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Merkez

Bölgenin en gelişmiş ilçesi özelliğindeki
Kastamonu Merkez İlçe, birçok alanda
Bölgenin cazibe merkezi konumunda.
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Ankara: 245 km
İstanbul: 510 km
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Kastamonu Havalimanı: 10 km
İnebolu Limanı: 92 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•

Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu’nun tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanmaktadır.
Şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı Türkiye’nin en güzel meydanlarından biridir.
Ilgaz Dağı’nın kuzey kesiminde Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Ilgaz Kış Turizm Merkezi’nde kış
sporları yapılabilmektedir.
Kastamonu Havalimanı 2013 yılında faaliyete geçmiştir.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm
Kastamonu Merkez köklü tarihi ile önemli bir kültürel mirası bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle
kent merkezinde yapılacak çalışmalarla kentin tarihsel kimliğine kavuşturulması önem arz etmektedir.
Merkez İlçe inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Merkezde çok sayıda tarihi cami
ve türbe mevcuttur. Ayrıca Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı öne çıkan turistik yerlerdir. Kış turizmi, eski eserler turizmi, spor turizmi ve geleneksel el sanatları
konularında turizm teşvikleri sağlanmalıdır. Ayrıca konaklama kapasitesini artırılması için 3 ve üzeri
yıldızlı oteller özellikle teşvik edilmelidir. İl merkezinin Ankara ve İstanbul’a yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri değerlendirilerek önümüzdeki yıllarda ulaşımda
yaşanacak gelişmelerle kongre ve toplantıların yapıldığı bir cazibe merkezi olması düşünülebilir.

•

Sanayi
Kastamonu Merkez birçok sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası çapta bilinen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca KOBİ statüsünde üretim yapan birçok ﬁrma
bulunmaktadır. Ağaç işleri, mobilya, gıda ürünleri, yapı malzemeleri vb. alanlarda üretim yapılmaktadır. Var olan işletmelerin rekabet güçlerinin artırıcı ve ayrıca Ilgaz tünelinin açılması ile birlikte sanayi yatırımlarımda artışlar meydana geleceği düşünüldüğünde yeni kurulacak şirketlere
yönelik de teşvikler sağlanmalıdır.

•

Ulaşım
Bölgenin gelişmesinde en kilit faktörlerden biri de ulaşımdır. Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolu çift yol olup yolun en zorlu ve problemli kısmını Ilgaz Dağı Geçidi oluşturmaktadır. Ilgaz Dağı
Tünel’i ile ulaşımda büyük bir rahatlama yaşanacaktır. 2013 yılında faaliyete geçen Kastamonu
Havalimanı’ndan İstanbul’a direkt uçuşlar yapılmaktadır. Kastamonu’da demiryolu bulunmamaktadır. İleriki yıllarda Karabük-Araç-Kastamonu demiryolu bağlantısı gerçekleştirilerek Bölgenin kalkınmasında pozitif etki sağlanabilir.

•

Eğitim
Merkez İlçede okul öncesi, ilk orta ve lise düzeyinde öğrenci sayısında ve öğretmen sayısında
problem gözükmemektedir. Ancak eğitim hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması
gerekmektedir. Üniversite eğitim düzeyinde ise barınma ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

•

İstihdam ve Sosyal Yaşam
Kastamonu Merkez İlçe TR82 Bölgesi’ndeki en gelişmiş ilçedir. Bölgede olduğu gibi İl
Merkezi’nde de göç sonucu nitelikli iş gücü bakımından yetersizlikler dikkat çekmektedir. Artan
nüfus proﬁline uygun olarak ihtiyaçlarda artışlar görülmektedir. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi
sosyal yaşam alanlarının artırılmasıdır.

•

Tarım ve Hayvancılık
Merkezde öne çıkan sektörlerden biri de tarımsal üretim içerisinde yer alan hayvansal üretimdir.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olan İlçede üretimin daha profesyonel hale
getirilmesi için teşvikler verilmelidir.
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Kastamonu Valiliği
Tel: +90 (366) 212 61 52 · Faks: +90 (366) 212 61 52

www.kastamonu.gov.tr

Kastamonu Belediyesi
Tel: +90 (366) 214 10 48 · Faks: +90 (366) 362 12 19

www.kastamonu.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

INVESTINTR82-012
©2015 | invest in TR82; T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda yürütülen bir iyi yönetişim projesidir.

Kaynak: Kastamonu Merkez İlçe Analizi, 2012, KUZKA

