijyeni Kursu Belge 
Dağıtım Töreni ve 

Bilgilendirme Toplantısı 
Yapıldı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Akşam Sanat Okulu İşbirliği ile İlimiz 
Merkez Karaş köyünde düzenlenen 32 
saatlik Süt Hijyeni Kursuna katılan ka-
dın çiftçilerimiz için belge dağıtım tö-
reni gerçekleştirildi.

Sayfa 2’de 

2017 Yılı Genç Çiftçi 
Projesi Tamamlandı

31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Genç Çiftçi Projelerinin Destek-
lenmesi Tebliği (Tebliğ No; 2017/10)  
kapsamında; Bakanlığımız tarafından 
İlimize tahsis edilen 8.040.000 TL. 
ödenek karşılığında desteklenmesine 
karar verilen 268 projenin uygulaması 
tamamlandı.

Sayfa 2’de 

Sayfa 2’de 

Birlikte Üretim Projesi 
Bilgilendirme Toplantısı 

Gerçekleştirildi
Bakanlığımızca tarımsal üretimde ve-
rimliliğin artırılması ve gıda güvenli-
ğinin sağlanması amacıyla parçalı veya 
yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü-
nün altındaki tarım arazileri ile hayvan-
cılık işletmelerinin ölçeğe uygun, verim 
ve kalite artışını sağlayacak şekilde bir 
araya getirilerek tek elden yönetilmesi 
suretiyle işletilmesine yönelik olarak 
2018 yılından itibaren uygulanacak 
olan “Birlikte Üretim Projesi”  ile ilgili 
olarak İlimiz Merkez Kuşkara Köyün-
de, Devrekâni İlçesi Habeşli Köyünde 
ve Taşköprü İlçesi Vakıfbelören Köyün-
de bilgilendirme toplantıları gerçekleş-
tirildi. Sayfa 4’te 

Damızlık Düve 
İşletmeleri Ziyareti

2017/10465 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan 2017 yılında 
yapılacak olan Tarımsal Desteklemele-
re ilişkin Usul ve Esaslar ile 26.08.2017 
tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Hayvancılık Desteklemele-
ri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 
(2017/32) kapsamında yetiştirici bölge-
si olarak belirlenen İlimizde, TÜRK-
VET Kayıt Sistemine kayıtlı büyükbaş 
hayvancılık işletmesi olan, en az 20 en 
çok 200 baş 8-13 aylık boş damızlık 
düve veya gebe düve alan yetiştiricilere 
düve alım bedelinin % 30’u oranında 
hibe düve desteği verilmektedir.

Sayfa 4’te 

Tarım Sigortaları 
Bilgilendirme Toplantısı

Sayfa 5’te 

Ceviz Yetiştiriciliği 
Anlatıldı

Sayfa 3’te 

Siyez Buğdayı Çeşit 
Geliştirme 

Çalışmaları
Araç İlçesi İş ve Kültür Merkezinde yapı-
lan İlçe Müftüsü ve personelinin katıldığı 
programda, ceviz yetiştiriciliği de anla-
tıldı.

İlimizde yıllardan beri tarımı yapılan 
Siyez Buğdayı için; “Siyez Buğdayında 
Seleksiyon Islahı İçin Başlangıç Mater-
yalinin Hazırlanması Projesi” çalışmaları 
devam ediyor.

Sayfa 4’te 

Kadınlar Güçleniyor 
Projesi 

Eğitimi Başladı
Sayfa 4’te 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 
tarafından, aralarında ilimizin de yer al-
dığı 29 ilde “Tarımda Genç Girişimci Ka-
dınlar Güçleniyor Projesi” başlatıldı.

Sayfa 9’da 
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Doğa Mantar Tesisine Ziyaret
Valimiz Sayın Yaşar KARADENİZ; geç-
tiğimiz günlerde açılışı yapılan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal 
kalkınma destekleri kapsamında % 50 
malzeme desteği verilen Doğa Mantar 
Ürünleri Üretim, Soğuk Hava Depolama 
ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ne zi-
yarette bulundu.
Vali Yaşar KARADENİZ ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Osman YA-
MAN’a, Firma Yetkilisi Ferhat ÇEVİK ile 
firma çalışanları tarafından doğadan 
gelen mantarların toprağının temizlen-
mesi, sınıflandırılması, yıkama, şoklama 

ve paketleme sistemi hakkında bilgiler 
verildi.
Tesisi gezen KARADENİZ; soğuk hava 
depolarında, doğadan gelen mantarla-
rın ve Kastamonu yöresine ait kuşburnu, 
kızılcık, alıç, erik, elma, ahlat ve şeker-
pancarı gibi doğal ürünlerin marmelat 
ve pekmezinin yapılarak muhafaza edil-
diğini yerinde inceleyerek; “Bu tür işlet-
meleri gördükçe mutlu oluyoruz, bu tip 
teşviklerden herkesin yararlanmasını 
istiyoruz. Ben yatırımcı ile çalışanlarını 
tebrik ediyor ve bol kazançlar diliyorum” 
dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Akşam Sanat Okulu İşbirliği ile İlimiz 
Merkez Karaş köyünde düzenlenen 
32 saatlik Süt Hijyeni Kursuna katılan 
kadın çiftçilerimiz için belge dağıtım 
töreni gerçekleştirildi.
Programa Kastamonu Valisi Sayın Ya-
şar KARADENİZ, İl Jandarma Komu-
tanı J. Alb. Metin ÖZBEK, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Osman YA-
MAN, İl Müftüsü Osman AYDIN, Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah 
SAVAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz 
BAHCACIOĞLU, İl Kültür ve Turizm 
Müdür V. Fahrettin ŞENOĞLU, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet KU-
YULU, İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Vekili Nida SİNSİ, Orman Bölge Müdü-
rü Hayati ÖZGÜR, Merkez Karaş Köyü 
Muhtarı Mustafa İĞDİRLİ, kursiyer ka-
dın çiftçilerimiz ve aileleri katıldı.
Programda ilk olarak Valimiz Sayın 
Yaşar KARADENİZ tarafından değerli 
çiftçimiz Ayfer TUZSUZ’a kurs katılım 
belgesi ve hediyeleri takdim edildi. 
Daha sonra sırasıyla kadın çiftçilerimi-
ze kurs katılım belgeleri ve hediyeleri 
protokol tarafından verildi.
Sütün insan sağlığı açısından çok 
önemli bir besin kaynağı olduğu ama 
işleme aşamasında hijyen kurallarına 
uyulmadığı takdirde istenmeyen du-
rumlarla karşılaşabileceğini, süt hijye-
ninin bu nedenle çok önemli bir konu 
olduğunu belirten Vali KARADENİZ, 
sertifika almaya hak kazanan         kadın 
çiftçilerimizi tebrik etti. 
Genel ve özel hijyen kuralları, sütte 
bozulmaya neden olan faktörler, çiğ 

süt kriterleri, çiğ sütün taşınmasında 
dikkat edilecek hususlar, toplama mer-
kezleri, numune alma ve kontroller, uy-
gunsuzluk durumunda yapılacak işlem-
ler ile tehlike analizi ve kritik kontrol 
noktaları (HACCP) konularında eğitim 
alan kadın çiftçiler köylerinde böyle 
bir hizmet alma imkanı bulduklarından 
dolayı mutluluklarını dile getirdi.
Kursiyerler hayvan sağlığı, ahır hijyeni, 
sağım hijyeni, kişisel hijyen, alet ekip-
man hijyeni, sütün soğutulması, sütün 
sıcaklık kriterleri, nakliye araçlarının 
donanımı, süt toplama merkezlerinin 
özellikleri gibi konular ile çiğ sütün 
üreticisinden hijyenik koşullarda top-
lanması, depolanması ve nakledilmesi 
ve bu konuda sorumluluk bilincinin 
oluşması için gerekli bilgiler konusun-
da eğitim aldıklarından dolayı bu kurs-
ta emeği geçen eğiticilere teşekkürle-
rini ifade etti.
Programın ikinci kısmında: kadın çift-
çilerimize ve ailelerine bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Burada 
TKDK İl Koordinatörü Ahmet KUYU-
KU, IPARD II Dönemi Üçüncü Başvuru 
Çağrı İlanı, Kırsal Kalkınma ve Örgüt-
lenme Şube Müdürü Sinan ÇELEBİ-
CAN, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Kapsamında Bireysel 
Sulama Sistemi,  Hayvan Sağlığı ve Ye-
tiştiriciliği Şube Müdürü Halis Turgut 
BAYDAR, Hayvancılık Desteklemeleri, 
hayvan nakilleri ve devri konularında 
çiftçilerimizi bilgilendirdi.  
Program çiftçilerin gerçekleştirilen su-
numlar ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün çalışma alanına giren 
konular hakkındaki sorularının cevap-
landırılmasının ardından son buldu. 

Süt Hijyeni Kursu Belge Dağıtım 
Töreni ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

2017 Yılı Genç Çiftçi 
Projesi Tamamlandı.

31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Genç Çiftçi Projelerinin Destek-
lenmesi Tebliği (Tebliğ No; 2017/10)  
kapsamında; Bakanlığımız tarafından 
İlimize tahsis edilen 8.040.000 TL. 
ödenek karşılığında desteklenmesine 
karar verilen 268 projenin uygulaması 
tamamlandı.
Bu kapsamda; büyükbaş hayvan pro-
jelerinden İl genelinde 134 genç çift-
çiye altışar büyükbaş hayvan olmak 
üzere toplam 804 baş hayvan tören-
le teslim 
e d i l m i ş t i r. 
Yine diğer 
p r o j e l e r 
d a ğ ı l ı m ı n -
da, Arıcılık 
projesinde 
37 genç çift-
çiye 1480 
arılı kovan, 
1 coğrafi 
işaretli ürün 
(sarımsak), 1 
mantarcılık, 
1 kapama 
meyve bah-
çesi ve 5 sera projesi ve 1 kanatlı pro-
jesi tamamlanmıştır.
2017 yılında ilk olarak uygulanan, Bü-
yükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve 
Hayvan Alımı Projesinde 17 Genç Çift-
çiye Çadır Ahırları ve 51 Besi Hayvanı 
teslim edilmiş, Küçükbaş Hayvancılık 
Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı Proje-
sinde 11 Genç Çiftçiye Çadır Ağılları 
ve 220 Akkaraman ırkı koyunları tes-
lim edilmiştir.
Küçükbaş hayvan projelerinden ise, İl 
genelinde 2 genç çiftçiye 74 baş kıl ke-
çisi, 57 Genç Çiftçiye 37’şer küçükbaş 
koyun olmak üzere toplam 2109 baş 
hayvan törenle teslim edilmiştir.  
Son olarak küçükbaş hayvanlardan 37 
baş Turcana ırkı koyun 1 genç çiftçiye 
27.01.2018 tarihinde törenle teslim 
edildi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü önünde yapılan teslim törenine; 
İl Müdürü Osman YAMAN, Kırsal Kal-
kınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 

Sinan ÇELEBİCAN, teknik personel, 
Genç çiftçi ve ailesi katıldı.
İl Müdürü Osman YAMAN burada 
yaptığı konuşmada; “Bu gün burada 
bir genç çiftçiye daha  37  küçükbaş 
hayvanının teslimatıyla 268 projenin 
tamamlandığını, böylelikle 2017 yılın-
da büyükbaş hayvancılık konusunda 
134 genç çiftçiye 804 baş damızlık 
düve, küçükbaş hayvancılık konusun-
da 58 genç çiftçiye 2146 baş koyun, 
2 genç çiftçiye 74 baş keçi, arıcılık 
konusunda 37 genç çiftçiye 1480 arılı 

kovan, coğra-
fi işaretli olan 
gıdaların üreti-
mi konusunda 
1 genç çiftçi-
ye, kontrollü 
örtü altı tesisi 
konusunda 5 
genç çiftçiye, 
kapama meyve 
tesisi ve bağcı-
lık konusunda 
1 genç çiftçiye 
ve kanatlı ko-
nusunda 1 genç 
çiftçiye, man-

tarcılık projesi konusunda 1 genç çift-
çiye destek verildi” dedi.
İl Müdürü YAMAN, konuşmasının 
devamında; “Ayrıca, bu yıl ilk olarak 
ağıl ve ahırı olmayan genç çiftçilere 
de bu konuda destek verdik. 17 Genç 
çiftçimize Modern Çadır Ahırlarını ve 
3’er baş besi hayvanı teslimi yapıldı. 
Yine 11 genç çiftçimize de Çadır Ağıl-
ları ve 20’şer baş koyun teslimi yapıl-
dı. Toplam olarak 268 genç çiftçiye % 
100 hibe desteği verilmiştir” ifadesini 
kullandı.
İl Müdürü YAMAN konuşmasını, 
“Projenin İlimiz ve Ülkemiz tarımına 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini, 
bu projenin 2018 yılında da devam 
edeceğini, siz çiftçilerimizden projeye 
olan ilginin artarak devam etmesini 
beklediklerini” belirterek tamamladı.
Bu proje hibe şeklinde verilmiş olup, 
işletme kontrolleri İl Müdürlüğümüz 
personeli tarafından muhtelif zaman-
larda yapılmaktadır.

90 Bin Çilek Fidesi 
Toprakla Buluştu

İlimizde uygulanan “Çilek Yetiştiriciliğini 
Geliştirme Projesi” kapsamında 90 bin 
çilek fidesi toprakla buluştu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tara-
fından müştereken % 50 destekli olarak 
uygulanan Albion nötr gün çeşidi çilek 
fidesi ve malç naylonu çiftçilerimize da-
ğıtıldı.
Çilek fidesi dağıtımı esnasında bir açık-
lama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Osman YAMAN; “İlimizde yıl-

lardan beri çilek yetiştiril-
diğini, İlimizin havasının ve 
suyunun temiz olması, fazla 
ilaç ve gübre kullanılma-
ması nedeniyle; çok kaliteli 
çilek ürünü elde edildiğini, 
diğer illerde çilek bitmek 
üzere iken İlimizde son tur-
fanda üretim yapılması gibi 
nedenlerle pazarlama soru-
nunun olmadığını, üretim 
yapan çiftçilerimizin mem-
nuniyetlerini gözlemledik-
lerini, bunun tüm yorgunlu-

ğumuzu çıkardığını, bu tür çalışmaların 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
edeceğini” bildirdi.
Proje kapsamında; başta Devrekâni ol-
mak üzere; Merkez, Taşköprü, Hanönü, 
Küre, Çatalzeytin ve Abana İlçelerimize 
toplam 15 dekar çilek bahçesi kuruldu.
Çilek fidelerinin nasıl dikileceği ve ya-
pılacak bakım ile ilgili verilen bilginin 
ardından, fideler ve malç naylonu üreti-
cilerimize dağıtıldı.
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Ülkemizde hayvancılıkta arzu edi-
len gelişmenin temin edilmesi, 
verimliliğin ve karlılığın sağlan-
ması büyük ölçüde kaliteli kaba 

yem üretimine bağlıdır. En önemli kaba 
yem kaynaklarımız çayır mera alanları ile 
yem bitkisi ekiliş alanlarıdır. Bu amaçla 
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Mü-
dürlüğü tarafından, hayvancılığımızın ih-
tiyacı olan yem bitkileri üretimini arttır-
mak için; hayvancılık potansiyeli yüksek 
İlimizin de içinde yer aldığı 36 il ve ilçe-
lerde uygulanmak üzere “Çayır-Mera ve 
Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi” 
yürütülmektedir.
Bu kapsamda İlimiz Daday İlçesinde uy-

gulanan proje gereğince, Çiftçi Kayıt Sis-
temine kayıtlı olan ve hayvancılık yapan 
çiftçilere; çiftçi ailelerine destek olmak 
amacıyla % 30 çiftçi katkılı olarak serti-
fikalı yem bitkisi olan, Yonca, Korunga ve 
Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.
Tohumların dağıtımı; Arabacılar, Budak-
lı, Tüfekçi, Boyalılar, Elmayazı ve Bolatlar 
köyü olmak üzere toplamda 6 köyde 15 
çiftçimize 825 kg Yonca tohumu, 8 çiftçi-
mize 950 kg Sertifikalı Korunga tohumu 
ve 8 çiftçimize de 1475 kg Macar Fiği to-
humu olarak gerçekleşti.
Tohum dağıtımı esnasında, yem bitkileri 
tarımı ile ilgili sorulan sorular cevaplan-
dırıldı.

Daday’da Yem Bitkileri Tohumu Dağıtımı

Bekiroğlu Hayvancılık 
Tesisi Törenle Açıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, 
çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi pro-
jesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından desteklenerek İlimiz Merkez 
Etyemez Köyünde inşa edilen “Bekiroğ-
lu Tarım ve Hayvancılık Tesisi”  düzenle-
nen törenle hizmete açıldı.
Açılışa; Vali Yaşar KARADENİZ,  Kasta-
monu AK Parti Milletvekili Metin ÇELİK, 
Belediye Başkanı Tah-
sin BABAŞ, İl Jandar-
ma Komutanı J.Alb. 
Metin ÖZBEK, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Osman YA-
MAN, İl Milli Eğitim 
Müdürü Cengiz BAH-
CACIOĞLU, İl Müftü-
sü Osman AYDIN,  AK 
Parti Merkez İlçe Baş-
kanı Faruk ÖZDEMİR, 
Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı H. İbra-
him MAŞALICI, Bele-
diye Meclis Üyesi Zeki 
KEBECİ, Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet BU-
TUR, Damızlık Koyun 
Keçi Birliği Başkanı 
Aden CANBAZ, yatı-
rımcılar, muhtarlar, 
basın mensupları, çok sayıda vatandaş 
ve çiftçiler katıldı.
Yatırımcı Suat BEKİROĞLU yaptığı ko-
nuşmada; inşaat aşamasında bazı zor-
luklarla karşılaşsalar da yılmadan çalışa-
rak bugüne geldiklerini ifade etti. Böyle 
bir tesisi hep hayal ettiklerini ifade eden 
BEKİROĞLU bu tesisin yapımında katkı 
sağlayan, destek veren ve programına 
katılan herkese şükranlarını sundu.
İl Müdürü Osman YAMAN konuşma-
sında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamak için Bakanlığımız 
tarafından yatırımlara destek verildiğini 
ifade etti. İl Müdürü YAMAN konuşma-
sının devamında;  “Bakanlığımızca uy-
gulanmakta olan Kırsal Kalkınma Des-
tekleri 11. Etap kapsamında 129 başvuru 
yapıldı. Bu başvurulardan 90’ı Bakanlı-
ğımız tarafından programa alındı ve 73 
yatırımcıyla sözleşme imzalandı. Bu gün 
açılışını yapmış olduğumuz bu tesiste bu 
projelerden birisidir. Çiftlik faaliyetleri-
nin geliştirilmesi konusunda uygulanan 
bu projenin maliyeti 242.000 TL olup, 
121.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır.  Bu 
proje kapsamında 1 adet yem karma ma-
kinesi, 1 adet süt soğutma tankı, 1 adet 
otomatik süt sağım sistemi, 55 adet ya-
tak durak seti, 120 adet yemlik kilit sesi 
ve 12 adet donmaz hayvan suluğu alındı. 
Tamamlanan bu projenin yatırımcımıza, 
ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dile-
rim” dedi.
Belediye Başkanı Tahsin BABAŞ ko-
nuşmalarında, Kastamonu’nun tarım 
anlamında Anadolu’nun en önemli şe-
hirlerinden bir tanesi olduğunu ancak 

köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
genç nüfusun azaldığını ifade etti.  Bele-
diye Başkanı BABAŞ konuşmasının deva-
mında; “Kısa zamanda bunun çözümünü 
bulmamız lazım. Hem genelde hem de 
yerelde bu noktada önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. Şehirde yaşamanın kolay 
olduğu anlayışını ortadan kaldırmalıyız. 
Hepimiz köy çocuğuyuz.  Ben her zaman 

insanın doğduğu yerde doyması kanaa-
tindeyim. Yatırımcımız, gencimiz iste-
diği zaman köyünde iyi projeler hayata 
geçirebiliyor. Bu noktada devletin ciddi 
desteği var. Daha ilmi bir şekilde tarım 
ve hayvancılık yapılıyor. Buzağı ölümle-
ri yüzde 15 seviyelerinde, Avrupa’da ise 
yüzde 5 seviyelerinde, bunu düşürmeli-
yiz. İnsanlar artık veterinerlerden kork-
mamalı içli dışlı olmalıdır. Veterinerler 
de sahada olmalıdır. Buzağı ölümlerini 
azaltmak için veterinerlik hizmetlerinin 
verimli şekilde kullanılmasını sağlamalı-
yız” ifadelerini kullandı.
Tarım ve hayvancılıkla ilgili çok ciddi 
destekleri olduğunu ifade eden Mil-
letvekili Metin ÇELİK konuşmasında; 
“Bugün çok güzel bir tesisin açılışında 
sizlerle birlikteyiz. Bekiroğlu ailesine bu 
tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Genç 
çiftçiye iki yıldır 528 genç çiftçimize 
30’ar bin TL.den toplam 15.840.000._TL 
Hibe desteği kazandırmış olduk. Bende 
köy çocuğuyum. Girdiler çok önemli. 
Bizim hayvana yedirdiğimiz ürünün 
maliyetinin düşürülmesi çok önemlidir. 
Bunun başında da sulama geliyor. Hay-
vancılık satın alınan yemle yapılmaz. Ya-
pılır ama kazanç çok düşük olur. Ama biz 
kendi hayvanımıza yedireceğimiz ürünü 
kendimiz üretip onunda desteğini dev-
letten ve hükümetten alırsak bu iş daha 
cazip hale geliyor” dedi.
Vali Yaşar KARADENİZ konuşmasında, 
köyden göçlerin önlenmesi adına bu ya-
tırımların önemli olduğuna dikkat çekti. 
Vali KARADENİZ;  “Eskiden köylerde 
kendi içerisinde kapalı bir ekonomik 

yapı vardı. Bunun şimdi devam etmesi 
mümkün değil. Şimdi köylerde de para 
dönmek zorunda. Köylerde bir şey üre-
tilmeli onla da para kazanılmalı. Bazı 
ihtiyaçlarda para harcanarak sağlanma-
lı. Kırsalda milli gelirin artışı ancak bu 
şekilde sağlanabilir. Profesyonel tarım 
artık ön plana çıkmaya başlayacak. Bunu 
meslek edinmiş ve o mesleğin inceliğini 

ve teknik yönünü kendi 
bilen veya bilen birilerini 
yanında çalıştırarak onlar-
dan destek alan işletmeler 
oluşacaktır” dedi.
Tarımın gelişmesinin diğer 
sektörleri de tetikleyece-
ğini ifade eden Vali KARA-
DENİZ, “Bundan sonra ise 
buralarda yapılan üretimin 
değerlendirilmesi var. Bu-
radan elde edilen sütten 
elde edilecek ürünlerin çe-
şitlendirilmesi hedef olma-
lı ve o hedef doğrultusunda 
çalışılmalıdır. Tarımın geliş-
mesi diğer sektörlerin de 
gelişmesini tetikleyecektir. 
Gelişmiş illerin kökeninde 
hep tarım vardır. Kastamo-
nu da artık bu yola girme 
sürecindedir. TKDK tara-

fından açıklanan 252 Milyon Avro’luk 
destekten 5 ila 10 milyon Avro’luk kısmı-
nı Kastamonu’ya getirmeliyiz. Bu hede-
fe ulaşmak için el birliği ile çalışmalıyız” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualarla açılan 
tesisin gezilmesinin ardından, yapılan 
ikram sonrası program sona erdi. 

Azdavay’da Fiğ Tohumu Dağıtımı Yapıldı
İlimiz Azdavay İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
14 yetiştiricimize; 150 dekar alanda 
ekilmek üzere 1630 kg. fiğ tohumu 
dağıtımı yapıldı.
Tohum dağıtım programında bir ko-
nuşma yapan İl Müdürü Osman YA-
MAN; “İlimizde hayvansal üretimin 
ön planda olduğunu, bu nedenle 
yem bitkisi ekilişinin teşvik edildi-
ğini, bu gün burada 1.630 Kg. adi fiğ 
tohumu dağıtımının gerçekleştiril-
diğini, bu tohumların bedelinin bir 
kısmının Bakanlığımız ödeneğin-
den karşılandığını, sonbahar döneminde 
bu güne kadar 7.575 Kg. yonca, 2.850 Kg. 
korunga ve 2.875 Kg. macar fiği tohumlu-
ğunun önceden dağıtıldığını, yem bitkisi 
ekilişini geliştirme çalışmaların bundan 
sonra da artarak devam edeceğini” söy-
ledi.
Çiftçilere çeşitli tarımsal konularda da 

bilgi veren İl Müdürü YAMAN konuşma-
sının son bölümünde; “Burada gördü-
ğüm ilgiden ziyadesiyle memnun kaldım. 
Nasip olur ise, ilkbahar döneminde de 
ekilişleri görmek için sizleri köyünüzde 
ve tarlanızda ziyaret etmek istiyorum” 
dedi.
Yapılan tohum dağıtımının ardından 
program son buldu.

Ceviz Yetiştiriciliği 
Anlatıldı

Araç İlçesi İş ve Kültür Merkezin-
de yapılan İlçe Müftüsü ve perso-
nelinin katıldığı programda, ceviz 
yetiştiriciliği de anlatıldı.
Müftülük tarafından yapılan top-
lantıya; Orman Bölge Müdürü 
Hayati ÖZGÜR, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Osman YA-
MAN, İlçe Müftüsü Abdülhamid 
PEHLİVAN, İlçe Müdürü Nihat 
AKKALKAN, Kastamonu Orman 
Bölge Müdürü Hayati ÖZGÜR, 
Araç Orman İşletme Müdürü Tu-
ran KÜÇÜK, İl Genel Meclisi Üyesi 
Hamdi CESUR, Damızlık Koyun ve 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Adem CANBAZ ve çok sayıda da-
vetli katıldı.
İl Müdürü Osman YAMAN yapmış 
olduğu konuşmada; “Ceviz ye-
tiştiriciliği özellikle Araç İlçemiz 
için çok uygun bir meyve türü. İl 
Müdürlüğümüz ve Orman Bölge 
Müdürlüğümüz ile birlikte yıllar-
dır ceviz yetiştiriciliği konusunda 
müştereken çalışarak, son beş 
yılda 250.000 ceviz fidanını top-
rakla buluşturduk. İlimizin ceviz 
konusunda da söz sahibi olmasını 
arzu ediyoruz. Sizlerden bu ça-
lışmalarımıza destek vermenizi 
bekliyoruz. Her ne kadar İlimizin 
% 67’si orman ile kaplı olsa da bu 
geniş coğrafyada ceviz ve diğer 
meyve fidanı dikecek çok alanı-
mız var. Gelin hep birlikte inadına 
üretelim. Ama doğal ve kaliteli 
üretelim. Bıkmadan usanmadan 
üretelim. Kurum olarak her zaman 
çiftçimizin yanında ve hizmetin-
deyiz” dedi.
Daha sonra Orman Bölge Müdü-
rü Hayati ÖZGÜR tarafından ku-
rumu ile ilgili yapılan çalışmalar 
konusunda bilgilendirmede bulu-
nuldu.
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Siyez Buğdayı Çeşit Geliştirme Çalışmaları
İlimizde yıllardan beri tarımı yapılan 
Siyez Buğdayı için; “Siyez Buğdayında 
Seleksiyon Islahı İçin Başlangıç Mater-
yalinin Hazırlanması Projesi” çalışmaları 
devam ediyor.
Proje kapsamında, 2016 yılı hasat döne-
minde İhsangazi’den 40, Seydiler’den 5, 
Kastamonu Merkez’den 4 ve Devreka-
ni’den 1 çiftçi olmak üzere toplam 50 çift-
çiden toplanan siyez buğdayı başakları; 
2016 yılı güz döneminde hem İhsangazi 
ilçemizde  hem de Ankara Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü’nün Haymana’da bulunan deneme 
parselinde ekilmişti.
İhsangazi deki ve Ankara da ki deneme 
parselleri, 2017 yılı hasat döneminde ha-
sat edildi. Hasat edilen bu başakların ya-
rısı “Siyez Buğdayı Başlangıç Materyalin-
de Seleksiyon Islahı Çalışmaları Projesi 
(2. Aşama)” kapsamında, 09 Kasım 2017 
tarihinde İhsangazi ilçemiz Avşar Mahal-
lesinde 2 dekar arazide ekilmişti.
Hasat edilen başakların diğer yarısı da 
20 Şubat 2018 tarihinde daha önce gü-

zün ekilen parselin yan tarafına ekildi. 
Böylelikle Siyez Buğdayının güzlük ve 
yazlık ekimlerindeki gelişimleri ve kalite 
değerlerinin karşılaştırılması amaçlan-
maktadır.
Siyez Buğdayı deneme parseli ekimi-
ne; Yrd. Doç. Dr. Servet KEFİ,  İhsangazi 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 
Engin BIYIKLI ve ilçe Müdürlüğü perso-
neli katıldı.

Tarımda Genç Girişimci Kadınlar 
Güçleniyor Projesi Eğitimi Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığımız tarafından, araların-
da ilimizin de yer aldığı 29 ilde, 
kırsal alanda genç kadınlara 
yönelik sürdürülebilir iş ola-
naklarının yaratılması, mevcut 
istihdam olanaklarının korun-
ması, bu sayede kırsal alanların 
ekonomik faaliyet düzeylerinin 
arttırılması ve kırsal nüfusunun 
azalmasının önlenmesine kat-
kıda bulunması amacıyla “Ta-
rımda Genç Girişimci Kadınlar 
Güçleniyor Projesi” başlatıldı.
Bu proje kapsamında, Karade-
niz Bölgesi’nde Koordinatör il 
olarak belirlenen ilimizde, 25 
katılımcının yer aldığı ilk uygu-
lamalı girişimcilik eğitimimiz 
başlatıldı. İl Müdürlüğümüz Toplantı Sa-
lonunda başlatılan eğitimin açılışına, İl 
Müdürü Osman YAMAN, İl Müdür Yar-

dımcısı Mücahit TEMUR, İŞGEM Müdü-
rü Abdullah Burak LİVAN, Şube Müdürü 
Veysel SELBİ ile kursiyerler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İl Müdürü Osman YA-
MAN; Ülkemizde kırsal alanda 
yaşayan kadınların tarımdaki 
öneminden ve tarımsal faaliyet-
lerin devamı ve gelişmesi açısın-
dan kadın çiftçilerimize yönelik 
eğitim çalışmalarının gereklili-
ğinden bahsetti. Bunun yanında 
çiftçilerimizin üretici ve girişim-
ci olmalarının önemini vurgula-
yarak ilimizde ceviz,  kestane, 
kivi, siyez buğdayı ve çeltik ye-
tiştiriciliği ve ürünlerinin işlen-
mesi gibi farklı ürün gruplarının 
üretiminin arttırılması gerektiği-
ni belirtti.
İl Müdürü YAMAN konuşma-
sının devamında; “Üretmeye 

mecburuz. Ekilmedik bir karış toprak bı-
rakmamak üzere üretmeliyiz. Üretirsek 
daha güçlüyüz” dedi.

Damızlık Düve 
İşletmeleri

 Ziyareti
2017/10465 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 
yılında yapılacak olan Tarımsal Des-
teklemelere ilişkin Usul ve Esaslar 
ile 26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Hay-
vancılık Desteklemeleri Hakkında 
Uygulama Esasları Tebliği (2017/32) 
kapsamında yetiştirici bölgesi ola-
rak belirlenen İlimizde, TÜRKVET 
Kayıt Sistemine kayıtlı büyükbaş 
hayvancılık işletmesi olan, en az 
20 en çok 200 baş 8-13 aylık boş 
damızlık düve veya gebe düve alan 
yetiştiricilere düve alım bedelinin 
% 30’u oranında hibe düve desteği 
verilmektedir.
Bu kapsamda, İlimizde 67 yetiştirici-
miz bu desteklemeden yararlanmak 
için müracaat etmiş olup; yapılan 
inceleme ve değerlendirmeler ne-
ticesinde düve almaya hak kazanan 
Merkez Akdoğan Köyünden bir 
yetiştiriciye 51.000 TL hibe destek 
ödenerek 20 baş gebe düve, Taşköp-
rü İlçesinden bir işletmeye 96.900 
TL hibe destek ödenerek 38 baş 
gebe düve ve Tosya İlçesinden bir 
işletmeye 255.000 TL hibe destek 
ödenerek 100 baş gebe düve alımı 
yapılmıştır.
Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen 
İller arasında olan İlimizde proje 
kapsamında % 30 hibeli hayvan alı-
mı gerçekleştiren işletmeler Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Os-
man YAMAN, Hayvan Sağlığı ve Ye-
tiştiriciliği Şube Müdürü Halis Tur-
gut BAYDAR ve Ziraat Mühendisi 
Yaşar Zeynel ÇERÇİLER tarafından 
ziyaret edilerek, hayvanların genel 
durumu hakkında bilgi alındı.
İşletme ziyaretleri esnasında kısa 
bir açıklama yapan İl Müdürü Os-
man YAMAN; “Kurum olarak, Ba-
kanlığımız tarafından uygulanan 
projelerin tamamından çiftçilerimi-
zi yararlandırmak için çaba sarf edi-
yoruz. Bu gün üç ayrı işletmemizde 
158 damızlık düvenin, gayet bakımlı 
ve sağlıklı olduklarını görmekten 
son derece memnunum. Projede 
görevli olan mesai arkadaşlarım 
gerekli olan küçük uyarıları yerinde 
yaptı. İlimiz ve ülkemiz tarımına ha-
yırlı olsun” dedi.

Birlikte Üretim Projesi Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanlığımızca tarımsal üre-
timde verimliliğin artırılması 
ve gıda güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla parçalı veya 

yeter gelirli tarımsal arazi büyüklü-
ğünün altındaki tarım arazileri ile 
hayvancılık işletmelerinin ölçeğe 
uygun, verim ve kalite artışını sağ-
layacak şekilde bir araya getirile-
rek tek elden yönetilmesi suretiyle 
işletilmesine yönelik olarak 2018 
yılından itibaren uygulanacak olan 
“Birlikte Üretim Projesi”  ile ilgili ola-
rak İlimiz Merkez Kuşkara Köyünde, 
Devrekâni İlçesi Habeşli Köyünde ve 
Taşköprü İlçesi Vakıfbelören Köyün-
de bilgilendirme toplantıları gerçek-
leştirildi.
Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçek-
leştirilen bilgilendirme toplantıla-
rına; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Osman YAMAN, İl Müdür 
Yardımcısı Murat TÜRKMEN, Şube 
Müdürleri, teknik personel ve çiftçi-
ler katıldı.
Teknik personel tarafından yapılan 
“Birlikte Üretim Projesi”nin hedefle-
ri, amaçları ve içeriği hakkında çiftçi-
lere bilgilendirme yapıldı.
Üreticilerin sorularının cevaplan-
dırılmasının ardından toplantı son 
buldu. 
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İlimizde Mera, yaylak ve kışlakların ıslah 
edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılma-
sı, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak mu-
hafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun 
önlenmesi amacıyla Mera Islah ve Amenaj-
man Projeleri uygulanmaktadır.
Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsa-
mında; İlimiz Taşköprü Yukarıemerce, Mer-
kez Alpagut ve Kayı Köylerinde 270 dekar 
yonca, 95 dekar korunga, 25 dekar fiğ, 70 
dekar yapay mera ve 522 dekar silajlık mı-
sır ekimine yönelik olarak tohum dağıtımı 
yapıldı.
Ayrıca, kaba yem açığını kapatmaya yöne-
lik olarak toplam 1350 dekar mera alanında 
gübreleme çalışması yapıldı.

Mera Islah ve 
Amenajman Projeleri 

Kapsamında Yem Bitkisi 
Tohumu Dağıtımı ve 

Gübreleme Çalışması



Tarım Sigortaları 
Bilgilendirme Toplantısı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğümüz ve TARSİM Ankara Bölge 
Müdürlüğü işbirliği ile “Tarım Sigor-
taları Havuzu tarafından 2018 yılın-
da kapsama alınacak riskler, ürünler 
ve devlet desteklemesi “ konulu eği-
tim toplantısı yapıldı.
Toplantıya İl ve İlçe Müdürlüğümüz 
personeli, muhtarlar, çiftçi örgütle-
ri, çiftçilerimiz ve sigorta yetkilileri 
katıldı.
Toplantının 
açılış ko-
n u ş m a s ı n ı 
yapan İl Mü-
dürü Osman 
Y A M A N ; 
“ T a r ı m 
üstü açık 
bir fabrika, 
bu neden-
le risklerle 
karşı karşı-
yadır. Bu yıl 
kış mevsimi 
kurak geç-
t i ğ i n d e n 
çiftçilerimizin ilçe bazlı kuraklık si-
gortasını yaptırması büyük önem 
taşımaktadır. Bakanlığımız ilçe bazlı 
kuraklık sigorta primlerine % 60 ora-
nında ve meyvecilikte hassas konu 
olan don riskine karşıda % 66 ora-
nında destek vermektedir. İlçe bazlı 
kuraklık verim sigortasında 2017 yı-
lında kapsama alınan kuru alanlar-
da üretimi yapılan buğday ürünü ve 
sertifikalı tohumluğuna ilave olarak, 

ilk defa 2018 yılında ülke genelinde 
kuru alanlarda üretimi yapılan arpa, 
çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile 
bu ürünlerin sertifikalı tohumlarında 
kuraklık, don, sıcaklık, rüzgar, sıcak 
hava dalgası, aşırı yağış ve aşırı nem 
risklerinden kaynaklı verim azalışları 
teminat kapsamına alınmıştır. Dev-
let prim desteği oranı tüm risklerde 
% 50 oranında uygulanacak, ancak 
açık alanda yetiştirilen meyvelerde 

ç i ç e k l e n -
me döne-
mi dolayısı 
ile sigorta 
paketlerin-
deki diğer 
riskler ha-
riç sadece 
don ris-
kinde 1/3 
o r a n ı n d a 
ek prim 
d e s t e ğ i , 
ilçe bazlı 
k u r a k l ı k 
verim si-

gortalarında ise sigorta priminin % 
60’ı oranında prim desteği sağlana-
caktır” dedi.
İl Müdürü YAMAN konuşmasının 
devamında; “Çiftçilerimizin 2018 yılı 
üretim sezonunda; bitkisel ve hay-
vansal üretimde muhtemel doğal 
afete ve zararlanmalara karşı mutla-
ka tarım sigortası yaptırmasını tav-
siye ediyoruz ve istiyoruz” ifadesini 
kullandı.

Çiftçilerimiz Milletin Evinde 
Cumhurbaşkanımızla Buluştu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip ERDOĞAN Başbakan Sayın 
Binali YILDIRIM ve Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. 

Ahmet Eşref FAKIBABA’nın katılımıyla 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merke-
zinde düzenlenen “Çiftçilerimiz Milletin 
Evinde Cumhurbaşkanımızla buluşuyor” 
etkinliğine; İlimizden 17 çiftçimiz, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman 
YAMAN, Koordinasyon ve Tarımsal Ve-
riler Şube Müdürü Veysel SELBİ ve aynı 
şubede görevli teknik personel katıldı.
Konuşmasına, “Çiftçi kardeşlerimizi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, milletin 
evinde, bu gazi mekânda ağırlamaktan 
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” diye-
rek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip ERDOĞAN Ülkenin 81 vilayetinden 
gelerek Külliyeyi onurlandıran çiftçilere 
teşekkürlerini bildirdi.
Tarım alanında elde edilen başarılarla 
yetinmediklerini, daha ilerisini hedef-
lediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
ERDOĞAN, “Rekabetin en yoğun olduğu 
sektörlerin başında tarım geliyor. Ülke-
mizin ve değerli çiftçilerimizin başarı 

çıtasını sürekli yukarıya taşıması gere-
kiyor. Bizler devlet olarak daima sizlerin 
yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Başbakan Binali YILDIRIM, tarım sektö-
rünü kalkındırmak, üretimi geliştirmek 
ve çiftçilerin alın terinin karşılığını ver-
mek için birçok destek sağladıklarını, 
reform ve projeleri hayata geçirdikleri-
ni belirterek “Türkiye tarımda ihracatçı 
ülke konumundadır. Tarım ihracatımız 
3,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. 
Hayvancılık desteğini 15 yılda 36 kat ar-
tırdık. Son 15 yılda hayvancılığa toplam 
25 milyar destek sağladık. Yerli üretimi 
destekleme modelini geliştirdik” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-
met Eşref FAKIBABA; Bakanlık olarak 7 
gün 24 saat vatandaşların hizmetinde 
olduklarını vurgulayarak, “Tüm çalışan-
larımız, tarlada, bahçede, ağılda, ahırda 
değerli çiftçilerimizle birlikte olmaya 
devam edecekler. 3 milyon çiftçimiz ve 
75 bin personelimizle büyük bir aileyiz. 
Çalışmalarımızda çiftçi, tüketici, esnaf, 
tüccar, sanayici olarak tarımın tüm pay-
daşlarıyla ortak aklın bereketinden ya-
rarlanmayı kendimize şiar edindik” dedi.

Sayın Valimiz Yaşar KARADENİZ Başkan-
lığında; “Beyaz Altın Taşköprü Sarımsağı 
Yetiştiriciliği ve Sorunları” konulu top-
lantı gerçekleştirildi.
Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yaşar 
KARADENİZ, Kastamonu Milletvekili 
Metin ÇELİK, 22. Dönem Kastamonu 
milletvekili Mehmet YILDIRIM, Kay-
makam Kerem Süleyman YÜKSEL, 
Belediye Başkanı Hüseyin ARSLAN, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Za-
fer KARAHASAN, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Osman YAMAN, 
İlçe Müdürü Mesut ŞALLI, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Murat BAL-
CIOĞLU, Ziraat Odası Başkanı Murat 
ÇELİK, Sarımsak Üreticileri Birliği 
Başkanı Abdullah ELİGÜZELOĞLU, 
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Mer-
kez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
personeli Dr. Gülay BEŞİRLİ ile İlçede 
sarımsak işleme tesisi sahipleri katıldı.
Toplantıya katılarak bir sunum yapan Dr. 
Gülay BEŞİRLİ; Taşköprü sarımsağının 
parmak izinin çıkartıldığını ve tohumcu-
luk kanunu gereği Taşköprü’de sertifikalı 
tohum ekilmesi gerektiğini bu sayede 
hastalık ve zararlı tohumların önüne ge-
çilebileceğini kaydetti.
Toplantıda konuşan Valimiz Sayın Yaşar 
KARADENİZ; “Bugün Türkiye de Taşköp-
rü Sarımsağını bilmeyen yok. Tohumlu 

üretim sahasının mutlaka ama mutlaka 
ayrı tutularak bu bölgenin sadece to-
humluk üretim amacıyla kullanılması ve 
bu sahanın hastalıklardan, virüslerden 
ayrı bir safha olarak muhafaza edilmesi. 

Bir başka belirttiğim konu sarımsağın 
destekleme kapsamına alınması. Bu şe-
kilde en azından kayıt dışı üretimin kayıt 
altına alınması. Yine benim not altına 
aldığım bir başka konu tarım arazileri-
nin ekim aşamasında ve ekim sonrasında 
mutlaka  denetlenmesi ve buraların bir 
hastalık yuvası haline dönüşmesinin ön-
lenmesi. Yine bir başka not aldığım nokta 
üreticilerin sertifikalandırılması ki böy-

lece bilinçli çıkış nedeniyle daha bilinçli 
üretim yapılması” ifadelerini kullandı.
İl Müdürü Osman YAMAN; Sarımsağın 
geçmişten günümüze gelişimi sorunları 
ve bu sorunlar karşısında alınabilecek 

tedbirlerle ilgili görüşlerini belirtti. 
Özellikle fiyat istikrarı için sözleşme-
li üretimin yaygınlaştırılması, orga-
nik ve iyi tarım gibi sertifikalı üretim 
modellerinin geliştirilmesi, sertifi-
kalı tohumluk üretimine başlanması 
gerekliliği konusunda bilgi verdi.
Toplantıda konuşan Taşköprü Bele-
diye Başkanı Hüseyin ARSLAN; Taş-
köprü Belediyesi’nin otuz yılı aşkın 
senedir, sarımsağın tanıtımı ve hak 
ettiği yere gelmesi için çalıştığını be-
lirterek bu alanda yapılacak daha çok 
iş olduğunu ifade etti.
Kastamonu Milletvekili Metin ÇE-
LİK; “Diğer sarımsakların ekimine ve 
ekim oranına müdahale etme şansı-
mız olmadığından dolayı bizim ken-

di ürünümüzün marka değerini arttır-
makla, ambalajla, tesislerimizin sayısını 
arttırarak, logo çalışmasıyla olur. Uzun 
vadede akademik çalışmalara yönelme-
miz gerekiyor. Soğuk hava deposu çok 
önemli. Şuan ki sorun soğuk havadan de-
ğil. Bu günkü sıkıntı bana kalırsa rekolte 
artışı” dedi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşül-
mesinin ardından sona erdi.

Taşköprü Sarımsağı Yetiştiriciliği ve 
Sorunları Görüşüldü

Araç İğdir Köyü’nde 
Çiftçi Bilgilendirme 

Toplantısı Düzenlendi

İlimiz Araç İlçesi İğdir Köyü’nde İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 
çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Osman YAMAN, Kırsal Kalkınma 
ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan ÇE-
LEBİCAN, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürü Fatih ÖNLEM, İlçe Müdürü 
Nihat AKKALKAN, Damızlık Koyun ve Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem CAN-
BAZ ile çok sayıda çiftçi katıldı.Eğitimde; 
hayvancılık desteklemeleri, buzağı besle-
me ve sağlığı konusunda Veteriner Hekim 
Fuat MUŞLU, Bitkisel üretim, çiftçi kayır 
sistemi konularında Fatih ÖNLEM, Genç 
Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi ve kırsal 
kalkınma ve desteklemeleri konularında 
Sinan ÇELEBİCAN sunum eşliğinde bil-
gilendirmede bulundu.İl Müdürü Osman 
YAMAN eğitimin sonunda yaptığı genel 
değerlendirme konuşmasında; “İğdir Kö-
yü’nün bitkisel ve hayvansal üretime çok 
müsait olduğunu, özellikle küçükbaş hay-
vancılık ve başta ceviz olmak üzere meyve-
cilik yapılması halinde daha karlı olunaca-
ğını, daha önceden de defalarca belirtildiği 
gibi üretim yapılması gerektiğini, kurum 
olarak her zaman çiftçilerimizin yanında ol-
duğumuzu, burada görülen ilgiden ziyadesi 
ile memnun kalındığını” bildirdi.
Toplantıya yoğun ilgi gösteren çiftçileri-
miz; merak ettikleri konularda sorulan so-
rulara cevaplar buldu. Samimi bir ortamda 
geçen eğitim iyi dilek ve temennilerle sona 
erdi.
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İlimizde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğümüz ile Bakanlığımıza bağlı veya ilgili 
tüm kuruluşlarımızdan bu güne kadar emekli 
olan ve hayatta bulunan personelimizin (me-
mur, sözleşmeli, işçi vs.) tamamına; İl Mü-
dürlüğümüz Sosyal Tesisleri’nde kaynaşma 
yemeği verildi.
Söz konusu kaynaşma yemeğine; Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Osman YAMAN, İl 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU, 
Sağlık İl Müdürü Saadettin YAZI, İl Müftüsü 
Osman AYDIN, Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürü Zafer ŞİMŞEK, Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü 
Ahmet KUYULU, Sivil Toplum Örgütü temsil-
cileri, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ile 
çok sayıda emekli personelimiz katıldı.
Yemeğin sonunda bir konuşma yapan İl Mü-
dürü Osman YAMAN; “Bu gün burada sizinle 
birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum. Aramızdan ebediyete intikal edenlere; 
Allah’tan rahmet, hasta olanlara şifa ve sizle-
re sağlıklı bir hayat diliyorum. İlimiz tarımına 
ve çiftçisine yaptığınız hizmetler nedeniyle 
sizlere çok teşekkür ediyorum. Bıraktığınız 
bayrağı daha ileriye ilk günkü aşkla, heye-
canla ve azimle taşıyacağımıza hiç kuşkunuz 
olmasın” dedi.
İl Müdürü YAMAN konuşmasının devamın-
da; “Bizleri kırmayarak buralara kadar gelen 
başta protokol üyeleri olmak üzere, hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri kurumum ve 
şahsım adına saygı ile selamlıyorum” ifadesi-
ni kullandı.Daha sonra, emekli personelden 
idareci olarak görev yapanlar duygu ve dü-
şüncelerini paylaştı. Samimi ortamda geçen 
kaynaşma yemeği seneye tekrar buluşmak 
üzere iyi dileklerle sona erdi.

Emekli Personele 
Kaynaşma Yemeği

Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi İlçe 
Proje Önerileri Toplantısı Yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma 
Fonu (IFAD) tarafından yürütülen 
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkın-

ma Projesi (KDAKP) kapsamında, Kastamo-
nu, Sinop ve Bartın illerinde uygulanacak 
olan Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi 
ilçe proje önerileri değerlendirme toplan-
tısı İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.
Toplantıya; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Osman YAMAN, İl Müdür Yardımcıları 
Mücahit TEMUR ile Murat TÜRKMEN, Şube 
Müdürleri, İlçe Müdürleri ve Proje Çiftçi 
Destek Ekibinde görevli personel katıldı.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan İl 
Müdürü Osman YAMAN; “Kırsal Dezavan-
tajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)’nin 
İlimizle birlikte toplam altı ilde uygulanaca-
ğını, yaklaşık 103 milyon Avro bütçesi oldu-
ğunu ve bu bütçeden azami payı almak için 
çalıştıklarını, bu amaçla iyi projeler üretme-
miz gerektiğini” bildirdi.
Daha sonra söz alan Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli 
Ziraat Yüksek Mühendisi Cihat SİPAHİ Kır-
sal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 
(KDAKP) ve bu kapsamda uygulanacak olan 
Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi hak-
kında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda 
öncelikle ilimizin bu proje kapsamına nasıl 
alındığı hakkında bilgiler veren SİPAHİ, 
sonrasında projenin kapsamı ve süreçlerini 

anlattı.
Sunumun akabinde projenin birinci fazında 
uygulamaya alınan İlçelerin Müdür ve bu 
projede görevlendirilen personeli İlçeleri 
hakkında hazırladıkları sunumları ve proje 
önerilerini sundular.
Son olarak bir değerlendirmede bulunan İl 
Müdürü Osman YAMAN; bu projenin ilimiz 
için önemini vurgulayarak İlçe Müdürlük-
lerimizden bu konuya azami önemi verme-
lerini ve güzel projeler üreterek, bu gün 
sunulan projelere ilave proje önerisi olan 
İlçelerimizin en geç bir hafta içinde bu pro-
jeleri İl Müdürlüğüne iletmelerini istedi.
Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi iki 

aşamalı olarak uygulanacak olup, 2018 yı-
lının sonunda uygulamaya başlayacak olan 
projenin 8 yıl sürmesi planlanmaktadır. 

Süt Sığırcılığı Kursu

İlimiz Bozkurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliğinde “Süt Sığırcılığın-
da Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu” 
düzenlendi. Tarım sektöründe üretimde 
bulunan çiftçilerimize ve kırsal kesimde 
yaşayan vatandaşlarımıza zamanında, ye-
rinde ve taleplerine uygun olarak Meslek 
Edindirme ve Beceri Geliştirmeye Yönelik 
Çiftçi Eğitim Kursları düzenlenerek başa-

rılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” ver-
mek amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, İlçemiz Merkez Mahalle-
sinde; “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni 
ve Sanitasyon” konulu kurs düzenlendi. 
Eğitimde Sağım Hijyeni, Kişisel Hijyen, 
Ziyaretçi Hijyeni, Somatik Hücre ve Bak-
teri Sayısı, Antibiyotik Kalıntısı, Hayvan 
Hastalıkları, Fiziksel Etkenler, Çiğ Süt ve 
Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği, So-
ğutma, Alet Ekipman Hijyeni, konuların-
da çiftçilerimiz bilgilendirilmiş olup süt 
sağımında hijyenin önemi anlatılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me kurs programında 40 saat olarak yer 
alan modül 05.03.2018 – 09.03.2018 tarih-
leri arasında 5 gün sürmüş olup, eğitime 
toplam 24 çiftçimiz katıldı.
Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgeleri” 
verilecek.

Yarış Atı Yetiştiren İşletmeler Ziyaret Edildi
İlimiz genelinde; Merkez, Daday, Seydi-
ler ve Taşköprü İlçelerimizde beş adet 
yarış atı yetiştiren tek tırnaklı hayvan 
işletmesi mevcut olup, 
toplamda 20 adet kısrak 
ve tay bulunmaktadır.  
Mevcut olan kısrak ve 
tayların sene içerisinde 
tescil, tespit, mikroçip 
uygulamaları ile Herpes 
ve Enfluenza virüs enfek-
siyonlarına bağlı rahat-
sızlıklardan kaynaklanan 
kayıpların önüne geçile-
bilmesi,  atlar için tehdit 
unsuru olan hastalıkların 
seyrinin asgari seviyeye 
indirilmesi ve topluca 
barındırılan yerlerde 
hastalık insidanslarının 
azaltılması için, Türkiye 
Jokey Kulübü tarafında 
belirlenen aşılama programına uygun 
olarak aşı uygulamaları İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce takip 
edilmektedir.  
Bu kapsamda, İlimiz genelinde yarış atı 

yetiştiriciliği yapan işletmeler İl Müdü-
rü Osman YAMAN ve Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Halis 

Turgut BAYDAR tarafından ziyaret edil-
di.
İl Müdürü YAMAN ziyaret programın-
da yaptığı değerlendirmede; “Bilindi-
ği üzere ata sporumuz at yarışlarının 

Karadeniz bölgesinde yaygınlaşmasını 
sağlayarak, eksikliğimiz olan Karade-
niz yarışlarının düzenlenmesine zemin 

hazırlamak ve yarışlarla 
beraber düzenlenecek olan 
festivallerde İlimizi millet-
lerarası kamuoyunda ülke-
mizin menfaatleri istika-
metinde en güzel şekliyle 
temsil etmek ve tanıtımı 
amaçlanarak, her sene İli-
mizde Merkez, Taşköprü, 
Devrekâni, Tosya ve Daday 
İlçelerinde mahalli at yarış-
ları düzenlenmektedir. Bu 
yarışları Bakanlığımız her yıl 
maddi olarak desteklemek-
tedir. Ziyaret ettiğimiz bu 
işletmelerde sağlık kontrol-
leri ve mikroçip, tescil uygu-
lamaları İl Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilen yarış atları 

da, söz konusu yarışlara katılarak büyük 
başarılar kazanmaktadır. Bu kapsamda 
İlimizde mevcut yarış atı yetiştiriciliği 
yapan işletmelerin sayılarının daha da 
artacağını umut ediyorum” dedi. 

Süt ve Süt Ürünleri 
Üreten İşletmelere 
Eğitim Düzenlendi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü-
müz tarafından, İlimizde faaliyette 
bulunan süt ve süt ürünleri üreten 
işletmelere İl Müdürlüğümüz Gide-
ros Toplantı Salonunda; “Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüke-
ticileri Bilgilendirme Yönetmeliği”, 
“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair Yönetmelik” ve 
“Gıda Hijyen Yönetmeliği” hakkında 
eğitim düzenlendi.
Eğitime; Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Ahmet DENİZ, Gıda Kontrol Gö-
revlileri Gıda Mühendisi Dr. Burcu 
EMEKSİZOĞLU, Veteriner Hekim M. 
Gencer YÜCEL ve Süt ve Süt Ürün-
leri Üreten İşletmelerin yetkilileri 
katıldı.
Eğitimde; Dr. Burcu EMEKSİZOĞLU, 
Çiğ Sütün Taşınmasında Dikkat Edi-
lecek Hususlar, Süt Toplama ve Nak-
liyesinde Kullanılan Alet, Ekipman 
Özellikleri ve Temizlenmesi, Numu-
ne Alma, Uygunsuzluk Durumunda 
Yapılacak İşlemler, Süt İşletmele-
rinde Onay İşlemleri, Gıda Hijyeni 
Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin 
Özel Hijyen Kuralları ve Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketi-
cileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile 
ilgili yaşanan sorunlar ve bununla 
ilgili yapılması gerekenler hakkında 
katılımcılara sunum eşliğinde bilgi 
verildi.  
Süt ve süt ürünleri üreten işletme-
cilerin sorularının cevaplanması ile 
eğitim sona erdi. 

Seydiler İlçesi’nde 
Genç Çiftçi 

Projeleri 
Meyvelerini 

Vermeye Başladı

İlimiz Seydiler İlçesi Ercek Köyü Genç 
Çiftçi Projesi uygulayıcılarından Nihat 
AĞAÇ’a ait büyükbaş hayvanların bir kıs-
mı doğum yaptı. Bunun üzerine İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü perso-
neli işletmeyi ziyaret etti.
2017 yılı Genç Çiftçi Projelerinin Destek-
lenmesi Projesi kapsamanda;  büyükbaş 
hayvancılık projesine başvuru yaparak 
altı baş damızlık düve almaya hak kaza-
nan Nihat AĞAÇ’ın hayvanları Temmuz 
ayında teslim edilmişti. 
Yetiştirici, yaklaşık sekiz aylık bakım ve 
besleme sonucunda biri erkek diğeri dişi 
olmak üzere iki buzağısının doğduğunu, 
diğer hayvanın da gebe olduğunu belir-
ten çiftçi Nihat AĞAÇ;  konuşmasında 
projeden duyduğu memnuniyetini dile 
getirerek,  “Devletimize ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim”  dedi.
Hayvanlara yapılan muayenenin ardın-
dan, bakım şartları ve aşılama hakkında 
üretici bilgilendirildikten sonra işletme 
ziyareti sonlandırıldı.
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Alabalık Tesisleri Ziyaret Edildi
İlimizde bulunan alabalık tesisleri; Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman 
YAMAN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Mehmet 
ÇABUK ve Su Ürün-
leri Mühendisi Oral 
DÜLGER tarafından 
ziyaret edildi.
Ziyaret esnasında 
işletme sahibi ye-
tiştiricilerimizin so-
runları dinlenerek, 
talep ve şikâyetleri 
hakkında bilgilen-
dirme ve değerlen-
dirmelerde bulunul-
du.
Tesis ziyaretleri 
esnasında kısa bir 
açıklama yapan İl 
Müdürü Osman YA-
MAN; “İlimizde ye-
tiştiriciliği yapılan 
tek su ürünleri türü 
alabalıktır. İlimizde toplam proje kapa-
siteleri 260 ton/yıl olan; İlimiz Merke-
zinde sekiz, Cide ve Araç İlçesinde birer 
tane olmak üzere toplam on adet aktif 
tesisimiz bulunmaktadır. Bunlardan iki 
adedi ağ kafes tipinde Germeçtepe Baraj 
Gölünde, diğer sekiz adedi karada havuz 

şeklinde akarsu ve kaynaklar üzerinde 
inşa edilmiştir” dedi.
İl Müdürü YAMAN açıklamasının deva-

mında; “Deniz sahilimizde işletmemiz 
bulunmamaktadır. Kıyılarımızın açık de-
niz dalgalarına maruz vaziyette olması, 
korunaklı yapıya (koy, dalyan v.b.) sahip 
olmaması yatırımı zorlaştırmakta, mü-
teşebbis menfi coğrafik yapı nedeniyle 
sahilimizi tercih etmemektedir. Zira açık 

deniz şartlarına dayanıklı üretilen kafes 
sistemleri (off-shore, hareketli kafes 
v.b.) çok pahalı olduğundan yatırım ma-
liyetini oldukça artırmaktadır. Geçmiş 
yıllarda Cide İlçemizde bulunan Gideros 
Koyunda yatırım için talep gelmiş ancak, 
bölge SİT alanı olduğundan Kültür Ba-
kanlığımız tarafından izin verilmemiştir” 
şeklinde sürdürdü.
İl Müdürü YAMAN açıklamasının son 
bölümünde; “İç suları sınıfında göletleri-
miz olmasına rağmen çoğunun küçük ve 
derinliğinin az olmasından dolayı teknik 
olarak yetiştiriciliğe uygun değildir. Ye-
tiştiriciliğe uygun olan Beyler, Karadere 
ve Kulaksızlar Baraj Göllerinde ağ kafes 
tesisi yapmak için geçmiş yıllarda müra-
caatlar olmuş ancak çeşitli sebeplerle ya-
tırımlar gerçekleşmemiştir. Bakanlığımız 
tarafından İlimizde su ürünleri yetiştiri-
ciliği yapan balıkçılarımıza; 2017 yılında 
35.346 TL. su ürünleri desteklemesi öde-
mesi yapılmıştır” ifadesinde bulundu.
İlimizde, kaynak sularımızın debisi güçlü 
olmadığından, hali hazırda mevcut olan 
ve ileride yapılması muhtemel tesisleri-
miz, aile işletmesi tipinde düşük kapasi-
teli olarak kalmaktadır.
Yapılan alabalık işletmecileri ziyareti ve 
incelemelerin ardından program sona 
erdi.

Bakanlığımız Tarım 
Arazileri 

Değerlendirme Daire 
Başkanlığı Ziyareti

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Tarım Arazileri Değer-
lendirme Daire Başkanlığı Daire Baş-
kanı ve personeli İl Müdürlüğümüzü 
ziyaret etti.
Ilgaz Dağı Milli Parkı Biyolojik Çeşit-
lilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve 
Eğitim Merkezinde çalışma toplantı-
sı gerçekleştiren heyet akabinde; İl 
Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğümüzü ziyaret etti.
Ziyaret esnasında; Kastamonu ve İli-
miz tarımı hakkında bilgiler veren İl 
Müdürü Osman YAMAN, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, Daire Başkanı ve personeline 
teşekkür etti.
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire 
Başkanı Abdulkadir KARAKUŞ; daire 
başkanlığı çalışanları hakkında bilgi 
verdikten sonra; uygulamada karşı-
laşılan sorunlarla ilgili bilgi alış veri-
şinde bulundu.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Projelerinin Tamamı Programa Alındı
İlimizde bulunan alabalık tesisleri; 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Osman YAMAN, Balıkçılık ve Su Ürün-
leri Şube Müdürü Mehmet ÇABUK ve 
Su Ürünleri Mühendisi Oral DÜLGER 
tarafından ziyaret edildi.
Ziyaret esnasında işletme sahibi yetiş-
tiricilerimizin sorunları dinlenerek, ta-
lep ve şikâyetleri hakkında bilgilendir-
me ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Tesis ziyaretleri esnasında kısa bir 
açıklama yapan İl Müdürü Osman YA-
MAN; “İlimizde yetiştiriciliği yapılan 
tek su ürünleri türü alabalıktır. İlimiz-
de toplam proje kapasiteleri 260 ton/
yıl olan; İlimiz Merkezinde sekiz, Cide 
ve Araç İlçesinde birer tane olmak 
üzere toplam on adet aktif tesisimiz 
bulunmaktadır. Bunlardan iki adedi ağ 
kafes tipinde Germeçtepe Baraj Gö-
lünde, diğer sekiz adedi karada havuz 
şeklinde akarsu ve kaynaklar üzerinde 
inşa edilmiştir” dedi.
İl Müdürü YAMAN açıklamasının de-
vamında; “Deniz sahilimizde işletme-
miz bulunmamaktadır. Kıyılarımızın 
açık deniz dalgalarına maruz vaziyette 
olması, korunaklı yapıya (koy, dalyan 
v.b.) sahip olmaması yatırımı zorlaştır-
makta, müteşebbis menfi coğrafik yapı 
nedeniyle sahilimizi tercih etmemek-
tedir. Zira açık deniz şartlarına daya-

nıklı üretilen kafes sistemleri (off-sho-
re, hareketli kafes v.b.) çok pahalı 
olduğundan yatırım maliyetini oldukça 
artırmaktadır. Geçmiş yıllarda Cide İl-
çemizde bulunan Gideros Koyunda ya-
tırım için talep gelmiş ancak, bölge SİT 
alanı olduğundan Kültür Bakanlığımız 
tarafından izin verilmemiştir” şeklinde 
sürdürdü.
İl Müdürü YAMAN açıklamasının son 
bölümünde; “İç suları sınıfında göletle-
rimiz olmasına rağmen çoğunun küçük 
ve derinliğinin az olmasından dolayı 
teknik olarak yetiştiriciliğe uygun de-
ğildir. Yetiştiriciliğe uygun olan Beyler, 
Karadere ve Kulaksızlar Baraj Göllerin-
de ağ kafes tesisi yapmak için geçmiş 
yıllarda müracaatlar olmuş ancak çe-
şitli sebeplerle yatırımlar gerçekleş-
memiştir. Bakanlığımız tarafından İli-
mizde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 
balıkçılarımıza; 2017 yılında 35.346 TL. 
su ürünleri desteklemesi ödemesi ya-
pılmıştır” ifadesinde bulundu.
İlimizde, kaynak sularımızın debisi 
güçlü olmadığından, hali hazırda mev-
cut olan ve ileride yapılması muhtemel 
tesislerimiz, aile işletmesi tipinde dü-
şük kapasiteli olarak kalmaktadır.
Yapılan alabalık işletmecileri ziyareti 
ve incelemelerin ardından program 
sona erdi.

Ağlı’da 2018 Yılı 
İlkbahar Şap Aşılama 

Kampanyası  
Tamamlandı

2018 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları 
ile Mücadele programı kapsamında dü-
zenlenen ilkbahar şap aşılama kampan-
yası kapsamında; İlimiz Ağlı İlçesinde 
bulunan büyükbaş hayvanların aşılama 
işlemleri tamamlandı.
Aşılama kampanyası kapsamında Vete-
riner Hekim Onur İPÇİ, Veteriner Hekim 
Merve SÜKLÜM ve Veteriner Hekim Çağ-
rı ERGENE tarafından oluşturulan ekip; 
6920 büyükbaş hayvanı aşılamış, küçük-
baş hayvanların küpeleme işlemlerini 
tamamlamış, 23 köy ve mahallede toplam 
446 adet işletme ziyaret edilmiştir.
Bu ziyaretlerde aşılamanın yanında çift-
çilere hayvancılık desteklemeleri hak-
kında bilgi verilerek, çiftçilerden gelen 
sorulara cevap verilmiştir.
Aşılama çalışmasının son gününde; Ağlı 
İlçesi Selmanlı Mahallesinde çiftçiler ile 
bir araya gelinerek; sorunları dinlenmiş 
olup, çözüm önerileri sunulmuştur.
İlçedeki büyükbaş hayvan yetiştiricile-
rinden Murat BAL isimli çiftçi “Bulundu-
ğumuz bölgede sınırlı sayıda iş imkânı 
var. Buradaki insanların geçim kaynağı 
hayvancılık ve orman mamulleridir. Dişi 
hayvanlardan buzağı almak ve yine böl-
geden aldığımız hayvanları besledikten 
sonra diğer ilçe ve illerde satmak sure-
tiyle ailemizin nafakasını karşılamakta-
yız. Şap hastalığı ile mücadele edilmesi 
önemli olup, İlçe Müdürlüğü aracılığı 
ile bu hizmetin düzenli olarak almaktan 
memnunuz. İlçe Müdürlüğünün yapmış 
olduğu düzenli aşılamalar sayesinde ya-
kın bölgede uzun süredir şap hastalığı 
görülmemiştir, İlçe Müdürlüğüne çok 
teşekkür ediyorum” ifadesiyle memnuni-
yetini dile getirdi.
İlçedeki aşılama kampanyası 03.04.2018 
tarihi itibariyle tamamlanmış olup, bu ta-
rihten sonra yeni doğan buzağıların rapel 
aşılama çalışması icra edilecek.

İlçesi Sayısı (Adet) Talep Edilen Hibe Tutarı (TL.)
Ağlı 2                      59.500,00
Araç 1                     31.000,00
Daday 9                    300.550,00
Devrekâni 24                    955.117,50
Hanönü 4                   100.450,00
İhsangazi 2                      74.500,00
İnebolu 1                      21.325,00
Küre 1                      92.210,00
Merkez 48  2.178.863,90
Seydiler 5                    189.650,00
Taşköprü 68                3.421.942,94
Tosya 1                      32.500,00
G. Toplam 166               7.457.609,34

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinin İlçeler Üzerinden Dağılımı
İlçesi Sayısı (Adet) Talep Edilen Hibe Tutarı (TL.)
Seydiler  1 600.000,00
Genel Toplam 1 600.000,00

Seydiler’de 
Sertifikalı Patates 
Tohumu Dağıtıldı

Seydiler İlçemizde İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 
müştereken yapılan “% 50 Destekli 
Sertifikalı Patates Tohumluğu Kulla-
nımını Yaygınlaştırma Projesi” uygu-
lanmaya başladı.
Proje kapsamında önceden kaydını 
yaptırmış olan; İlçenin Yayla, Yağlar, 
Batıörcünler, Aşağı Arslanlı Mahalle-
leri ile Çırdak Köyü çiftçilerine top-
lam 3.500 kg.  Agria çeşidi sertifikalı 
patates tohumluğu dağıtımı yapıldı.
Dağıtım programında konuşan İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Vekili Orhan ÇANAKÇI; “Proje ile 
sağlıklı ve kaliteli patates yetiştir-
mek amacıyla ekimi yapılacak olan, 
hastalık ve zararlılardan ari, üstün 
vasıflı, yüksek verimli, ruhsatlı ve 
sertifikalı tohumluk ile öncelikle 
verim artışı sağlanacaktır.  Kaliteli 
yemeklik patates tohumu kullanımı 
ile bu çalışma yöre çiftçilerine örnek 
teşkil ederek, önümüzdeki 2-3 yıllık 
süreçte çiftçilerimizin iyi vasıflı to-
hum kullanımları yaygınlaşacaktır.
Ayrıca, dağıtım sonrası süreçte dağı-
tımı yapılan tohumlar için çiftçilere 
ekimden hasada kadar İlçe Müdürlü-
ğü personeli tarafından teknik des-
tek sağlanacaktır. Seydiler İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
olarak, çiftçilerimize bereketli ve bol 
kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz” 
dedi.

7



Tosya’da Çeltik Tohumluğu Dağıtımı Yapıldı

İlimiz genelinde; Merkez, Daday, Seydi-
ler ve Taşköprü İlçelerimizde beş adet 
yarış atı yetiştiren tek tırnaklı hayvan iş-
letmesi mevcut olup, toplamda 20 adet 

kısrak ve tay bulunmaktadır.  Mevcut 
olan kısrak ve tayların sene içerisinde 
tescil, tespit, mikroçip uygulamaları ile 
Herpes ve Enfluenza virüs enfeksiyonla-
rına bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanan 
kayıpların önüne geçilebilmesi,  atlar 
için tehdit unsuru olan hastalıkların 
seyrinin asgari seviyeye indirilmesi ve 
topluca barındırılan yerlerde hastalık 
insidanslarının azaltılması için, Türkiye 
Jokey Kulübü tarafında belirlenen aşıla-
ma programına uygun olarak aşı uygula-
maları İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğümüzce takip edilmektedir.  
Bu kapsamda, İlimiz genelinde yarış atı 

yetiştiriciliği yapan işletmeler İl Müdü-
rü Osman YAMAN ve Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Halis 
Turgut BAYDAR tarafından ziyaret edil-
di.
İl Müdürü YAMAN ziyaret programın-
da yaptığı değerlendirmede; “Bilindi-
ği üzere ata sporumuz at yarışlarının 
Karadeniz bölgesinde yaygınlaşmasını 
sağlayarak, eksikliğimiz olan Karade-
niz yarışlarının düzenlenmesine zemin 
hazırlamak ve yarışlarla beraber düzen-
lenecek olan festivallerde İlimizi millet-
lerarası kamuoyunda ülkemizin men-
faatleri istikametinde en güzel şekliyle 

temsil etmek ve tanıtımı amaçlanarak, 
her sene İlimizde Merkez, Taşköprü, 
Devrekâni, Tosya ve Daday İlçelerinde 
mahalli at yarışları düzenlenmektedir. 
Bu yarışları Bakanlığımız her yıl maddi 
olarak desteklemektedir. Ziyaret ettiği-
miz bu işletmelerde sağlık kontrolleri ve 
mikroçip, tescil uygulamaları İl Müdür-
lüğümüzce gerçekleştirilen yarış atları 
da, söz konusu yarışlara katılarak büyük 
başarılar kazanmaktadır. 
Bu kapsamda İlimizde mevcut yarış atı 
yetiştiriciliği yapan işletmelerin sayı-
larının daha da artacağını umut ediyo-
rum” dedi. 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı 
İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Ilgaz Dağı Milli Parkı Biyolojik Çeşitlilik 
ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim 
Merkezinde çalışma toplantısı gerçek-
leştiren heyet akabinde; İl Müdürlüğü-
müzü ziyaret etti.
Ziyaret esnasında; Kastamonu ve İlimiz 
tarımı hakkında bilgiler veren İl Müdü-
rü Osman YAMAN, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Kurum Baş-
kanı ve Heyete teşekkür etti.
Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜS-
TÜN; Kurum Başkanlığı çalışmaları hak-
kında bilgi verdikten sonra; uygulanan 
projeler ve uygulamada karşılaşılan 
sorunlarla ilgili bilgi alış verişinde bulu-
nuldu.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı ve Heyeti, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüzü ziyaret etti

Daday’da Sertifikalı Patates 
Tohumluğu Dağıtıldı 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüz ile İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği 
tarafından müştereken ha-
zırlanan % 50 hibe destekli 
“Sertifikalı Patates Tohum-
luğu Yetiştiriciliği Projesi”-
kapsamında, İlimiz Daday 
İlçesi çiftçilerine tohumluk 
olarak 5.125 kg Agria çeşidi 
sertifikalı patates tohumlu-
ğu dağıtımı yapıldı.
Dağıtım törenine İlçe Müdü-
rü V. Engin KOCAOĞLU, İlçe 
Müdürlüğü teknik personeli 
ve çiftçiler katıldı.
İlçe Müdürü V.  Engin KOCAOĞLU 
tohum dağıtımı esnasında yaptı-
ğı açıklamada; “Bu proje ile yüksek 
verimli ve yüksek kaliteli patates 
yetiştirmeyi amaçladıklarını, aynı 
zamanda da bu tohumluklardan ekim 
yaparak üretim sağlayacak olan çift-
çilerimizin tohumluk ihtiyaçlarını da 
kendi üretimlerinden karşılamış ola-

caklarını dile getirirken, bu projenin 
hayata geçirilmesini sağlayan başta 
Sayın Valimize, İl Özel İdaresi Ge-
nel Sekreterimize ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürümüze İlçemiz 
çiftçileri adına teşekkür ediyorum” 
ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından çiftçilere pa-
tates tohumlukları dağıtılarak tören 
sona erdi.

Okullarda Gıda Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor
Gıda, Tarım ve 
H a y v a n c ı l ı k 
Bakanl ığımı -
zın 2018-2022 
Stratejik Planı 
doğrultusun-
da “Okullarda 
Gıda Güvenilir-
liğine Yönelik 
Uygulamaları 
Geliştirmek” 
amacıyla 2018 
yılında İlimiz-
deki ortaöğ-
retim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilere; İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğümüzce eğitimlere 
devam edilmektedir. Bu eğitimlerin 
ikincisi 10 Aralık Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 120 öğrenciyle ya-
pıldı.
İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Ahmet DENİZ, Gıda Mühen-
disi Sibel KARASALİHOĞLU ve Gıda 
Mühendisi Ahmet ÖZTÜRK’ün katıl-
dığı eğitimde;  “Tarladan Sofraya Gıda 
Güvenliği” sloganıyla yola çıktıklarını, 
bu amaçla İlimizde faaliyet gösteren 
gıda üretim, satış ve toplu tüketim 
faaliyeti gösteren işletmelere haber 
verilmeksizin denetimler gerçekleş-

tirdiklerini, ge-
rekli hallerde 
numune alındı-
ğını, özellikle 
okul kantin ve 
yemekhaneleri-
ne ve buralarda 
kullanılan mal-
zemelere özel 
hassasiyet gös-
terildiğini, Öğ-
rencilere gıda 
malzemelerinin 
temini, malze-

melerin hazırlanışı, yemeğin pişiril-
mesi, yemeğin servise sunulması ve 
dağıtılması aşamalarında, bireylerin 
evlerinde ve alışverişlerinde dikkat 
etmeleri gereken hususlar, özellik-
le kantin ve yemekhanelerde dikkat 
edilmesi gereken konular hakkında 
sunum yapıldı.
Ayrıca, eğitimde; 174 Alo Gıda Hattı 
hakkında bilgiler verilerek, gıdaya yö-
nelik her türlü şikayette bulunabile-
cekleri ifade edildi. Verilen bilgilerin 
ardından, öğrencilerimizin sordukları 
sorulara cevap verilerek eğitim sona 
erdi.
Eğitimin sonunda katılan öğrencilere 
bardak kupalar hediye edildi.

Güneş Enerji 
Santrali Ziyareti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Osman YAMAN; İlimiz Merkez Kuz-
yaka Emirler Köyünde bulunan Güneş 
Enerji Santralini (GES) yerinde ince-
leyerek tesis İşletmecisi Ahmet PAR-
MAKSIZOĞLU’ndan bilgi aldı.
İl Müdürü Osman YAMAN burada 
yaptığı kısa açıklamada; “Söz konusu 
tesisin 2 MW saat kurulu güce sahip 
olduğunu, güneş enerji santrallerinin 
Ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sağ-
layan ve doğaya zarar vermeyen uy-
gulamalar olduğunu, İlimizde ve Ülke-
mizde bu yatırımların artarak devam 
edeceğine inandığını, yatırımı yapan-
ları gönülden tebrik ettiğini ve tesisin 
hayırlı olmasını dilediğini” belirtti.
İlimizde Merkez, Şenpazar ve Tosya 
ilçelerinde olmak üzere toplam 4 adet 
Güneş Enerji Santrali (GES) kurulu bu-
lunmaktadır.

Seydiler’de Çilek 
Fidesi Dağıtıldı  

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 
müştereken uygulanan “Çilek Yetiştiriciliği 
Projesi”kapsamında Seydiler’de üreticilere çi-
lek fidesi ve malç naylonu verildi.
Seydiler Merkez ve Yağlar Mahallesi üreticile-
rinden Yavuz KARAKÜÇÜK ve Mehmet DO-
ĞAN’a toplam 6000 adet Albion çeşidi çilek 
fidesi İlçe Müdürü Orhan ÇANAKCI tarafın-
dan teslim edildi.
İlçe Müdürü ÇANAKCI fideleri teslim ederken 
yaptığı kısa açıklamada; Seydiler’de toplam 
bir dekar alanda demonstrasyon parseli oluş-
turulacağını belirterek, “Projede çeşit olarak 
Albion çeşidi çilek seçilmiştir. Albion çilek çe-
şidi, pazar değeri yüksek ve verimli bir çeşittir” 
dedi.
İlçe Müdürü ÇANAKÇI açıklamasının sonun-
da; “Üreticilere bereketli bir üretim sezonu 
geçirmelerini dileyerek, üretim periyodunda 
Müdürlük olarak her zaman yanlarında ola-
caklarını ve çileğin aile ekonomisi için alter-
natif bir gelir kaynağı olacağını ve projenin 
hayırlı olmasını dilediğini” ifade etti.
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Tosya’da Çeltik Tohumluğu Dağıtımı Yapıldı 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Açıldı
Kastamonu’da, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından düzen-
lenen “9.Tarım ve İnsan” temalı fo-
toğraf yarışmasının sergisi açıldı.
Serginin açılış törenine; Kastamo-
nu Valisi Sayın Yaşar KARADENİZ, 
Belediye Başkan Vekili Eşref CAN, 
Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Osman YAMAN, Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet BUTUR, Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Adem CANBAZ, Deniz-
bank Kastamonu Şubesi Müdürü 
Murat ÖZCAN, İl Müdür Yardımcı-
ları, Şube Müdürleri, sivil toplum 
örgütü temsilcileri ile halk katıldı.
Sergi açılışında bir konuşma ya-
pan İl Müdürü Osman YAMAN; 
“2017 yılında dokuzuncusu düzen-
lenen ve teması ‘milli tarım’ olarak 
belirlenen yarışmaya; 501 kişinin, 2 
bin 326 fotoğraf ile katılım sağladığı-

nı, İlimizden bir fotoğrafın da genel 
kategoride birincilik ödülüne layık 
görüldüğünü belirtirken, yarışmada 

dereceye giren 135 esere, toplam 56 
bin TL tutarında Denizbank hediye 
çeki verildiğini” ifade etti.
İl Müdürü YAMAN konuşmasının 

devamında; “2009 yılından bu yana 
aralıksız devam eden ve 2017 yılında 
9 uncusu yapılan Tarım ve İnsan Fo-

toğraf Yarışmasının amacının; tarı-
mın ve toprağın önemi konusunda 
duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal 
gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve 
insan ilişkilerini, estetik ve öznel 
bakış açılarıyla belgesel olarak ar-
şivlerde yerini almasını sağlamak 
olduğunu, Tarım ve İnsan Fotoğraf 
Yarışmasına, bugüne kadar 4 bin 
850 katılımcının 21 bin 223 eserle 
katıldığını, 150 eserin ödüle layık 
görülürken, bin 156 eserin ise ser-
gilenerek katalogda yerini aldığı-
nı” belirtti.
Toprağın ve tarımın önemi konu-
sunda sosyal ve bireysel duyarlılı-

ğın geliştirilmesini amaçlayan sergi 
24 Nisan tarihine kadar izlenime ve 
ziyarete açık kalacak.

Yerel Buğdayların Kalite ve Beslenme 
Özellikleri Konferansı

İlimiz İhsangazi İlçesi Belediye Toplan-
tı Salonunda; Hacettepe Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Hamit KÖKSEL tarafın-
dan; Siyez buğdayının tanıtılması ve 
öneminin anlaşılması amacıyla, “Yerel 
Buğdayların Kalite ve Beslenme Özellik-
leri ile Kullanım Potansiyelleri” konulu 
konferans verdi. 
Konferansa; İhsangazi Kaymakamı 
Ömer Faruk CANPOLAT, Araç Kayma-

kamı Mustafa GÖRMÜŞ, İhsangazi Be-
lediye Başkanı Zühtü DANACI, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman 
YAMAN, Kastamonu Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet BUTUR, Kurum Amirleri, 
Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile İh-
sangazi Siyez Buğdayı üreticileri katıl-
dılar.
Sunumun sonunda sorulan soruların ce-
vaplamasının ardından konferans sona 
erdi.  

Atalık Siyez Buğdayımız 
ve Lezzetleri Paneli

Okan Üniversitesi, Avrasya Aşçılar 
Derneği ve İlimizde faaliyette bulunan 
Siyez Evi Firmasının birlikte düzenle-
dikleri; “Atalık Siyez Buğdayımız ve 
Lezzetleri” etkinliğine Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Osman YAMAN 
konuşmacı olarak katıldı.
Okan Üniversitesi Mevlana Konferans 
Salonunda düzenlenen, Moderatör-
lüğünü Okan Üniversitesi Gastrono-
mi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay 
GÖK’ün yaptığı etkinlikte; Siyez Evi 
Firma Sahibi Sevim ÖZSOY, Kastamonu 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Osman YAMAN, Ziraat Yüksek Mühen-
disi Neslihan ŞİMŞEK ve Okan Üniversi-
tesi Gastronomi Eğitmen Şefi Öğr. Gör. 
Barış ASLAY konuşmacı olarak katıldı.
İl Müdürü Osman YAMAN; İlimizin tarı-
mı hakkında yaptığı kısa açıklamasının 
ardından, “Kastamonu’da Siyez Buğdayı 
Tarımı” konusunda yaptığı sunumunun 
sonunda, sorulan soruları cevaplandır-
dı.Daha sonra yapılan siyez buğdayı 
ürünleri sergisi ziyaretinin ardından, 
dinleyicilere hazırlanan siyez buğdayı 
ürünleri ikram edildi. 

12. Etap Ekonomik Yatırımlar Proje Hibe Sözleşmesi İmzalandı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kap-
samında, Bakanlığımız Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’nün 
uygulamış olduğu Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların destek-
lenmesi hakkındaki Tebliğ (Tebliğ 
No:2016/37) kapsamında, İlimiz-
de yapılan Ekonomik Yatırım Pro-
jeleri başvuruları değerlendirme-
si tamamlanmış olup, başvurusu 
kabul edilen 167 proje destekle-
me kapsamına alınmıştır.
Projenin tanıtım ve hibe söz-
leşmesi imzalama töreni İl Mü-
dürlüğümüz Toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Programa; Sayın 
Valimiz Yaşar KARADENİZ, Be-
lediye Başkan Vekili Eşref CAN, 
Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Osman YAMAN, İl Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇA-
CIOĞLU, Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet BUTUR, Arı Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Ahmet ER-
DEN, Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Adem 
CANBAZ, Sivil Toplum Örgütü 
Temsilcileri,  Şube Müdürleri ve 
sözleme imzalayacak yatırımcılar 
ile çiftçiler katıldı.Programın açı-
lış konuşmasının ardından Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürü Sinan ÇELEBİCAN; Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının önemini 
vurgulayarak, bu güne kadar kır-
salda yapılan desteklemeler ve 
devam eden proje uygulamaları 
hakkında bilgi verdi.
Daha sonra İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü YAMAN 
konuşmasında; “Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımız tarafın-
dan, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal 
Kalkınma Planı çerçevesinde; 
doğal kaynaklar ve çevrenin ko-

runmasını dikkate alarak, kırsal 
alanda gelir düzeyinin yükseltil-
mesi, tarımsal üretim ve tarıma 
dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama altyapısının 
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda al-
ternatif gelir kaynaklarının oluş-
turulması,  yürütülmekte olan 
kırsal kalkınma çalışmalarının et-
kinliklerinin artırılması ve kırsal 
toplumda belirli bir kapasitenin 
oluşturulması amacıyla 
Kırsal Kalkınma Yatırım-
larının Desteklenmesine 
12 yıldır yüzde 50 hibe 
desteği veriliyor. İlimiz-
de her geçen yıl proje 
sayımız artarak devam 
ediyor. Geçen yıl bu ko-
nuda 90 yatırımcımız ile 
sözleşme imzalamıştık. 
Bu yıl 167 projemiz kabul 
edildi ve projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Bu 
yılki 167 projenin yatırım 
tutarı 16.505.552 TL olup 
% 50’si hibe olarak proje-
ler tamamlandığında ya-
tırımcılara ödenecektir. 
167 proje için talep edilen 
hibe tutarı 8.057.609 TL dir” dedi.
Konuşmasının devamında İl Mü-
dürü YAMAN; “Yem bitkilerine, 
Bireysel sulama sistemlerine ve 
Genç çiftçilere verilen destekle-
melerden de bahsederek bu ko-
nularda da başarılı çalışmaların 
artarak yürütüldüğünü” ifade 
etti.
Programda bir konuşma yapan 
Sayın Valimiz Yaşar KARADENİZ; 
“ Kastamonu 13 bin metre karelik 
yüz ölçümü ile ülkemizin büyük 

illerinden birisi ama nüfusa bak-
tığımızda, nüfus Cumhuriyetin 
ilk kurulduğu yıllardan bugüne 
kadar hemen hemen yerinde 
saymış. Türkiye’nin nüfusu 13 mil-
yondan 81 milyona fırlamış ama 
Kastamonu’da yerinde saymış bu 
şu demek o zamanlar ilk 7 de 8 de 
yer alan Kastamonu nüfus olarak, 
büyüklük olarak bugün çok daha 
gerilere ortalara düşmüş durum-
da. O kadar geniş bir coğrafyaya 
sahip olmasına rağmen bunun te-
mel nedeni Kırsal alandaki üreti-

min artık orada daha fazla nüfusu 
beslemediği algısı ve düşüncesi 
birinci neden bu ikinci neden 
özellikle gençlerin daha kolay iş-
leri arama beklentisi ve bunu da 
ancak kentte sağlayabilecek algı-
sı ama son derece yanlış bir algı, 
Köyde kalmış olsa köyde üretimi-
ni yapmış olsa ailesini çocuklarını 
belki çok daha rahat bir şekilde 
geçindirecek köyde nüfusun ol-
ması köylerde yapılacak hizmetin 
kalitesini de arttıracaktır.

Köylerde nüfus olursa; oraya 
daha fazla sağlık ocağı açılacak, 
daha fazla doktor gelecek, köy-
lerin yolları, suyu için daha fazla 
devlet para gönderecek çünkü 
para nüfusa göre geliyor. Bu 
problemler daha iyi bir şekilde 
çözülecek. Ama maalesef bunun 
biraz gerisinde kalmışız. Bu gün 
burada atacağımız imza töreni bu 
açıdan önemli. Özellikle 2 yılda 
projelerin sayısında farklı bir artış 
olduğunu gördük. Bundan sonra 
bu artışı sağlamaya, sürdürmeye 

devam etmeliyiz hem 
de bu projelerin çık-
tısını da takip etme-
liyiz. Bize il olarak bu 
projelerin yansıması 
nedir buda çok önemli. 
Biz bunu üretimimize 
yansıtırsak ileride çok 
daha fazla projelere 
destek alma şansımız 
olacaktır.              Bugün 
bu törene vesile olan 
ve proje hazırlayarak 
başvuruda bulunan 
Kastamonu’ya ve Ül-
kemize ailesine üretim 
yapmak amacıyla proje 
sunan değerli çiftçile-
rimizi ve tarım teşki-

latımızı tebrik ediyorum. Çünkü 
projelerin tamamının kabul edil-
miş olması burada çiftçimizle, 
çiftçi örgütleri ile tarım müdür-
lüklerini iş birliği içerisinde bu 
projeleri hazırladıklarını ve Tarım 
Bakanlığına gönderdiklerinin 
işaretidir. Törende bulunan tüm 
çalışma arkadaşlarıma ve sizlere 
basın mensuplarımıza teşekkür 
ediyorum. Yeni projelerin ilimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi.

Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu Başkanı İl 
Müdürlüğümüzü 

Ziyaret 

Bakanlığımız, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu Başka-
nı Hakan KALENDER ile 

İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
Koordinatörü Ramazan ÇELE-
Bİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüzü ziyaret etti.
Ziyaret esnasında; Kastamonu 
ve İlimiz tarımı hakkında bil-
giler veren İl Müdürü Osman 
YAMAN, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Kurum Başkanı ve katılımcılara 
teşekkür etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Başkanı 
Hakan KALENDER; Kurum Baş-
kanlığı çalışmaları hakkında bil-
gi verdikten sonra; uygulanan 
projeler ve uygulamada karşı-
laşılan sorunlarla ilgili bilgi alış 
verişinde bulunuldu.
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Çatalzeytin Duran Köyü’nde 
Çiftçi Eğitim Toplantısı

İlimiz Çatalzeytin İlçesi Duran Köyü 
Köy Konağında üreticilerle birlikte bil-
gilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürü İsmail KAŞ, Veteriner He-
kim Servet KELLECİ, Ziraat Mühendis-
leri Murat DURMAZ ve Murat SETTAŞI 
ile çiftçiler katıldı.
Toplantıda; Tarım Sigortaları, bitkisel 
üretim ve hayvancılık desteklemeleri, 
meyve ağaçlarında budama, meyve ve 
sebze hastalık ve zararlılarıyla mücade-
le konularında bilgi verildi.
Katılımcıların yoğun ilgisiyle devam 
eden toplantı sorulan soruların cevap-
landırılmasının ardından son buldu.

Daday Karacaağaç 
Köyünde Eğitim 

Toplantısı

İlimiz Çatalzeytin İlçesi Duran Köyü 
Köy Konağında üreticilerle birlikte 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirildi.
Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İlçe Müdürü İsmail KAŞ, Vete-
riner Hekim Servet KELLECİ, Ziraat 
Mühendisleri Murat DURMAZ ve 
Murat SETTAŞI ile çiftçiler katıldı.
Toplantıda; Tarım Sigortaları, bitki-
sel üretim ve hayvancılık destekle-
meleri, meyve ağaçlarında budama, 
meyve ve sebze hastalık ve zararlı-
larıyla mücadele konularında bilgi 
verildi.
Katılımcıların yoğun ilgisiyle devam 
eden toplantı sorulan soruların ce-
vaplandırılmasının ardından son 
buldu.

Doğanyurt’ta Gece Çiftçi Eğitimi Gerçekleştirildi
İlimiz Doğanyurt İlçesi Yassıkışla 
Köyünde gece çiftçi eğitimi düzen-
lendi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen eğitime; İlçe Müdürü Cihad 
Onur ŞENER, Ziraat Mühendisleri 
İlhami BALABAN ile Özkan ÇUL-
KUN, Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Onur ERSOY, Yassıkışla Köyü Muh-
tarı Mehmet GÜNEŞ ve çok sayıda 
çiftçi katıldı.
Eğitimde öncelikli olarak hayvan 
hastalıkları ve bunlarla mücadele 
konusu, buzağı ölümleri ile süt hijye-
ni konuları ele alındı. Bakanlığımızın 
tarımsal desteklemeleri hakkında 
çiftçilerimize bilgiler verildi. Fındık 
tarımında gübreleme, budama ve 
ilaçlama konuları anlatıldı. Anlatılan 
konuların eğitim videoları ve slayt-

larla pekiştirildiği eğitimde, üretici-
lerin merak ettikleri tüm sorular ce-
vaplandırıldı.
Üreticilere fındık tarımına alternatif 
olacak yeni tarım ürünleri hakkında 
bilgiler verildikten sonra, yapılan 
sohbetin ardından eğitim toplantısı 
sona erdi.

Küre Sipahiler 
Köyü’nde Çiftçi 

Eğitimi
İlimiz Küre İlçesi Sipahiler Köyü 
Kıraathanesinde çiftçilere yöne-
lik çiftçi eğitim toplantısı düzen-
lendi.
Eğitim toplantısına; İlçe Müdür-
lüğümüz personelinden Veteri-
ner Hekim Sami DİBEK, Veteriner 
Sağ. Tek. Burhan GÖKMEN, Zira-
at Müh. Melike ÖZHAN ve çiftçi-
ler katıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce verilen eğitimde; 
Buzağı Bakım Besleme Ve Buzağı 
Ölümlerinin Önlenmesi konusun-
da Veteriner Hekim Sami DİBEK, 
Hayvancılık Desteklemeleri ko-
nusunda Vet. Sağlık Tek. Burhan 
GÖKMEN ve Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerinin Koruması Projesi ko-
nusunda Ziraat Mühendisi Melike 
ÖZHAN tarafından çiftçilere bilgi 
verildi.
Çiftçilerimizin soruları cevap-
landırılarak sorunları dinlendi ve 
çözüm önerileri sunularak eğitim 
sona erdi.

Seydiler Çiğilerik Köyü’nde Gece Çiftçi Eğitimi

Seydiler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğünce; çiftçilere yönelik 
başlatılan haftanın bir günü çiftçilerin 
sorunlarının dinlenmesi, taleplerinin 
alınması, yeni gelişmelerin aktarılması, 
uygulanan desteklemeler ile tarım ve 
hayvancılık konularında gece çiftçi eği-
tim toplantıları devam ediyor.
Bu kapsamda Çiğilerik Köyünde eğitim 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Zi-
raat Teknikeri Ekrem TOPAÇ ve Veteri-
ner Hekim Ali SAĞLAM eğitimci olarak 
katıldı. Çiğilerik Muhtarı ve çiftçileriyle 

birlikte çevre köylerden Karaçavuş ve 
Kepez köylerinin muhtarları ile çiftçileri 
de toplantıya katıldı.
Toplantıda katılımcılara; İlçede, Türkiye 
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 
Modeli kapsamında desteklenen ürün-
ler, 2018 yılında Bakanlıkça yapılacak 
destekleme türleri, çiftçi kayıt sistemi 
(çks), mazot ve gübre desteği, yem bit-
kileri desteği, organik tarım desteklen-
mesi, bitkisel üretimde verimlilik, kali-
tenin arttırılması, hububat hastalık ve 
zararlıları ile mücadele yöntemleri, ahır 
gübresinin faydaları ve kimyevi gübre 
kullanımı, tarım sigortaları, tarımda su 
kullanımının etkinleştirilmesi programı 
kapsamında suyun kullanımı ve önemi, 
su hasadı yöntemleri, yağmurlama ve 
damla sulama sistemleri,  genç çiftçi 
projesi, buzağı bakımı ve beslenmesi, 
hastalıklar, aşılama ve küpelemenin 
önemi, uygulanan aşı çeşitleri, hayvan-
cılıkta desteklemeden yararlanmanın 
şartları konularında sunum yapıldı.
Toplantı soru cevap bölümünün ardın-
dan sona erdi.

Tosya Ortalıca Köyü’nde Çiftçi Eğitimi
İlimiz, Tosya İlçesi Ortalıca köyünde 
çiftçi eğitimi düzenlendi. İlçe Gıda tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü personelince 
verilen eğitime 27 çiftçimiz katıldı.
Eğitimde; Tarım sigortaları, TKDK des-
teklemeleri, projeleri ve başvuru yön-
temleri konusunda ekonomist Mehmet 
ÇİLEK, bağcılık, bitki sağlığı, çeltikte ya-
bancı ot mücadelesi ve muhtelif tarımsal 
konularda Teknisyen Mehmet KÜÇÜK-
KUZU, çeltik çeşitleri, yetiştiriciliği ve 
ruhsatlandırılması konusunda Tekniker 
Emrullah KOYUNCUOĞLU sunum eşli-
ğinde bilgilendirmede bulundular.

Eğitim toplantısında bir konuşma 
yapan İlçe Müdürü Ceylan ÇAYIR; 
“Çeltik ekim alanları geçmişe göre 
her ne kadar azalış gösterse de, bu 
ürün hala İlçemiz için stratejik bir 
öneme sahiptir.  Bu sebeple ekiliş 
alanların ve ürün veriminin artırıl-
ması yönünde gayret gösterilmesi 
gerekmektedir. Bu anlamda çift-
çimiz ve Müdürlüğümüz sürekli 
olarak ortaklaşa çalışmaktadır” 
dedi.  Toplantıya yoğun ilgi göste-
ren çiftçilerimiz; merak ettikleri 
tarımsal konulara cevap buldu. Samimi 

bir ortamda geçen eğitim iyi dilek ve te-
mennilerle sona erdi.

Pınarbaşı 
İlçesi Yukarıaktaş 

Köyünde Kadın 
Çiftçi Eğitimi

İlimiz Pınarbaşı İlçemiz Yukarıaktaş kö-
yünde kırsal alanda yaşayan kadın çiftçi-
lerimizin bilgi ve becerilerinin artırılması 
amacıyla; “Kırsal Alanda Kadın Çiftçi Top-
lantısı” eğitimi düzenlendi.
Eğitim toplantısına; İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü personelinden 
Veteriner Hekim Hüseyin KABAKCI, Ve-
teriner Sağlık Teknisyeni Mesut COMART 
ile Yukarıaktaş köyü ve civarında yaşayan 
kadın çiftçiler katıldı.
Eğitimde; öncelikle süt hijyeninin insan 
sağlığı açısından önemi anlatıldı. Çiftçi-
lerimizin uyguladıkları hijyen metotları 
dinlendikten sonra eksiklikleri ve yapma-
ları gereken hijyen uygulamaları anlatılıp 
bilgilendirmelerde bulunuldu.
Buzağı bakım ve beslenmesi hakkında bil-
gi verilip, bakım ve besleme metotlarının 
ekonomik açıdan ne derece önemli olduğu 
anlatıldı. Bahçe ve seralarda bahar döne-
minde yapılması gereken bakım ve temiz-
lik uygulamalarından bahsedildi. Bahçe ve 
seralar için gerekli olması durumunda zirai 
ilaçların kullanımı ve miktarları anlatıldı.
Toplantından duydukları memnuniyeti dile 
getiren kadın çiftçilerimizin soruları ce-
vaplandırıldıktan sonra toplantı sona erdi.
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Köyü’nde Çiftçi Eğitim 
Toplantısı Düzenlendi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğümüz tarafından; İlimiz Merkez Subaşı 
Köyünde civar köylerdeki çiftçilerinde 
katıldığı çiftçi toplantısı yapıldı.
Çiftçi eğitim toplantısına; İl Müdürlü-
ğümüz personelinden Veteriner Hekim 
Yalçın ALGEDİK, Ziraat Mühendisleri 
Ali ORTAAKARSUCİ ile Cihat SİPAHİ 
ve Ziraat Teknikeri Cemal ÖZDEMİR ile 
çiftçiler katıldı.
Toplantıda çiftçilere; hayvanlarda do-
ğum öncesi ve sonrası bakım, şap has-
talığı, tarımsal sulama, bitki besleme, 
kırsal yatırım ve ürün desteklemeleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından çift-
çilerin tarım ve hayvancılık konuların-
daki soruları cevaplandırılarak toplantı 
sona erdi.



Devrekani  İlçesi, Batı Karadeniz Bölge-
sinde Kastamonu sınırları içinde; doğuda 
Taşköprü, batıda Seydiler ve Küre, kuzeyde 
İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin güneyde 
Kastamonu merkez ilçe ile komşudur. 54 
köy ve İlçe merkezinde 8 mahalle bulun-
makta olup İl merkezine 32 km mesafede-

dir. Kıyıdan itibaren yükselen İsfendiyar 
(Küre) Dağları nedeniyle karasal iklim ile 
Karadeniz iklimlerinin özelliklerini barındı-
ran bir iklim hüküm sürmektedir. Gece ve 
gündüz arası ısı farkı 25 derecedir. İlçe mer-
kezinde rakım 1101 metre,  ortalama rakımı 
1400 metre, yüzölçümü 599 km²’dir. TUIK 
verilerine göre 2017 yılı nüfusu ilçe merkezi 
ve köyler dahil 12027’dir.
İlçede büyük çapta çalışılabilecek iş kolla-
rı bulunmamakla birlikte ilçenin belli başlı 
geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 2017 
verilerine göre 37105 büyükbaş bulunmak-
ta olup buna bağlı üretilen sütlerin büyük 
çoğunluğu soğutulmuş süt şeklinde Ulusal 
firmalar olan Ülker ve Safgül tarafından 
müstahsilden toplanmakta geri kalan çiğ 
süt ise Kastamonu da faaliyet gösteren di-
ğer süt ve ürünleri işleyen tesisler tarafın-
dan değerlendirilmektedir. Tarım üreticiliği 
ilçe ziraatının temelini teşkil etmekte bir-
likte hububat ve yem bitkisi ağırlıklı ekiliş 
yapılmaktadır.
Gökkale Tarım ve Hayvancılık İşletmesi ile 
Anadolu Tarım ve Hayvancılık İşletmesi 
olmak üzere İlçede iki adet  büyük ölçekli  
hayvancılık  işletmesi bulunmaktadır. Bun-
lardan Gökkale Tarım ve Hayvancılık İşlet-
mesi tarafından yenilenebilir enerji üretimi 
kapsamında KUZKA ve Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının “Ekonomik Yatırım-
ların Desteklenmesi” projesiyle hayvansal 
atıklardan biogaz ve paralelinde elektrik 
enerjisi üretimi projesi tamamlanmış olup 
hayata geçirilmiştir. Bunun yanı sıra ilçede 
DEVKA ve Eser Gıda olmak üzere ortalama 
50.000 kapasiteli 2 adet yumurta tavuk 
çiftliği bulunmaktadır.
İlçede Kınık Köyü Kulaksızlar Mezrasında 
bulunan Kulaksızlar Barajı ile Fakılar ve Ka-
rayazıcılar Köyleri arasındaki ince su deresi 
üzerine kurulan ve yapımı 1993 yılında ta-
mamlanan Beyler Barajı tamamen sulama 
amaçlı kullanılmakta ve içersinde ördek ve 
angut türleri ile sazan, aynalı sazan , levrek 
ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşamak-
tadır.
1977 yılında Bozkocatepe Köyü Kurukavak 
Mevkii’nde Toprak-Su Bölge Müdürlüğünce 
sulama amaçlı yaptırılan Terzi Göleti’nden 
323 hektar , D.S.İ tarafından 1979 yılında 
Örenbaşı Köyü’nde kurulan Çiğdem Göle-
ti’nden ise 110 hektar arazide  sulu tarım 
yapılmaktadır
 İlimizde 2. sırada yer alan 850 
büyükbaş kapasitesi  ve İlçe Belediyesine 
ait olan hayvan pazarı ile yine ilçe belediye-
sine ait ilde 1.sınıf ruhsatlı tek mezbahane 

ilçemiz sı-
nırlarında 
bulunmak-
tadır. Kas-
t a m o n u 
yolu üze-
rinde bu-
lunan Dev-
rekani Yem 
F a b r i k a s ı 
aktif du-
rumda olup 
İlçemizdeki 
4 adet un 
fabrikasından 2 adeti faaliyetine devam et-
mektedir.
İlçemizde Ziraat Odası ,SütÜreticileri Bir-
liği ,Tarım Kredi Kooperatifi ,Pancar Koo-
peratifi ve 5 adet tarımsal kalkınma koope-
ratifi bulunmakta ve faaliyetlerine devam 
etmektedirler.
DEVRKANİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 
VE İLÇENİN TARIMSAL PO-
TANSİYELİ
 İlçe Müdürlüğümüz-
de; 1 İlçe Müdürü 
(Veteriner He-
kim), 6 Veteri-
ner Hekim,1 
Gıda Mü-
h e n d i s i , 
3 Ziraat 
Mühendi-
si, 1 Gıda 
Teknikeri, 
1 Ziraat 
Teknikeri, 
3 İşçi, 2 
Memur ve 
2 Yardımcı 
H i z m e t l e r 
olmak üzere 
20 personel gö-
rev yapmaktadır.
 İlçemizde toplam 
223.000 da tarım ara-
zisi bulunmakta olup, ara-
zinin % 90 lık kısmında tarım 
yapılmaktadır. Mevcut tarımsal arazinin 
yaklaşık % 50 si Çiftçi Kayıt Sistemine ka-
yıtlı olup, bu yüzde Türkiye ortalamasının 
çok üstündedir. Tarım alanlarının %90lık 
kesiminde tarla tarımı yapılıyor olup yo-
ğunlukla buğday, arpa, yulaf, fiğ, silajlık mı-
sır, yonca, korunga, patates, şeker pancarı 
ekilmektedir. Geriye kalan % 10 luk kısım-
da ise sebze ve meyve üretimi gerçekleş-

tirilmektedir. Sulanabilir alanların artma-
sıyla birlikte patates üretimi son yıllarda 
ivme kazanarak 3000 dekar ekim alanına  
ulaşmıştır. Bu hususta ilçemizdeki patates 
üretim potansiyelini gündeme getirmek 
amacıyla her yıl geleneksel olarak hasat 
döneminde “Patates Tarla Günü Etkinliği” 
düzenlenmektedir. Anavatanı Kastamonu 

o l a -
rak bilinen barındırdığı mineral, 
protein, vitamin ve lifli besin özellikleriyle 
önemli bir yere sahip olan siyez  buğda-
yınında ekiliş alanı artarak 7000 dekara 
ulaşmıştır. Ayrıca 2017 ve 2018 yıllarında 
İl Özel İdaresinden Kastamonu İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğüne aktarılan 
bütçeyle % 50 destekli 90.000 çilek fidesi 

çiftçilerimize dağıtılarak 30 dekar 
çilek bahçesi kurulmuş, hal-

ka alternatif bir ürün 
oluşturulmuştur. Bu-

nun yanı sıra yine 
Kastamonu İl 

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 

M ü d ü r l ü -
ğümüz va-
sıtasıyla İl 
Özel İda-
resi des-
t e ğ i y l e 
meyve fi-
danı da-

ğ ı t ı m ı 
yapı lmış 

olup mey-
vecilik ge-

liştirilmeye 
çalışılmıştır.

İlçede hayvan-
cılık tarımsal bir 

geçmiş olup ilçe ta-
rım arazi yapısı ve iklimi 

hayvancılığa elverişlidir. Ge-
nelde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 

yapılmakta olup 2017 yılında kayıtlı 37105 
hayvan bulunmaktadır. Sırasıyla Semental, 
Montofon, Holstein ve yerli ırk yetiştirilen 
ırkları oluşturmaktadır. Kurban Bayramı 
döneminde ilçemizden Trakya bölgesine 
yıl bazında ortalama 3000, İstanbul Ana-
dolu yakası ve diğer Anadolu illerine 1000 
civarında hayvan sevkiyatı yapılmaktadır. 
Koyun yetiştiriciliği ise yıllar itibari ile 
Türkiye deki mevcut durumla orantılı dü-
şüş içindedir. Hayvan sağlığını koruyucu 
hizmetler ile salgın hastalıklarla mücadele 
çalışmaları, kalıntı izleme, hayvan yetiştiri-
ciliği, suni tohumlama gibi çalışmalar ilçe 
müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince 
yürütülmektedir.
İlçe müdürlüğümüzce bitkisel üretim ve 
hayvan sağlığını kapsayan tüm destekle-
meler göz önünde bulundurulduğun-
da çiftçilerimize 2017 yılında 
10.612.672 TL  destekleme öde-
mesi yapılmıştır.
Gökkale Tarım ve Hayvancılık 
İşletmesi ile Anadolu Tarım ve 
Hayvancılık İşletmesi ilçemizde 
faaliyet gösteren iki adet  büyük 
ölçekli  hayvancılık  işletmesi-
dir. Bu işletmelerde ortalama 
2000’er büyükbaş hayvan bulun-
maktadır ve Türkiye’de sınırlı sayı-
da işletmede bulunan hastalıktan 

ari işletme belgesini 
alarak Devrekani’nin 
süt ve süt üretiminin 
yanı sıra kaliteli hay-

vancılık yönünden de 
gelişmesine büyük katkı 
sağlamıştır. 2016 yılında 

Gökkale Tarım İşletmesi 
tarafından sosyal sorum-
luluk projesi kapsamın-

da bölge hayvancılığı ırk 
ıslahına katkı sağlayacak 
damızlık düve yetiştiricili-

ği projesi hayata geçirilmiş 
ve bu kapsamda Avusturya’dan 
300 adet düve ithalatı gerçekleşmiştir. Ay-
rıca bu firmalar çiftçiler ile sözleşmeli yem 
bitkileri ekimi gerçekleştirmekte ve ilçe 
üreticilerinin ihtiyaç duyduğu canlı mater-
yalin büyük bir kısmını karşılamaktadır.
İlçemizde sulu tarım arazilerinde faaliyet 
gösteren çiftçilerimizin modern sulama 
sistemleri ile etkin ve yeterli sulama yap-
malarına katkı sağlamak amacıyla Bakan-
lığımız tarafından uygulanan Bireysel Su-
lama Desteği kapsamında 2017 yılı tarım 
takviminde kullanılmak üzere 75 üreticimiz 
başvurmuş, 292.500 TL hibe sağlanmıştır.  
2018 yılı tarım takviminde kullanılmak üze-
re ise  93 üreticimiz başvurmuş, 428.708 TL  
hibe sağlanmıştır.
2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamın-
da, İlçemizde 9 çiftçiye 6’şar adet büyük-
baş hayvan, 3 çiftçiye 38’şer adet küçükbaş 
hayvan, 1 çiftçiye arı ve arıcılık malzemesi, 
1 çiftçiye tavuk kümesi ve tavuk, 1 çiftçiye 
ise ahır yapımı ve 3 adet büyükbaş hayvan 
desteği verilmiştir. Toplam hibe miktarı 
450.000 TL olmuştur. 2018 yılında ise 115 
başvuru alınmıştır.
Çiftçilerimizin tarımın tüm alanlarında 
gerçekleşen yeniliklerden haberdar olma-
ları, kaliteli ve verimli tarımsal çıktı elde 
etmeleri ve kırsal kalkınmanın sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması amacıyla İlçe Müdür-
lüğümüz personelleri ile, Enstitü ve Üni-
versitelerden davet edilen konu uzmanları 
tarafından çiftçi eğitim faaliyetleri devam 
ettirilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında, 
7 tarımsal konuda 720 çiftçi katılımı ile 77 
adet çiftçi toplantısı, 170 çiftçi katılı ile 
toplam 4 çiftçi kursu, 32 çiftçi katılımı ile 2 
çiftçi inceleme gezisi ve 2 tarımsal konuda 
toplam 370 çiftçinin katılımı ile 2 konferans 
düzenlenmiştir. Ayrıca 4 farklı üründe top-
lam 4 adet demonstrasyon alanları kurul-
muş olup, 2018 yılında ilgili ürünlerde tarla 
günleri yapılması planlanmaktadır.
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi için ilçemiz Kurtşeyh Mahallesinde 
çalışmalara başlanmış olup proje tamam-
landığında parseller şeklinde yatırımcılara 
yer verilecektir. Bu sayede yaklaşık 30.000 
civarı besi hayvanı yetiştiriciliği yapılacak 
ve sanayi kuruluşlarınada yer ve-
rilecektir.
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