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KASTAMONU
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eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Doğanyurt

Karadeniz’e kıyı ilçelerden biri olan Doğanyurt meyvecilik ve arıcılık faaliyetleriyle dikkat çekmektedir.
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Ankara: 373 km
İstanbul: 594 km
Kastamonu: 125 km
Kastamonu Havalimanı: 136 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

İlçede bulunan tüm köyler orman köyü statüsündedir.

•

İlçede bal, fındık ve kivi üretimi oldukça yaygındır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Arıcılık

•

Meyvecilik

•

Eko-Turizm

•

Balıkçılık

İlçede bulunan ve tamamı orman köyü statüsündeki 25 köyde arıcılık faaliyeti yerine getirilmektedir. Üretilen balın tamamı özellikle İstanbul bağlantılı bir şekilde satılmaktadır. Geleneksel
arıcılık kültürü ilçede yerleşmiştir. Oluşturulan arzın tamamının satıldığı düşünüldüğünde kovan
sayısının artırılması mevcut ﬂora varlığında dahi elde edilen gelirin bir miktar daha artırılabilmesini
sağlayabilir.
Kivi yetiştiriciliği köylerin birçoğunda yapılan ekonomik bir uğraş şekline gelmiştir. Çabuk bozulan kestane ve kivi için depolanma imkânları tasarlanabilir. Bu konuda sadece Doğanyurt
özelinde değil çevredeki ilçelerle ortak hareket edilebilir. İlçedeki ürünler ulaşım imkânlarının da
artmasıyla köylü pazarlarında satışa sunulabilir.
Doğanyurt İlçesi denize kıyısı bulunan Kastamonu ilçelerinden biridir. Kastamonu bağlantı yolunun güçlendirilmesi bu güzergâhta bulunan Ercesu Yaylası’nın da turizme katkı sağlaması
açısından faydalı olacaktır.
İlçede 32 tane kayıtlı balıkçı bulunmaktadır. Balıkçı teknelerinin en büyüğü 12 – 13 metredir.
Hem balık satış yeri hem de pişirme yeri olarak kullanılabilecek küçük ölçekte soğuk hava deposu olarak kullanılabilecek bir mekân tasarlanabilir.
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Doğanyurt Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 843 11 30 · Faks: +90 (366) 843 12 93

www.doganyurt.gov.tr

Doğanyurt Belediyesi
Tel: +90 (366) 843 12 60 · Faks: +90 (366) 843 12 62

www.doganyurt.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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