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KASTAMONU
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SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Devrekâni

Kastamonu Merkez’e oldukça kolay ulaşılabilir konumda yer alan Devrekâni’nin
özellikle hayvancılık alanındaki potansiyeli dikkat çekmektedir.
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Ankara: 275 km
İstanbul: 540 km
Kastamonu: 30 km
Kastamonu Havalimanı: 40 km
İnebolu Limanı: 74 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Hayvansal üretim en önemli geçim kaynağıdır.

•

İlçede Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

•

İlçenin en önemli turizm değerleri Yaralıgöz, Gizemli Mağara ve Kınık Arkeolojik Kalıntılarıdır.

•

İlçe, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’ne yalnızca 30 km uzaklıkta yer almaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım ve Hayvancılık

•

Tarıma Dayalı Sanayi

•

Madencilik

•

Eğitim

•

Turizm

•

Enerji

İlçenin en önemli geçim kaynağını oluşturan ve potansiyel taşıyan alan sektör olarak tarım görülmektedir. Özellikle İlçede hayvancılık TR82 Bölgesi geneline göre gelişmiştir. İlçede faaliyet
gösteren iki büyük ve profesyonel düzeyde üretim yapan ﬁrma ve 600 üyeli süt üreticileri birliği
hayvancılığın gelişmesinde ve potansiyelinin artırılmasında önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Kanatlı hayvancılıkta da özellikle yumurta üretiminde ilçede faaliyet gösteren işletmeler
mevcut olup kapasite artırımları mümkün görülmektedir.
İlçede hayvansal ürünlerin işlenip mamul haline getirecek sanayinin planlaması düşünülebilir.
Bu bağlamda et ürünleri tesisleri ve süt ürünleri üretim tesisleri İlçenin ekonomisine büyük katkı
sağlayacaktır. Hayvansal üretimin artışına paralel olarak yem fabrikası vb. tesislerinin işlevleri
artacaktır.
Devrekâni İlçe sınırları içerisinde krom madeni ve mermer rezervleri bulunmaktadır. Krom hammadde halinde pazarlanmaktadır. Kromun yarı işlenmiş veya işlenmiş ürün haline getirilip pazarlanması İlçe ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. İlçede madenciliğin geliştirilmesi dolaylı
olarak istihdama katkı sağlayacaktır.
İlçede Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Yüksekokul mevcuttur. İleriki yıllarda açılan bölüm
sayısına paralel olarak öğrenci sayısında da artışlar olacaktır. İlçenin yaşanabilir ve cazip hale
getirilmesi gerekli görülmektedir. Özellikle öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi ve sosyal yaşam alanları oluşturulması İlçenin sosyal yaşamına olumlu katkılar sağlayacaktır.
İlçede turizm potansiyeli olarak doğa turizmi (Yaralıgöz), mağara turizmi (Gizemli Mağara) ve
tarihi eser turizm (Kınık Arkeolojik Kazıları) görülmektedir. Bölgesel turizm planlaması yapılmalı
ve bu turizm potansiyelleri değerlendirilmelidir.
Büyük hayvancılık işletmelerinde biyogaz tesisleri uygun yatırım olabilecektir. Ayrıca İlçede sınırlı
olmakla birlikte bazı bölgelerde güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santrali uygun yatırım olabilir.
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