invest in TR82
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Taşköprü

Özellikle tarımsal üretimdeki canlı ekonomik yaşamı ile ön plana çıkan Taşköprü,
Bölgenin en gelişmiş ilçelerinden biridir.
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Taşköprü OSB
Ankara: 292 km
İstanbul: 560 km
Kastamonu: 44 km
Sinop: 142 km
Kastamonu Havalimanı: 55 km
İnebolu Limanı: 110 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•
•
•

Kastamonu’nun yüzölçümü açısından 2, nüfus ve işletme sayısı açısından ise 3. büyük ilçesidir.
Romalılar döneminden kalan ‘Pompeipolis Antik Kenti’ Taşköprü’de bulunmaktadır.
İlçe Kastamonu’da tarımsal üretim açıdan ilk sırada gelmektedir.
Taşköprü Sarımsağı Bölgede coğrafi işarete sahip ürünlerden biridir.
Taşköprü Kuyu Kebabı’nın coğrafi işaretli ürün olması için başvurusu yapılmış olup, inceleme süreci
devam etmektedir.
İlçede imalat sanayi gelişmiş olup kâğıt, tekstil, şeker, gazlı bez, sarımsak işleme ve kereste fabrikaları
bulunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Taşköprü, bitkisel ve hayvansal üretim ile ormancılık faaliyetleri açısından potansiyeli yüksek
bir ilçedir. İlçe bitkisel üretimde ‘Taşköprü Sarımsağı’ ile ünlenmiştir. Sarımsak üretiminde sürekliliğin sağlanması ve piyasanın düzenlenmesi için Sarımsak Borsası kurulması ve çiftçinin
ileri teknikler konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı
açısından da Kastamonu’daki toplam hayvan sayısının önemli bir kısmını oluşturan Taşköprü’de
kesimhane kurulması önem arz etmektedir.

•

İmalat Sanayi
İlçede özellikle ağaç ve ağaç işleri, kerestecilik, mobilya ve türev ürünlerin üretimine yönelik
imalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ARGE ve tasarım açısından da geliştirilmesi
gerekmektedir. İlçede ayrıca hayvansal ve bitkisel üretimin yüksek olmasına paralel olarak gıda
imalatı sanayinin gelişime açık olduğu düşünülmekte, süt işleme tesislerinin kurulması önerilmektedir.

•

Turizm
Taşköprü İlçesi tarihi eserler açısından zengin olup İlçe’nin çeşitli yerlerinde tarihi yapılar, kaya
mezarları, heykel ve arkeolojik parçalar bulunmaktadır. Romalılar döneminden kalan Zımbıllı
Tepe mevkiinde Pompeipolis antik kenti Taşköprü’nün ortaya çıkarılmayı bekleyen en önemli
değerlerinden biridir. 7 yıldır devam etmekte olan Pompeipolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaların
hızlandırılması ve gerekli tanıtım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
İlçe yayla, göl ve mesire alanları gibi doğal güzelliklere sahip olup, doğa turizmi ve avcılık gibi
faaliyetlere de imkân sağlamaktadır. Küçük Su Mesire Yeri, piknik ve doğa yürüyüşleri için uygun bir alan olmakla beraber, ulaşım alt yapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. Turizmin gelir
getirici bir sektör haline gelmesi için öncelikle altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve konaklama
imkânlarının geliştirilmesi gerekmektedir. İlçede bulunan tarihi Kastamonu evlerinin restorasyonu ve bazılarının pansiyona dönüştürülmesi konaklama sorununu çözebilir.
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Taşköprü Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 417 10 09 · Faks: +90 (366) 417 11 09

www.taskopru.gov.tr

Taşköprü Belediyesi
Tel: +90 (366) 417 10 58 · Faks: +90 (366) 417 26 21

www.taskopru.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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