invest in TR82

KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Kızılırmak

Çok geniş ve verimli tarımsal alanlara sahip Kızılırmak’ın ekonomisi genel olarak
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
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Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Şabanözü

Eldivan

Çankırı
5

Kızılırmak

Ankara: 148 km
İstanbul: 586 km
Çankırı: 54 km
Kırıkkale: 92 km
Çorum: 116 km
Esenboğa Havalimanı: 130 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

İlçe adını içerisinden geçen Kızılırmak nehrinden almaktadır.
İlçede en çok öne çıkan ürün pirinçtir.
İlçenin Çankırı ile olan bağlantısının yanında Çorum’un Sungurlu ilçesi ve köyleri ile de bağlantısı güçlüdür.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım
Çankırı’nın güney ilçelerinden birisi olan Kızılırmak’ın ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Kızılırmak nehrinin suladığı ilçede tarımsal alanlar çok geniş ve verimlidir.
İlçedeki tarımsal üretime paralel olarak zahirecilik gelişmiştir fakat üretilen ürünlerin sanayide
girdi olarak kullanımı sınırlıdır. İlçede tarıma dayalı sanayi daha ziyade çeltik işleme üzerine uzmanlaşmıştır. İlçede yetiştirilen kavun, domates, biber gibi diğer ürünler için sanayiye yönelik
adımlar atılabilir. Örneğin, kurulacak turşu, salça ve konserve fabrikaları ilçedeki tarımsal üretimin katma değerini arttırabilir.

•

Pirincin Markalaşması
Geniş, düz ve verimli arazilere sahip Kızılırmak’ta tarım ileri durumdadır. Kızılırmak, Çankırı ve
TR82 Bölgesi’ndeki tarımsal üretiminin önemli sayılabilecek bir kısmına sahiptir. İlçede en büyük
tarımsal problem pirincin markalaşmamış olmasıdır. Bu ürünün markalaşması ve endüstriyel
olarak seri üretiminin arttırılması İlçe ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca pirinçten
birçok türev ürünün elde edilebildiği günümüzde bu üretim teknolojilerinin Kızılırmak’ta uygulama alanı olup olmadığı araştırılmalıdır.

•

Hayvancılık
Kızılırmak’ta büyükbaş hayvancılık ileri durumdadır. Özellikle manda ve yerli sığır üretimiyle dikkat çeken İlçede et işleme ve depolama tesisi bulunmamaktadır. Hayvancılığın katma değerini
arttırmaya yönelik geniş çiftlikler, mandıralar, et işleme ve depolama tesisleri kurulabilir.

•

Çevre Sağlığının Güçlendirilmesi
Kızılırmak’ta son yıllarda yoğun pirinç üretiminden ve yanlış tarımsal uygulamalardan kaynaklı
sivrinsek varlığı ciddi oranda artış göstererek İlçedeki hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir.
İlçedeki ekolojik problemin çözümü sinek ilaçları ile tedricen değil, yanlış tarımsal uygulamalardan vazgeçilerek kalıcı bir şekilde çözülmelidir. Ayrıca İlçeye bağlı köylerde kullanılan içme
suyunun kirli olması ilçe sağlığını olumsuz etkilemektedir. Buna yönelik şebeke suyu kullanımının
yaygınlaştırılması önemlidir. Bu ve benzer altyapı problemleri devam eden İlçede hayat kalitesini
arttırmaya yönelik altyapı çalışmaları yapılmalıdır.
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Kızılırmak Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 324 14 66 · Faks: +90 (376) 324 14 72

www.kizilirmak.gov.tr

Kızılırmak Belediyesi
Tel: +90 (376) 324 10 95 · Faks: +90 (376) 324 17 64

www.kizilirmak.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (376) 213 79 88 · Faks: +90 (376) 213 65 87

www.kuzka.gov.tr
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