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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Küre

Ekonomisi genelde madenciliğe (bakır)
dayalı olan Küre, Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

KASTAMONU
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Seydiler
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950 m
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Hanönü

Madencilik (Bakır)
İmalat

Taşköprü

4

Kastamonu
Araç

is,birlig-i &
destekler

İhsan
gazi

Ankara: 308 km
İstanbul: 579 km
Kastamonu: 61 km
Kastamonu Havalimanı: 72 km
İnebolu Limanı: 31 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•

Küre ekonomisi genelde madenciliğe dayalı olup, İlçede bulunan bakır madenin kullanılmasının tarihi,
milattan öncesine kadar dayanmaktadır.
İlçede yeraltı madenciliği ile yılda 1.100.000 ton tüvenan bakır cevheri, 110.000 ton bakır konsantresi ve
400.000 ton pirit konsantresi üretimi yapılmaktadır.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmek için kullandığı toplar Küre’de yapılmıştır. Bu topların üzerinde “Küre-i Nühas” (Bakır Ocağı) yazmaktadır.
İlçenin bulunduğu bölge ormanlık alan olduğu için yayla, trekking, avcılık gibi turizm çeşitleri ve aktiviteleri
de yapılabilmektedir. Ersizlerdere Kanyonu ve İstiklal Yolu Yürüyüşü İlçenin önemli turizm değerleridir.

invest in TR82 |

invest in TR82 | www.investinTR82.gov.tr

Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm
Küre, dağlık ve engebeli bir araziye sahip olmasına rağmen, ormanlarla ve diğer doğal güzelliklerle çevrili bir alana sahiptir. Eko-turizm, altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra açılması Küre
için katma değer getirecek alanlardan biridir. Ayrıca bakır madeniyle ünlü Küre’de yıllar öncesinde kalan ve kullanılmayan bakır ocakları, müzeye çevrilerek turizme kazandırılabilir.

•

Orman Ürünleri
Küre, yoğun olarak orman varlığının bulunduğu bir arazide konumlanmıştır. İlçede hâlihazırda
bulunan ormancılık faaliyetleri tomruk üretimi ile sınırlı kalmaktadır. Orman ürünlerine dayalı imalat yelpazesinin geliştirilmesi gerekmektedir.

•

Konut Yapılması
İlçe merkezinde birçok tescilli yapı bulunurken, yeni yapılaşmalar ve binalar görülmemektedir.
İlçe çevresinin maden alanı, hazine ve orman arazisi olması da İlçenin dağılarak genişlemesine
engel teşkil etmektedir. İlçede yeni yapılara izin verilmesi ve toplu konut projelerinin hayata
geçirilmesi gerekmektedir.

•

Sosyal Hayat
İlçede gençlerin ve ilçe halkının kullanımına yönelik sosyal donatı imkânları bulunmamaktadır.
Sosyal hayatın canlandırılması için sinema salonu içeren sosyal tesis ve özellikle öğrencilerin
kullanabileceği spor tesisi gibi donatıların İlçeye yapılması gerekmektedir. Ayrıca yeni bir hastane ihtiyacı bulunan Küre’de, İlçe halkı sağlık hizmetine erişimde Kastamonu Merkezi’ne veya
yakın ilçe hastanelerine gitmektedir.
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Küre Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 751 20 01 · Faks: +90 (366) 751 22 28

www.kure.gov.tr

Küre Belediyesi
Tel: +90 (366) 751 20 32 · Faks: +90 (366) 751 30 28

www.kure.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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