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KASTAMONU
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eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

İnebolu

Bölgenin en yoğun yük taşıması yapılan
limanına sahip İnebolu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İstiklal Madalyası’na sahip
tek İlçe özelliğini taşımaktadır.
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Ankara: 337 km
İstanbul: 608 km
Kastamonu: 90 km
Sinop: 150 km
Kastamonu Havalimanı: 101 km
Sinop Havalimanı:144 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•

•

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İstiklal Madalyası’na
sahip tek İlçedir.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında rol oynayan
ve cephanelerin taşındığı yol olarak bilinen 340
km’lik İstiklal Yolu, İnebolu’dan başlamaktadır. Her yıl yerel yönetimler tarafından Kurtuluş
Savaşı’nı anma etkinlikleriyle birlikte İstiklal Yolu
yürüyüşleri düzenlenmektedir.
Mustafa Kemal Atatürk, Şapka ve Kıyafet
İnkılabı’nın ilk nutkunu İnebolu’da vermiştir.

•
•
•
•

İnebolu Limanı, TR82 Bölgesi’nin en yoğun yük
taşıması yapılan limanıdır.
İnebolu, kereste imalatı ve su ürünleri üretimi
başta olmak üzere Kastamonu’da en çok faal
işletme bulunduran 4. ilçedir.
İlçede seracılık faaliyetleri yoğun olarak sürdürülmektedir.
İnebolu aşı boyalı, marla taşından yapılan çatıları
olan 3 katlı ahşap evleriyle ünlüdür.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

İnebolu Limanı
İnebolu Limanı Kastamonu ihracatının %100’ünü, TR82 Bölgesi’nin ihracatının da yaklaşık
%80’nini karşılamaktadır. İç Anadolu’nun Karadeniz ülkelerine ve diğer ihracat limanlarına açılan kapısı mahiyetinde olan bu limanın kapasitesinin artırılması büyük önem arz etmektedir.

•

Turizm
İnebolu sahip olduğu doğası, köklü tarihi ve sahilleri ile hem doğa turizminin, hem tarih ve kültür
turizminin hem de deniz turizminin yapılabileceği bir yerdir. İnebolu’da turizme dair altyapının
geliştirilmesi, hâlihazırda İlçede var olan turizm çeşitlerine yenilerinin eklenmesi gerekmektedir.

•

Su Ürünleri
İlçede deniz balıkçılığı aktif bir şekilde yapılmaktadır. Balık sezonunda Ege veya Marmara Bölgesi’ndeki balıkçıklar da İnebolu’ya avlanmaya gelmektedirler. Fakat yapılan bilinçsiz avlanmalar
kalkan gibi dipte yaşayan balık çeşitlerinin nesillerini tehlikeye atmaktadır. Bunun engellenmesi
için avlanmadaki denetimlerin yeniden düzenlenmesi ve bazı balık türleri için koruma çıkarılması
gerekmektedir.

•

Gıda İmalatı
İnebolu her ne kadar ekilebilen tarım arazisi açısından güçlü olmasa da meyve ve sebze alanları
açısından yoğun ekime sahiptir. Son dönemlerde ise seracılık ile meyve ve yeşil sebze üretimi
artmaktadır. Tarım koşullarının iyileştirilerek, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

•

Yeni Yatırım Alanları
İnebolu dağlar ve deniz arasında sıkışıp kalmış bir İlçedir. İlçenin kuzeyinde denizin ve deniz
kıyısına yakın bir şekilde paralel sıralanmış ormanlık dağların olması nedeniyle İlçede yeni yatırım
ya da konut yapılacak yer konusunda ﬁziki bir kısıt söz konusudur. Yeni yatırım alanlarının yaratılması ve konut için merkeze yakın alanlarda imara açık arazilerin olması İlçenin gelişmesinde
önemli rol oynayacaktır.

| www.investinTR82.gov.tr

İnebolu Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 811 40 38 · Faks: +90 (366) 811 41 00

www.inebolu.gov.tr

İnebolu Belediyesi
Tel: +90 (366) 811 45 00 · Faks: +90 (366) 811 24 70

www.inebolu.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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