
 

 

  
KASTAMONU  

İlimizde Öne Çıkan Sektörler 

Ağaç ve Ağaç Ürünleri Mobilya İmalatı 

İlimizde imalat sanayinde öne çıkan sektörler incelendiğinden zengin orman varlığının sonucu 

olarak ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri ile mobilya imalatının ekonominin lokomotif 

sektörü olduğu görülmektedir. 

İstatistiklerle 

 İşyeri sayısı açısından ilimizdeki imalat sektöründeki işletmelerin yaklaşık %33lük, 

istihdamın %18’i ağaç, ağaç ürünleri imalatı sektöründe bulumaktadır. Ciro miktarı 

açısından ise ilimizde sanayi ve hizmet sektöründeki toplam cironun %31’ini 

oluşturmaktadır. 

 Türkiye genelindeki ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri sektöründe işleri başına 

düşen satırş miktarı 315 Bin TL’dir. İlimizdeki değeri (541 Bin TL) Türkiye genelinde 

işletmelerin satış potansiyelinin en yüksek olduğu 3. Bölge olarak öne çıkmaktadır. 

 Mobilya sektörü işleri sayısı açısından ilimizde en büyük 3.sektördür. 

 Avrupa’daki (Almanya, İrlanda, İsveç, Danimarka) gözde kurumlar ise yerinde 

incelenmiştir. 

İlimiz Bölgesi’nin ağaç ve ağaç ürünleri/mobilya imalatı sektörü için elverişli bir yatırım 

ortamı sunmaktadır: 

 Hammaddeye Yakınlık 

İlimiz yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlık alandır (%75) ve bu özelliği ile 

Türkiye ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. 

 

 Sektörel Deneyim ve Yüksek Girişimcilik Kültürü 

Sektörde dünya çapında üretim yapan lider işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. 

Ahşap işlemesinde yüzyıllık bir gelenektir. 

 

 Devlet Destekleri 

Kastamonu 5. Bölge teşvik avantajlarını yatırımcılara sunmaktadır. Organize Sanayi 

Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar daha avantajlı olan bir alt basamak teşviklerden 

yaralanabilmektedir. 

Bu sektör için: İlimizi Bölgesel Teşviklerden Yararlanmak İçin Asgari Yatırım Tutarlar 

Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya hariç)     1 Milyon TL 

Mobilya İmalatı (Sadece plastikten imal edilenler hariç)    1 Milyon TL 



 

 

 

 

 

 Artan Ulaşım İmkanları 

 İlimiz Havalimanı ile İstanbul üzerinden tüm Dünya’ya bağlantı  

 Esenboğa Havalimanı’na 1 saat uzaklık  

 İnebolu Limanı üzerinden uluslararası pazarlara erişim 

 Ilgaz Tüneli ile kuzey – güney ekseninde kısalan Ankara bağlantısı 

 D – 100 ile Avrupa ve Orta Doğu’ya karayolu ile bağlantı 

 Ankara – Zonguldak demiryolu bağlantısı 

 

 

 

 

 Sektördeki Eğitim Kurumları  

 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi 

 Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 Kastamonu Ahşap Akademisi 

 Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü  

 Meslek Yüksek Okulları ve Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Ahşap  

 Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümleri  

 

 Kümelenme Potansiyellerine Sahip Sektör  

 Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı sektörü Bölgede 3 yıldız alan tek sektördür. 

3 yıldız küme çalışması, sektörlerin istihdam, iş yeri sayısı ve ciro miktarları 

bakımından bölge içindeki payının yanı sıra ülke geneli içindeki payının ve 

sektördeki uzmanlaşma seviyesinin de belirlenebilmesi amacıyla yapılan bir 

analizdir. 

 Bölgede girişimcilik kültürünün en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Tosya, 

ağaç, ağaç ürünleri, mantar ürünleri ve mobilya imalatında kümelenme 

potansiyeli görmektedir. 

 

 Artan Tanıtım Çalışmaları 

 Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan ‘Kastamonu Ahşap Fuarı’ sektör 

firmalarını bir araya getiren ve ürünlerin tanıtımına sağlayan; birçok kamu 

kurumunun da desteklediği önemli bir organizasyondur. 2011 yılından beri 

organize edilen fuarda ahşap ek oyma, mobilya, ahşap dekorasyon, masif ahşap 

ve endüstriyel ürünler sergilenmektedir. 

 

 


