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Kastamonu Merkez’e oldukça yakın
konumu ile Daday, Türkiye’nin binicilik
merkezi olma potansiyeli ile dikkat çekmektedir.
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Ankara: 170 km
İstanbul: 505 km
Kastamonu: 35 km
Karabük: 103 km
Kastamonu Havalimanı: 46 km
İnebolu Limanı: 88 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Bir çok at çiftliğine ev sahipliği yapan Daday önemli bir binicilik merkezidir.

•

İlçenin mutfak kültürü oldukça gelişmiş olup çevre yerleşimleri etkilemiştir.

•

İlçe sağlık turizmi için oldukça elverişli bir iklime sahiptir.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Binicilik ve Doğa Sporları
Daday’da hâlihazırda at biniciliği ve doğa sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler
mevcuttur. Ancak bu tesislerin kapasitelerini artırmaları İlçedeki biniciliğe olan ve Ilgaz Tüneli’nin
açılması ile birlikte daha da artacak talebi karşılamak için elzemdir. Daday, özellikle Ankara’dan
binicilik ve doğa sporları ile ilgilenmek isteyen ziyaretçiler ile öğrencilere hitap eden bir İlçe haline
getirilebilir. İlçe göletleri, bisiklet turnuvaları için uygun yol ve alanları ile doğa sporlarına olanak
tanımaktadır. Bu yüzden bu bölgelerde altyapı yatırımlarının yapılması ve tabela ve işaret levhalarının özenle yerleştirilmesi gerekmektedir.

•

Kültür, Sanat ve Spor Merkezi
İlçenin Kastamonu Üniversitesi’ne yakın oluşu sebebiyle kültür, sanat, festival, spor ve eğlence
adına yapılacak yatırımlar için talep sorununun yaşanmayacağı öngörülmektedir. Bu tür yatırımlar öğrenciler için alternatif mekânlar yaratarak üniversite yaşamının daha cazip hale getirebilir.
Bu yüzden bu tür yatırımları öngören imar planı çalışmaları yapmak faydalı olacaktır. Böyle bir
vizyon ile İlçe, Kastamonu merkezi tamamlayan bir alt merkeze dönüşebilir.

•

Konak Turizminin Geliştirilmesi
Daday İlçesi’nde geleneksel Kastamonu evleri mimarisiyle inşa edilmiş 80 konak bulunmakta
olup bu sayı köyler de dâhil edildiğinde 250’ye kadar ulaşmaktadır. Bu yapıların restore edilerek
ya da dış cephe yenilemeleri yapılarak konaklama tesislerine dönüştürülmesi önem arz etmektedir.

•

Yerel Ürünler ve El Sanatları
Kayın ağacından yapılan İlçeye özgü ahşap sandalyelerin yanı sıra, hediyelik eşya ve yöresel
ürün imalatının geliştirilmesi yönünde destekler sağlanması gerekmektedir. Etli ekmek ve üryani
eriğinin paketleme, tanıtım ve pazarlama ayağının geliştirilmesi İlçenin tanıtımı açısından önemlidir.

•

Sağlık Turizmi
İlçe, yeşil doğası ile sağlık turizmi için oldukça büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirmek için 1954 yılında Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi kurulmuştur. İçerisinde
lojmanları, oyun parkları, hastalar için yürüyüş parkuru, tiyatro salonu ve çeşitli sosyal tesislerin
bulunduğu hastane, 2007 yılında kapanmıştır. Hastane, faaliyette olduğu dönemde yaklaşık
300 kişiyi istihdam etmekte ve İlçe ekonomisine de ciddi katkı sağlamıştır. Hâlihazırda atıl durumda bulunan yapının geriatri ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılması için restore edilip
faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

•

Süt Üretimi
İlçedeki süt üretiminin yüksek olduğu görülmektedir. İlçede 2 tane süt toplama merkezi bulunmakla birlikte soğuk hava zincirinin sağlanamaması sebebiyle etkin çalışmamaktadır. Süt üretiminin artırılması, soğuk hava zincirinin sağlanması ve sütü paketleyip satışa sunan işletmelerin
desteklenmesi gerekmektedir.

•

Ulaşım
İlçe Kastamonu Merkez’e yakın olmasına karşın Karabük ile ulaşım bağlantısı zayıftır. DadayEﬂani karayolu bağlantısının geliştirilmesi Safranbolu, Eﬂani, Daday ve Kastamonu Merkez’den
oluşacak yeni bir turizm rotasının oluşmasının sağlayacak olup; Daday’ın gelişmesine etkisi
olumlu olacaktır.
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