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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Merkez

Ankara ve İstanbul’a en yakın en avantajlı teşvik imkânlarına sahip Çankırı Merkez İlçe, Dünya’nın en büyük tuz mağarasına da ev sahipliği yapmaktadır.
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Yapraklı

Orta
Şabanözü

Eldivan

Çankırı

5 (OSB’de 6)

Kızılırmak

Yakınkent OSB

Ankara: 135 km
İstanbul: 471 km
Kastamonu: 113 km
Esenboğa Havalimanı: 117 km
İnebolu Limanı: 204 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Ankara ve İstanbul’a en yakın en avantajlı teşvik imkânlarına sahip Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) burada yer almaktadır.

•

Tek seferde Türkiye’ye yapılan en büyük Japon yatırımına ev sahipliği yapmaktadır.

•

Hititlerden günümüze yaklaşık 5 bin yıldır Çankırı’daki madenlerde kaya tuzu üretimi yapılmaktadır.

•

Dünya’nın en büyük tuz mağarası Çankırı’dadır ve belli bir kısmı turizme açılmıştır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Sanayi

•

Madencilik

•

Turizm

•

Eğitim

Çankırı Merkez, Bölgenin en önemli sanayi alanlarından bir tanesidir. Gıda sektöründe un, makarna, tuz, savunma sanayinde silah ve demiryolu alanında makas üretimi en önemli üretim
alanlarıdır. Çankırı Merkez İlçe’de faaliyet gösteren tüm sanayi işletmelerinin rekabet güçlerini
ve yenilik, ihracat ve üretim kapasitelerini artırıcı teşvikler sağlanmalıdır. Özellikle bu yatırımların
doğru yapılması için ﬁzibilite çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir.

Çankırı Merkez kaya tuzu ve talk rezervleri açısından oldukça zengindir. Bu madenlerin işlenmesine yönelik yatırımların artması için uygun teşviklerin sağlanması gerekmektedir.

Çankırı Merkez’deki tuz mağarası ilin en önemli turizm varlıklarından bir tanesidir. Ek altyapı
yatırımlarının yapılması ve mağaranın tanıtımının artırılması gerekmektedir. Ayrıca sağlık alanında
yaygın biçimde kullanılan kaya tuzunu kullanan oteller ve tuz odalarının yapımı teşvik edilmelidir.
Çankırı Merkez’de bulunan önemli tarihi yapıların restorasyonlarına yapılan yatırımların artırılması gerekmektedir. Doğa ve karavan turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri ve altyapı çalışmaları
artırılmalıdır. Ayrıca Çankırı’nın Ankara’ya yakınlığı ve kolay ulaşımı kullanılarak, İlin bir kongre
merkezi yapılmak suretiyle kongre turizmine açılması sağlanabilir.

Çankırı Merkez’de eğitim alanında özellikle yükseköğrenim alanında hızlı gelişmeler meydana
gelmektedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi bir yandan kampüs alanının inşaatını tamamlarken
bir yandan da yeni bölümler açarak daha fazla öğrenci çekmektedir. Bu yüzden öğrenci sayısına paralel olarak gerek yurt hizmetleri, gerekse diğer hizmet alanlarında yatırımların artırılmasını
ve üniversite öğrencilerinin kent yaşamına aktif katılımını sağlayacak politikalar desteklenmelidir.
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Çankırı Valiliği
Tel: +90 (376) 213 11 01 · Faks: +90 (376) 213 35 00

www.cankiri.gov.tr

Çankırı Belediyesi
Tel: +90 (376) 212 14 00 · Faks: +90 (376) 213 25 05

www.cankiri.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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