invest in TR82

KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Ilgaz

D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve ismini ünlü Ilgaz Dağları’ndan alan Ilgaz,
kış sporları merkezi ile öne çıkmaktadır.
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Kızılırmak

Ankara: 188 km
İstanbul: 456 km
Çankırı: 53 km
Kastamonu: 67 km
Samsun: 286 km
Kastamonu Havalimanı: 56 km
Esenboğa Havalimanı: 170 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•
•

İlçe ismini ünlü Ilgaz Dağları’ndan almıştır.
Ilgaz Dağları’nın İlçe sınırları içinde kalan bölümünde de kış sporları yapılmaktadır.
Çankırı-Ilgaz-Kadınçayırı Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescil edilmiştir.
İlçede Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı bir Yüksekokul bulunmaktadır.
Türkiye’nin ilk tuz oteli bu İlçede yer almaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Kış Turizmi
İlçe, Ilgaz Dağları’nda ve Yıldıztepe’de bulunan turizm tesisleri ile Türkiye genelinde güçlü bir
pozisyondadır. Hâlihazırda devam eden kış turizmi yatırımlarının tamamlanması ile birlikte bu
konumunu daha da güçlendirecektir. İlçenin kış turizmi bağlamında altyapı ve tanıtım faaliyetlerinin daha teşvik edilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için tedbirler alınması gerekmektedir.
İlçede kış turizmine hizmet eden tesislerin diğer mevsimlerde de hizmet verebilmesi için doğa
turizmine yönelik yatırımların da artması gerekmektedir.

•

Doğa Turizmi
İlçe, yeşil doğası ile birçok doğa turizmi türüne elverişlidir. Özellikle yaylaların ve köylerin bu
bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Kırkpınar Yaylası’na yapılacak altyapı ve
tesis yatırımları ile Bölge Ankara ve İstanbul’dan gelen turistler için büyük bir çekim merkezi
haline gelebilecektir. Ayrıca köy evlerinin pansiyonculuğa uygun hale getirilmesi, teşvik edilmesi
ve köylerde üretilen doğal ürünlerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

•

Büyükbaş Hayvancılık ve Arıcılık
İlçe büyükbaş hayvancılıkta ve arıcılıkta önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Büyükbaş hayvancılık için modern tesislerin kurulması ve arıcılık için de üretimi artırıcı ve tanıtıma yönelik
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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