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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Eldivan

Sahip olduğu tabiatı ile Çankırı’nın en yeşil ilçelerinden birisi olan Eldivan, özellikle kirazı ile ön plana çıkmaktadır.
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Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Şabanözü

Eldivan Çankırı
5

Kızılırmak

Ankara: 108 km
İstanbul: 472 km
Çankırı: 19 km
Kastamonu: 134 km
Esenboğa Havalimanı: 87 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•

Tabiatı ve orman varlığı ile Eldivan, Çankırı’nın en yeşil ilçelerinden biridir.
Eldivan Kirazı Çankırı ve yöre illerde çok meşhurdur.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım
Eldivan’da arazi yapısı ekseriyetle dağlık ve ormanlık alanlardan oluştuğundan tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Ürün olarak bakıldığı zaman kiraz ve elma öne çıkmaktadır. Eldivan Cevizi üzerine
çalışmalar devam etmekte olup bu ürünün İlçede üretimi öngörülmektedir. Eldivan’da kirazın
markalaşması yerel düzeyde sınırlı kalmış, Bölge dışına fazla yayılamamıştır. Bu ürünün markalaşması ve seri üretiminin yapılması, İlçe ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir. Kirazdan
birçok türev ürünün (meyve suyu, kurutulmuş meyve vb.) elde edilebildiği günümüzde bu üretim
teknolojilerinin Eldivan’da uygulama alanı olup olmadığı araştırılmalıdır. Kirazın katma değerini
arttırmak için arazi toplulaştırma ile verim yükseltilebilir ve kurulabilecek soğuk hava depolarıyla
da ürün arzı sürdürülebilir düzeyde aylara yayılabilir. Ayrıca kiraz üreticilerinin kooperatiﬂeşmesi
ürünün ﬁyatını istikrarlı bir yapıya kavuşturarak ürünün rekabet gücünü arttıracaktır.

•

Ormancılık
Eldivan, orman varlığı açısından zengin olmakla birlikte bu potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Orman endüstrisi açısından bakıldığında daha çok hammadde gönderen bir merkez
haline gelen Eldivan’da orman varlığının (mobilyacılık, kerestecilik, işlemecilik vb.) imalata dönüşmesi önemli bir potansiyel olarak göze çarpmaktadır.

•

Turizm
İlçe, turizm potansiyeli açısından da öne çıkmaktadır. Eldivan’da ormanlık alanların ve mesire
yerlerinin yanı sıra yaren odaları da bulunmaktadır. İlçede görmeye değer turistik yerlerin başlıcaları: Bülbül Pınarı, Şahin Tepesi, Karadere Göleti, İldivan Dağı, Karasivri Dağı ve Gölbahçe’dir.
Ayrıca İlçede inanç turizmi açısından son derece önemli olan Hacı Murad-ı Veli Türbesi ve Camii
bulunmaktadır. Av turizmine de uygun olan Eldivan’da doğru ve yeterli tanıtımla turizm önemli
bir sektör haline gelebilir.
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