invest in TR82

KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Cide

Doğa harikası Gideros Koyu’na ev sahipliği yapan Cide 11 km’lik kesintisiz
plajıyla Karadeniz’in en uzun sahillerinden birisine sahiptir.
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Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

İlçe 11 km’lik kesintisiz bir plaja sahiptir.

•

Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın 13. PAN Parkı (Protected Area Network=Korunan Alanlar Ağı Parkları)
özelliğindeki Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki İlçelerden biridir.

•

Sayılı doğal limanlardan olan Gideros Koyu, Cide İlçesi’nde yer almaktadır.

•

Hababam Sınıfı romanıyla tanınan Rıfat Ilgaz Cidelidir.

•

Cide’de tekne üreticiliği yapan firmalar bulunmaktadır.
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•

Ulaşım
Kastamonu İl’inde merkezden çevreye gidildikçe engebeli araziler artmakta, dolayısıyla Merkez
İlçe ve çevresi arasındaki erişilebilirlik azalmaktadır. Erişilebilirlik probleminin derin şekilde hissedildiği ilçelerden biri Cide İlçesi’dir. Cide–Kastamonu, Cide–İnebolu ve Cide–Kurucaşile karayolu bağlantılarının geliştirilmesi mevcut erişilebilirlik problemini en aza indirecektir. Cide’de deniz
ulaşımı yeterince gelişmemiştir. Deniz ulaşımının gelişmesi ve sürdürülebilir bir konuma yerleşmesi yük ve yolcu taşımacılığıyla doğrudan bağlantılıdır. Liman bağlantıları zayıf olan Cide’de
deniz ulaşımının gelişmesi sanayi faaliyetlerinin (tersanecilik ve orman ürünleri vb.) arttırılmasından ve turizmin yaygınlaştırılmasından geçmektedir.

•

Turizm
Birbirinden güzel tabiat harikalarına ev sahipliği yapan Cide’de turizm, yalnızca deniz ve sahil
turizmi şeklinde değil, eko-turizm ve kültür turizmi şeklinde de yapılabilmektedir. Güney’de Küre
Dağları Milli Parkı ile sınıra sahip olan Cide’de doğa turizmi gelişme potansiyeli yüksek alanlardan biridir. İlçede otonom turizm talebini karşılayacak konaklama altyapısı hâlihazırda mevcut
olmakla birlikte istenen kapasite ve kalitede değildir. Mevcut altyapıyı geliştirmek, İlçede turizm
için atılması gereken önemli adımlardan biridir. İlçede tarihi ve arkeolojik değeri henüz gün yüzüne çıkarılmayan çok sayıda yer bulunmaktadır.

•

Tarım ve Hayvancılık
İlçede fındık, ceviz, elma ve üzüm üretimi öne çıkmaktadır. Bu ürünlerin üretimi arttırılarak
daha farklı türev ürünler üretilebilir. Ayrıca seracılık geliştirilerek tarımsal katma değer artırılabilir.
Cide’de büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Özellikle manda üretimiyle dikkat çeken İlçede et
işleme ve depolama tesisi bulunmamaktadır. Hayvancılığın katma değerini arttırmaya yönelik
geniş çiftlikler, mandıralar, et işleme ve depolama tesisleri kurulabilir. İlçede ayrıca ördek üretimi
önemli boyutlara ulaşmakta fakat daha çok köylerde üretildiği gözlenirken ekonomik olarak
önemli bir değerinin olmadığı anlaşılmaktadır.

•

Balıkçılık
Kastamonu’nun sahil ilçelerinden olan Cide’de balıkçılık istenilen ölçüde gelişmemiştir. Yıldan
yıla dalgalansa da özellikle Hamsi, Mezgit, Barbunya ve Kalkan üretimiyle öne çıkan İlçede
kafes balıkçılığı yapılabilir. Balıkçılığın katma değerini artırmak ve bu faaliyeti sürdürülebilir bir
konuma ulaştırmak için su ürünleri işleme ve depolama tesisi kurulabilir.

•

Orman Ürünleri
Cide orman varlığı açısından zengin olmakla birlikte bu potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Orman endüstrisi açısından bakıldığında daha çok hammadde gönderen bir merkez haline gelen Cide’de orman varlığının (mobilyacılık, kerestecilik, işlemecilik vb.) imalata dönüşmesi
önemli bir potansiyel olarak göze çarpmaktadır.

•

Kaynak: Cide İlçe Analizi, 2012, KUZKA
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Cide Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 866 11 99 · Faks: +90 (366) 866 14 35

www.cide.gov.tr

Cide Belediyesi
Tel: +90 (366) 866 10 04 · Faks: +90 (366) 866 11 69

www.cide.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kastamonu Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (366) 212 58 52 · Faks: +90 (366) 212 58 55

www.kuzka.gov.tr
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