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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Korgun

Çankırı Merkez İlçe’ye oldukça yakın bir
konumda bulunan Korgun, Organize
Sanayi Bölgesi ve demiryolu bağlantısı
olan bir İlçe olarak göze çarpmaktadır.

ÇANKIRI

İlçe Profili

Bayramören

4.134

Ilgaz
Çerkeş

is,birlig-i &
destekler

Atkara
calar Kurşunlu

2.506

Korgun

910 m
556 km²

Yapraklı

Orta
Şabanözü

Eldivan

İmalat Sanayi
Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Çankırı

5 (OSB’de 6)

Kızılırmak

Korgun OSB
Ankara: 155 km
İstanbul: 453 km
Çankırı: 20 km
Kastamonu: 93 km
Esenboğa Havalimanı: 137 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

İlçede 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
İlçenin Ildızım Köyü’nden demiryolu hattı geçmektedir.
İlçede doğalgaz hane halkı kullanımına açılmıştır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

OSB’nin Etkinliğinin Artırılması

•

Hayvancılığın Geliştirilmesi

•

Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması

Karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantıları açısından düşünüldüğü zaman son derece stratejik bir konumu olan Korgun OSB, İlçe merkezine istenilen ölçüde katkı sağlayamamaktadır.
OSB’nin ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı işgücünü ve yatırımı Korgun İlçesi’nden
karşılaması ilçenin gelir seviyesini arttıracağı gibi İlçe merkezinde ilk bakışta fark edilecek bir
talep ekonomisi yaratacaktır.
Korgun’da büyükbaş hayvan üretimi özellikle kültür ve yerli cinsler açısından gelişmiştir. Küçükbaş hayvan üretimi yıldan yıla azalsa da yine ciddi ölçüdedir. İlçede ayrıca et tavuğu üretimi
önemli boyutlara ulaşmakta fakat daha çok köylerde üretildiği için ekonomik olarak önemli bir
değerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Korgun’da yapılan hayvancılık faaliyetlerinin katma değerini
arttırmaya yönelik kesimhanelerin yanında et işleme ve depolama tesisleriyle mandıralar kurulmalıdır. İlçe kanatlı hayvan potansiyeliyle broiler tavuk (etlik piliç) yetiştiriciliğine de müsaittir.
İlçede devam eden modern kentsel dönüşüme paralel olarak doğalgaz hane halkı kullanımına
açılmıştır. Bu şekilde İlçedeki hava kirliliği azalmıştır. Doğalgaz ayrıca OSB açısından da önemlidir, zira Korgun OSB’nin imalata dönük bir kompozisyon sergilemesi aslında doğalgaz kullanımının üretim sürecindeki önemine işaret etmektedir.
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Korgun Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 343 14 33 · Faks: +90 (376) 343 24 10

www.korgun.gov.tr

Korgun Belediyesi
Tel: +90 (376) 343 12 65 · Faks: +90 (376) 343 12 63

www.korgun.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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