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Araç

Yüzölçümü bakımından Kastamonu’nun
en büyük 3. ilçesi olan Araç’ın yüzölçümünün %83’ü orman, mera ve yaylalardan oluşmaktadır.
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Ankara: 290 km
İstanbul: 450 km
Kastamonu: 45 km
Karabük: 65 km
Kastamonu Havalimanı: 50 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Tekstil ve ağaç sektörü en önemli istihdam alanıdır.

•

İlçede Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Yüksekokul bulunmaktadır.

•

Yüzölçümü bakımından Kastamonu’nun en büyük 3. ilçesi olup yüzölçümünün %83’ü orman, mera ve
yaylalardan oluşmaktadır.

•

Kastamonu-Karabük-İstanbul karayolu üzerindedir.

invest in TR82 |

invest in TR82 | www.investinTR82.gov.tr

Gelecek Hedeﬂeri
•

Eğitim

•

Sosyal Hayat

•

İşgücü

•

Ulaşım

•

Yayla Turizmi

•

Ormancılık

•

Tarım ve Hayvancılık

Orta öğretim, lise ve yüksekokul düzeyinde öğrencilerin kalabileceği yurtlar bulunmaması özellikle kız öğrencilerin okula devam edebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yurt imkânlarının sağlanması,
öğrencilerin rahat edebileceği ortamların oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
Araç’ta Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Yüksekokulun öğrenci sayısının artması beklenmektedir. İlçede sosyal
yaşamın canlandırılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
İlçenin nüfusu son 40 yılda %60 azalmıştır. İlçede faaliyet gösteren ﬁrmalar işgücü ihtiyacını
komşu il ve ilçelerden sağlamaktadır. İşgücünün nicelik ve nitelik olarak artırılması gerekmektedir.
İlçenin Kastamonu’ya bağlantısı karayoluyla sağlanmakta olup, yol çift yönlüdür. İlçe demiryolu
bağlantısı olan Karabük’e oldukça yakındır.
İlçede turizm potansiyeli olarak yayla turizmi ve eko-turizm ön plana çıkmaktadır. Turizm açısından Batı Karadeniz Bölgesi bir bütün olarak değerlendirilmeli, turizmin çeşitlendirilmesi ve
alternatif turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
İlçenin en önemli ekonomik faaliyeti orman ve orman ürünleri imalatı sektöründe gerçekleşmektedir. TR82 Bölgesi’nin endüstriyel odun üretiminin yaklaşık %8’i Araç’tan sağlanmaktadır. Bu
sebepten İlçede ağaç ve ağaç ürünleri sektörünün geliştirilmesi için orman kooperatiﬂerinin bir
araya gelerek birlikte hareket etme ve iş yapabilme kültürünün geliştirilmesi önemlidir.

Araç İlçesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri hayvansal üretimdir. Büyükbaş ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık için uygun olan İlçede üretimin artırılması için çalışmalar yapılması,
hayvansal üretimin daha profesyonel yapılması ve ortak üretim teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Hayvancılıkta özellikle kanatlı hayvan üretimi de alternatif olarak düşünülebilir.
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Araç Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 362 10 19 · Faks: +90 (366) 362 13 02

www.arac.gov.tr
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kastamonu Yatırım Destek Oﬁsi
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www.kuzka.gov.tr
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