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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Orta

D-100 karayolu ve Şabanözü İlçesi’nin
tam ortasında yer alan Orta, konumu itibariyle bir potansiyel arz etmektedir.

ÇANKIRI

İlçe Profili

Bayramören

19.588

Ilgaz
Çerkeş

is,birlig-i &
destekler

Atkara
calar Kurşunlu

13.144

Korgun

1.253 m
542 km²

Yapraklı

Orta
Şabanözü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Eldivan

Çankırı
5

Kızılırmak

-

Çankırı: 66 km
Ankara: 108 km
Esenboğa Havalimanı: 87 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•

İlçe, D-100 karayolu ve Şabanözü İlçesi’nin tam ortasında yer almaktadır.
İlçenin Kalfat ve Sakaeli köylerinde mağaralar ve peri bacaları bulunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım ve Hayvancılık
İlçede iklim sert olduğu için tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Ürün olarak bakıldığı zaman göbekli ve
kıvırcık türleriyle marul öne çıkmaktadır. Seracılık faaliyetlerinin de yapılabileceği İlçede esas olarak hayvancılık ön plandadır. Özellikle manda ve koyun üretimiyle dikkat çeken Orta İlçesi’nde
et işleme ve depolama tesisi bulunmamaktadır. Hayvancılığın katma değerini artırmaya yönelik
geniş çiftlikler, mandıralar, et işleme ve depolama tesisleri kurulabilir. Hayvancılığı sürdürülebilir
bir çizgiye oturtmak için ﬁğ, yonca ve korunga gibi yem bitkilerinin üretimi ve İlçede görev yapan
veteriner hekim sayısı arttırılabilir.

•

Stratejik Konum
Şehirlerarası - uluslararası ticaret ve ulaşımın önemli hatlarından birisi olan D-100 karayolu
Çankırı’nın kuzey hattından geçmekte olup, her geçen gün önemi artmaktadır. Orta İlçesi D-100
karayolu ile kendi Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip olan Şabanözü İlçesi’nin tam ortasında yer
almaktadır ve stratejik olarak önemli bir konuma sahiptir. Orta, kısa dönemde bu potansiyelini
kullanabilirse öne çıkan bir lojistik ve/veya üretim merkezi haline gelebilir.

•

Turizm
Orta’da turizm tanıtımı yeterince yapılmamaktadır. Özellikle mağara turizmiyle öne çıkan İlçede
görmeye değer birçok doğal güzellik bulunmaktadır. Konaklama kapasitesi kısa dönem için
yeterli görünen İlçede turizmi yaygınlaştırmak için yapılması gerekenlerin başında, İlçedeki tarihi
ve turistik yerler envanterinin hazırlanması gelmektedir.
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