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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Bozkurt

%86’sı ormanlarla kaplı Bozkurt, ekoturizm, ormancılık ve ağaç dışı orman
ürünleri sektörlerinde potansiyel arz etmektedir.
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Ankara: 345 km
İstanbul: 610 km
Kastamonu: 97 km
Sinop: 129 km
Kastamonu Havalimanı: 108 km
İnebolu Limanı: 24 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

İlçede Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

•

İlçeye bağlı Beldeğirmen Köyü’nde sahil kenarında bulunan Beyazıd Çınar ağacı, 500 yaşından fazladır;
Anıtlar Yüksek Kurulu’na tescil ettirilmiş ve koruma altına alınmıştır.

•

Bozkurt İlçesi’nde diyaliz merkezi bulunmaktadır. Bu merkez Abana ve Çatalzeytin ilçelerine de hizmet
vermektedir.

•

İlçede avlak bulunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Eko-Turizm

•

Arıcılık

•

Ormancılık

•

Ağaç Dışı Orman Ürünleri Üretimi ve İşlemesi

Bozkurt İlçesi sahil şeridine de sahip bir İlçe olmasına rağmen turizm konusundaki gelecek
hedeﬂerini yoğunlukla eko-turizme dayalı şekillendirmelidir. Çevresindeki ilçelerle birlikte tur alternatiﬂeri belirlenmesi ve bunların tanıtımının yapılması gerekmektedir. Yayla turizmi, av turizmi
yapılabilecek alanların da mevcut olduğu İlçede konaklama kapasitesinin ve kalitesinin artırılması ile turizm İlçe için gelir artırıcı bir ekonomik uğraş olacaktır.
İlçenin yüksek köylerinde bir miktar çiçek balı üretimi olmakla birlikte, yoğunlukla kestane balı
üretimi gerçekleşmektedir. Arıcılık konusunda yerel inisiyatiﬂer üreticilere kredi ve eğitim verme
ve standartlaşma konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kestane balı antiseptik ve antioksidan
özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Kasları güçlendirdiği, kan dolaşımını hızlandırdığı, bağışıklık
sistemini geliştirdiği konusunda çalışmalar vardır. Tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
Bozkurt İlçesi’nin %86’sı orman niteliğindedir. İlçede ormandan elde edilen ürün, hammadde
olarak Kastamonu’da bulunan fabrikalara gönderilmektedir. Genel olarak ahşap müteşebbisliği
kültürü yoğun olarak bulunmaktadır. Geleneksel üretim teknikleri ile sandalye, sehpa, sandık
gibi el işçiliği öne çıkan ürünleri üreten işletmeler oluşturulabilir.
Orman meyveleri olarak bilinen alıç, böğürtlen, kızılcık, ahududu türleri; defne ve aromatik bitkiler üretime dönüştürülebilir. Bozkurt, birçok yenilebilir mantar cinsinin de doğada yetiştiği bir
İlçedir. Pazarlama süresini uzatacak işleme, depolama tesisleri kurulabilir. Bozkurt İlçesi’nde
kestane sadece sezonunda tüketilebilmektedir. Katma değeri yükselebilecek bir ürün olan kestane için daha uzun süre satışa sunulmasının sağlanabileceği soğuk hava deposu veya taze
kalış süresini uzatacak başka yöntemler tasarlanabilir. Soğuk hava deposu potansiyel olan diğer ürünlerle ve komşu ilçelerle birlikte ortak olarak da planlanabilir.

Bozkurt Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 575 10 01 · Faks: +90 (366) 575 13 65

www.bozkurt.gov.tr

Bozkurt Belediyesi
Tel: +90 (366) 575 11 25 · Faks: +90 (366) 575 12 38 www.bozkurtbelediyesi.com
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kastamonu Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (366) 212 58 52 · Faks: +90 (366) 212 58 55
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