invest in TR82

KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Tosya

Ahşap kapı ve pencere imalatında marka haline gelmiş Tosya, Bölgenin en gelişmiş ilçelerinden biridir.
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Tosya OSB (TOSKA)
Ankara: 221 km
İstanbul: 494 km
Kastamonu: 67 km
Çorum: 141 km
Samsun: 258 km
Kastamonu Havalimanı: 58 km
İnebolu Limanı: 169 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•

Tosya, Bölge’deki en gelişmiş ilçelerden biridir.
Tosya OSB (TOSKA) kurulmuş olup arsa tahsisi devam etmektedir.
Uluslararası D-100 karayolu ilçeden geçmektedir.
Ahşap kapı ve pencere imalatında ilçe marka haline gelmiştir ve önemli bir kümedir.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalatı

•

Ulaşım

•

Eğitim ve İstihdam

•

Turizm

•

Tarım ve Hayvancılık

•

Yenilenebilir Enerji

Oldukça eski bir üretim kültürüne sahip olan Tosya’da iç ve dış bağlantıların zayıf olması, üretilen nihai malların aracılar vasıtasıyla satılmasına ve katma değerin azalmasına yol açmaktadır.
Ağaç sanayisi özellikle kapı imalatı Tosya’da kilit sektör konumundadır. Ancak çoğu işletme
küçük ölçekli olup düşük üretim kapasitesine sahiptir. İşletmeler kalite endeksli üretimi değil,
ﬁyat endeksli üretimi tercih etmektedir. Tosya’da imalat anlamında atılması gereken en önemli
adım rekabetçi yapıyı güçlendirmektir. Firmaların nitelikli tanıtım-pazarlama stratejisi ve yaygın
bayilik anlayışını birleştirmesi gerekmektedir.
Tosya-Kastamonu bağlantısının yetersiz olması Tosya halkının ve faaliyet gösteren ﬁrmaların
merkezle bağlantısını zayıﬂatmaktadır. Tosya’yı Kastamonu’ya bağlayan yollarda iyileştirmeler
yapılmalıdır.
Tosya’da istihdam problemi mevcuttur. İlçede niteliksiz işgücünün yanında nitelikli işgücü açığı
da vardır. İlçedeki işgücü problemi, Kargı ve Ilgaz’dan işçi getirmek suretiyle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. İlçede mesleki eğitimin güçlendirilmesi zaruri olmakla birlikte, bu faaliyetlerin İlçenin özellikle genç nüfus açısından cazibesini arttıracak yatırımlarla eşgüdüm halinde
yapılması gerekmektedir.
Turizm, Tosya’nın gelişimi için önemli bir sektördür. Konaklama ve ulaşım sorunu çözülebilirse
Tosya’daki turizm hareketliliği artacaktır. Yakın bölgelerde kaplıca araştırma ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Tosya’da tarım arazilerinin birleştirilmesi ve verimliliğin sulamayla arttırılması kiraz, elma, armut,
ceviz, kızılcık, pirinç gibi önemli tarım ürünlerinin verimliliğini arttıracaktır. Tarımsal üretimde sulama ve su kanallarının geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması gereklidir. Gâvur Dağı bölgesindeki
endemik bitkilerin incelenmesi ve katma değeri yüksek olanların üretilmesi yine İlçedeki tarımsal
kârlılığı arttıracaktır. Tosya’da pirinç önemli bir tarım ürünüdür. Pirinçten türev ürünlerin üretilmesinin ve markalaşmasının desteklenmesi gerekmektedir.
İlçede başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiyi değerlendirmeye yönelik çalışmalar
yürütülmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve biyogaz üretilebilir. Ayrıca üretim
süreçlerinde kullanılan makine ve teçhizatlar da Tosya’da üretilebilir
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Tosya Kaymakamlığı
Tel: +90 (366) 313 10 73 · Faks: +90 (366) 313 10 75

www.tosya.gov.tr

Tosya Belediyesi
Tel: +90 (366) 313 10 09 · Faks: +90 (366) 313 21 93

www.tosya.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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