
 
YATIRIM İÇİN 10 NEDEN 

 

Doğal dokusu, hızla gelişen altyapısı, avantajlı teşvik imkânları ve eşsiz 
bir işbirliği ağı ile Kastamonu yeni yatırımcılarını bekliyor. 

 Avantajlı Teşvik İmkânları 

 Kastamonu 4. Bölge teşvik avantajlarını yatırımcılara sunmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar daha 

avantajlı bir alt Bölge(5.bölge) teşviklerden yararlanabilmektedir. 

 OSB lerde alınan altyapıya katkı payları büyükşehirlerle 

kıyaslandığında çok önemli avantajlar sunmaktadır. 

 Devlet Destekleri 

 Kastamonu’da 

 Kalkınma Ajansı 

 Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl 

Koordinatörlüğü, 

 KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 

 Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 

 Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü gibi 

 Bölgede gerçekleştirilen projelere hibe destekleri 

 ve teknik destekler sunan kurumlar bulunmaktadır. 

 Ulaşım İmkânları 

 Kastamonu Havalimanı ile İstanbul’a 1 saatlik uçuş ile direk 

bağlantı 

 Esenboğa Havalimanı’na 2 saat uzaklık 

 İnebolu Limanı üzerinden Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Rusya 

ve Gürcistan gibi uluslararası pazarlara erişim 

 Ilgaz Tüneli ile kuzey-güney ekseninde kısalan Ankara bağlantısı 

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

 Başkent Ankara’ya karayolu ile 2,5 saatte, İstanbul’a ise 5,5 saatte 

ulaşma imkânı 

https://www.investinkastamonu.gov.tr/yatirim-icin-10-neden/
https://www.investinkastamonu.gov.tr/yatirim-icin-10-neden/


 Eşsiz İşbirliği Ağı 

Kastamonu birbirini rakip değil, tamamlayıcı olarak gören komşu illere sahiptir. 

Yatırım ortamının tanıtılması ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili partner 

kurumların işbirliği ile yatırım ortamı tanıtım platformu “Invest in Kastamonu” 

yatırımcıların iş ve işlemlerini kolaylaştırmaktadır 

 Öne Çıkan Sektörler 

 Kastamonu’da rekabetçilik açısından ön plana çıkan sektörler; 

• Ağaç Ürünleri/Mobilya 

• Turizm 

• Madencilik 

• Tarım ve Hayvancılık 

• Yöresel Gıda Ürünleri 

 Hammaddeye Yakınlık ve Doğal Kaynaklar 

Kastamonu sahip olduğu yoğun orman varlığı, zengin maden yatakları, 

Karadeniz’de 170 km sahil şeridi, turizmin her çeşidine olanak sağlayan doğası 

ile farklı sektörlerde yatırım potansiyeli sunmaktadır. Kastamonu sahip olduğu 

bu doğal kaynaklar ile birçok sektör için düşük girdi maliyeti imkânı sunmaktadır. 

 Dev Örnek Yatırımlar 

 Kastamonu dev yatırımlara ev sahipliği yapmaktadır. Dünya 

çapında üretim yapan ağaç ve ağaç ürünleri sektörü temsilcileri 

(Kastamonu Entegre ve 

SFC Kastamonu) madencilik sektöründe faaliyet gösteren 

Türkiye’nin en büyük firmaları (Eti Bakır Küre İşletmesi, Acacia 

Maden İşletmeleri A.Ş.) 

bugüne kadar yatırımda Kastamonu’yu seçen dev firmalardan 

birkaçıdır. 

 Yatırım Yeri İmkanları 

 Kastamonu; 4 Organize Sanayi Bölgesi,1 İş Geliştirme Merkezi ve 

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi ile yeni yatırımcılara uygun yatırım yeri alternatfleri 

sunmaktadır. 

 Yaşam Kalitesi 

Kastamonu Türkiye’nin en temiz ve çevreci şehridir.* Ayrıca üniversitesi, nitelikli 

eğitim kurumları, konut fırsatları, doğal ve tarihi dokusu, sosyal yaşamı ile 



Kastamonu yatırımcılarına ve bu yatırımlarda yer alacak çalışanlara rahat ve 

huzurlu bir yaşam imkânı sunmaktadır. 

 

*Türkiye İstatistik Kurumu , İllerde yaşam endeksi il sıralamaları ve endeks 

değerleri, Çevre Endeksi 2015 

 İşgücü Potansiyeli 

Kastamonu nüfusunun yaklaşık 1/3’ü 15-39 yaş aralığında olup, sahip olduğu 

işgücüne katılım oranı ile hem Karadeniz Bölgesi hem de Türkiye 

ortalamasından yüksek bir potansiyele sahiptir. 
 


