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Çerkeş

D-100 Karayolu ve Zonguldak-Çankırı
bağlantılı demiryolunun geçtiği Çerkeş,
Bölgenin İstanbul’a erişimi en kolay ilçesidir.
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5 (OSB’de 6)

Kızılırmak

Çerkeş OSB
Ankara: 128 km
İstanbul: 365 km
Çankırı: 85 km
Bolu: 135 km
Samsun: 343 km
Esenboğa Havalimanı: 160 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

Bölgenin en büyük et entegre tesisi buradadır.
İlçe içerisinden D-100 Karayolu ve Zonguldak-Çankırı bağlantılı demiryolu geçmektedir.
İlçe 2012 yılında Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası ön ayak yarışları ve Yamaç Paraşütü Türkiye
Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım ve Hayvancılık
İlçenin en önemli geçim kaynağını oluşturan ve potansiyel taşıyan sektörü tarımdır. Özellikle
hayvancılık TR82 Bölgesi’ne göre gelişmiştir. İlçede kanatlı alanında ülke çapında faaliyet gösteren bir entegre tesis bulunmaktadır. İlçe büyükbaş hayvan varlığı ve bunlardan elde edilen
ürünler açısından büyük önem taşımaktadır.
İlçe konumu ve yükseltisi nedeniyle çoğu bitkilerin yetiştirilmesine müsait değildir. Ancak hayvancılık düşünüldüğünde yem bitkilerinin üretilmesi ve üretiminin artırılması elzemdir. Ayrıca tarım konusunda sulama gölet ve barajlarının sayısının önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesiyle
bitkisel üretimde verim ve miktar artışını sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak üretim miktarında
ve çeşitliliğinde artışlar görülecektir. Özellikle yem bitkileri üretiminde meydana gelecek artışın
hayvancılığı daha da geliştireceği öngörülmektedir.
Kanatlı hayvancılıkta da özellikle et üretiminde İlçede faaliyet gösteren işletmeler yoğun olup;
kapasite artırımları mümkün görülmektedir. İlçedeki tarımsal işletmelerin birlikte iş yapabilme
kültürünün ve kapasitesinin artırılması tarımın gelişmesine katkı sağlayacaktır.

•

Tarıma Dayalı Sanayi
İlçede hayvansal ürünlerin işlenip mamul haline getirecek sanayinin planlaması düşünülebilir.
Bu bağlamda et ürünleri tesisleri ve süt ürünleri üretim tesisleri İlçenin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Hayvansal üretimin artışına paralel olarak yem fabrikası vb. tesislerin işlevleri
artacaktır.

•

Sanayi
Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik imkânlar dikkate alındığında, sanayi açısında önemli bir potansiyel arz etmektedir.

•

Turizm
D-100 karayolu üzerinde bulunan ilçede turizm açısından konaklama ve yöresel yemeklerin
sunum imkânları geliştirilebilir.
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Çerkeş Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 766 10 15 · Faks: +90 (376) 766 44 37

www.cerkes.gov.tr

Çerkeş Belediyesi
Tel: +90 (376) 766 10 12 · Faks: +90 (376) 766 28 25

www.cerkes.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (376) 213 79 88 · Faks: +90 (376) 213 65 87

www.kuzka.gov.tr
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