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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Çatalzeytin

Meyve üretimi ve balıkçılık alanlarında gelişme potansiyeli gösteren Çatalzeytin’de
yaşam yurtdışında yaşayan yöre insanın
İlçeye gelmesiyle özellikle yaz aylarında
canlanmaktadır.

KASTAMONU

Abana

Doğanyurt
Cide

Pınarbaşı

Azdavay

İlçe Profili

İnebolu

Şenpazar
Ağlı

Seydiler

7.014

Bozkurt Çatal
zeytin

Küre

Devrakani

Daday

4.334
20 m
368 km2

Hanönü

Turizm
Bitkisel Üretim
Su Ürünleri

Taşköprü

4

Kastamonu
Araç

is,birlig-i &
destekler

İhsan
gazi

Ankara: 347 km
İstanbul: 611 km
Kastamonu: 99 km
Sinop: 105 km
Kastamonu Havalimanı: 110 km
Sinop Havalimanı: 101 km
İnebolu Limanı: 51 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Çatalzeytin adını sahildeki kayıkların bağlandığı çatal zeytin ağacından almıştır.

•

İlçede Ginolu Arkeolojik ve Tabii Sit Alanı bulunmaktadır.

•

İlçede bulunan Ginolu Kumsalı deniz, kıyı ve yat turizmi için uygundur.

•

İlçede balıkçılık ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm

•

Meyvecilik

•

Balıkçılık

İlçe turistlerin ilgisini çekebilecek tarihi ve doğal alanlara sahiptir. Yaz aylarında yurtdışında yaşayan yöre insanının İlçeye dönmesiyle İlçe nüfusu oldukça artmaktadır. Turizm sektörünün
önündeki engellerin (konaklama imkânlarının kısıtlı olması ve tanıtım eksikliği) aşılmasıyla İlçe
yerli ve yabancı turistlere hitap edecek konuma gelebilir.
Çatalzeytin İlçesi’nde meyve üreticiliği önem arz etmektedir ve meyve ürün gruplarının çoğu
İlçede üretilmektedir. Ceviz, elma, erik ve fındık öne çıkan meyvelerdir. Kastamonu’da gerçekleşen şeftali üretiminin %100’ü, zerdali üretiminin %77’si, incir üretiminin %15’i ve ceviz üretiminin
%8’i Çatalzeytin İlçesi’nden elde edilmektedir. İlçe meyve ürünlerine dayalı imalat sanayinin
gelişimi için de uygundur.
İlçede balıkçılık faaliyetleri yaygın olup en çok hamsi bulunmaktadır. Kastamonu’da gerçekleşen
tirsi üretiminin %100’ü, çinakop üretiminin %47’si, hamsi üretiminin %13’ü ve kayabalığı üretiminin %12’si Çatalzeytin İlçesi’nden sağlanmaktadır. Balıkçılığın gelir getirici bir sektör haline
gelmesi için İlçede veya yakın çevresinde bir balık işleme tesisinin kurulması gerekmektedir.

Çatalzeytin Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 516 11 20 · Faks: +90 (366) 516 11 46

www.catalzeytin.gov.tr

Çatalzeytin Belediyesi
Tel: +90 (366) 516 10 22 · Faks: +90 (366) 516 10 60
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kastamonu Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (366) 212 58 52 · Faks: +90 (366) 212 58 55
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