
Sorun ve Hedef Alanı Sorun Açıklaması Yaşandığı İlçe İlgili Sektörler Hedef Eylem Sorumlu kuruluş Yılı

KUZKA

Defterdarlık

OSB'ler
İl Özel İdaresi ve 
Belediyeler 

Kastamonu 
Merkez

Kastamonu OSB 
alanının 
genişletilmesi 

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl 
Müdürlüğü

Tosya
Tosya OSB alanının 
genişletilmesi

Kastamonu Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(KATSO)

Belediye(ler) ve İl 
Özel İdaresi görev 
sahası içerisinde 
uygun yatırım 
alanları(başta sanayi 
ve turizm için) 
oluşturulması

Kastamonu OSB
Tosya OSB

Kastamonu 
Belediyesi 

Tosya Belediyesi

İl Özel İdaresi ve 
diğer ilçe Belediyeleri

1.3.  Kastamonu 
Organize Sanayi 
Bölgesi altyapısında 
eksiklikler bulunması

Kastamonu 
Merkez

2017-‐2018

KASTAMONU YATIRIM DESTEK - TANITIM STRATEJİSİ 
SORUN ALANLARI –HEDEFLER-EYLEMLER 

1.Yatırım Yeri 
Tahsisi ve Yatırım 
Yeri Altyapısı

1.1.  Uygun (atıl 
yatırımlar dâhil) 
yatırım alanlarının 
bilinmemesi 

Tüm ilçeler
İmalat ve Turizm 
Sektörü

Uygun yatırım 
alanlarının tespit 

edilmesi

Yatırım yeri 
envanterinin 
hazırlanması

2017

1.2.  Başta OSB 
alanları olmak üzere 
yatırım alanlarının 
yetersiz kalması

İmalat Sektörü
Yatırım alanlarının 

arttırılması

İmalat Sektörü
Tosya OSB’de gerekli 
alt yapı yatırımlarının 
tamamlanması 

1.6.  Taşköprü OSB 
altyapısında eksiklikler 
bulunması

Taşköprü İmalat Sektörü

Taşköprü OSB’de 
gerekli alt yapı 
yatırımlarının 
tamamlanması 

İdari bina yapılması 
Kanalizasyon, 

yağmur suyu, temiz 
su ve yol yapımı, 

enerji hatları 
yapımına ilişkin 

altyapı yatırımlarının 
yapılması

Taşköprü OSB

2017-‐2018

OSB İdari Binasının 
yapılması

Tosya OSB 2017-‐2018

1.5.  Seydiler OSB 
altyapısında eksiklikler 
bulunması

Seydiler

İnebolu başta 
olmak üzere tüm 

ilçeler

 Atık su arıtma 
tesisinin inşa 

edilmesi

İmalat Sektörü

Seydiler OSB’de 
gerekli alt yapı 
yatırımlarının 
tamamlanması 

Kanalizasyon, 
yağmur suyu, temiz 
su ve yol yapımına 

ilişkin altyapı 
yatırımlarının 

yapılması

Seydiler OSB 2017-‐2018

1.4.  Tosya Organize 
Sanayi Bölgesi 
altyapısında eksiklikler 
bulunması 

Tosya

İmalat Sektörü

Kastamonu OSB’de 
gerekli alt yapı 
yatırımlarının 
tamamlanması 

Kastamonu OSB 2017-‐2018



Kastamonu 
Merkez  

Kastamonu 
Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri

Tosya 
İlgili KSS 
kooperatifleri

İnebolu
Azdavay başta 
olmak üzere tüm 
ilçeler

Kastamonu 
Merkez

Turizm sektöründe 
konaklama kapasitesi 
ve hizmet kalitesini 
artırmaya yönelik 
mali destek 
programları 
düzenlenmesi

KUZKA

Daday

Tarihi konakların 
turizme 
kazandırılması için 
restorasyonu yapılan 
konakların ticari 
olarak kullanımına 
yönelik imar 
çalışmalarının 
yapılması

TKDK

Pınarbaşı
Konak 
restorasyonları 
yapılması

Kastamonu 
Belediyesi

Azdavay başta 
olmak üzere tüm 
ilçeler

KOSGEB

İl Özel İdaresi

Köylerin evsel 
atıklarının toplanması 
için araç alınması 

Belediyeler

İl Özel İdaresi ile ilçe 
belediyeleri arasında 
işbirliğine gidilmesi

Milli Parklar Bölge 
Müdürlüğü

Doğa turizmine konu 
olan alanlarda küçük 
çaplı ulaşım (yol 
ıslahı,orman içi 
patikaların yapılması) 
yatırımlarının 
yapılması

Orman ve Su İşleri 
Kastamonu İl Şube 
Müdürlüğü

Orman yolu 
çalışmaları yapılması

Orman Bölge 
Müdürlüğü

Atık su arıtma 
tesislerinin yapılması

Ilgaz Yurduntepe 
Telesiyej, 4. Etap 
Sanat Yapılarının 
yapılması

MKHGB

Çağdaş normlara 
uygun KSS'ler 

yapılması 
2017-‐2018

1.Yatırım Yeri 
Tahsisi ve Yatırım 
Yeri Altyapısı

İmalat ve Hizmet  
Sektörü

Yeni KSS kurulması 
ve mevcut küçük 
sanayi sitelerinin 
standartlarının 
arttırılması

2017-‐2019

1.8.  Turizm 
tesislerinde 
konaklama kapasitesi 
ve hizmet kalitesinin 
yetersiz olması

Turizm

Konaklama 
tesislerinde 
konaklama 
kapasitesinin ve 
hizmet kalitesinin 
arttırılması 

2017-‐2019

1.7.  Küçük Sanayi 
Sitelerinin 
bulunmaması veya 
geliştirilememesi

1.9.  Kırsal turizm alanları 
başta olmak üzere turizm 
potansiyeli taşıyan alanlarda 
alt yapı sorunları bulunması 

Pınarbaşı 
Azdavay başta 
olmak üzere tüm 
ilçeler

Turizm

Kırsal turizm alanları 
başta olmak üzere 
turizm potansiyeli 
taşıyan alanlarda alt 
yapının iyileştirilmesi 



Kastamonu 
Belediyesi

Sokak sağlıklaştırma 
ve cephe iyileştirme 
çalışmaları yapılması

KUZKA

Meydan 
rehabilitasyonu 
çalışmalarının 
yapılması

TKDK

Mali destek 
programlarında 
turistik mekân 
kalitesini arttırmaya 
yönelik desteklere 
yer verilmesi

Kırsal alanda yiyecek 
hizmetleri sunan 
işletmelerin mali 
destek programları 
ile  desteklenmesi 

Siyez buğdayı ve 
kesme çiçek(başta 
glayöl olmak üzere) 
ekim ve yetiştirme 
alanlarının 
belirlenmesi ve 
özellikle genç 
çiftçilerin, 
yatırımcıların ekim ve 
yetiştirmeye teşviki 
ve bu yönde 
eğitimler 
düzenlenmesi

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü

Lider ve/veya örnek 
çiftçilerin 
belirlenmesi

Kastamonu 
Üniversitesi

Tıbbi ve aromatik 
bitki dikimlerinin 
yapılması
Tıbbi ve aromatik 
bitki potansiyelini 
belirlemek üzere 
çalışma yapılması

KUZKA

Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Araştırma 
Enstitüsü kurulması 
konusunda 
değerlendirme 
yapılması

Orman Bölge 
Müdürlüğü

Arıcılık ve bal sektörü 
üzerine çalışma 
yapılması 

Orman ve Su İşleri 
Kastamonu İl Şube 
Müdürlüğü

Kastamonu kıyı şeridi 
ve iç sularda balık 
yetiştiriciliği için 
çalışma yapılması 

1.Yatırım Yeri 
Tahsisi ve Yatırım 
Yeri Altyapısı

1.11.      Odak tarım ve 
odun dışı orman 
ürünlerinin üretim 
alan ve miktarının 
yetersiz olması

Tüm İlçeler

Tarım ve 
Hayvancılık
Ormancılık

Siyez 
buğdayı,Kesme 
çiçek,Bal, Balık 
yetiştiriciliği 
ürünleri,
Tıbbi ve aromatik 
bitkiler; 
Salep,Trüf,Defne,
Yabanıl meyve 
türleri (Türk 
Fındığı,Adi 
fındık,Tüylü 
Çitlenbik,Akdeniz 
defnesi,Karamuk, 
Kadın 
tuzluğu,Kuşburnu
, Yabani 
Gül,Muşmula, 
Döngel, 
Beşbıyık,Ahlat 
,Yabani 
elma,Karagöz,Do
muz eriği,Yabani 
Kiraz,Menengiç,D
erici 
Sumağı,Porsuk,K
uş üvezi,Üvez 
,Akçaağaç 
yapraklı üvez, 
Geyicek 
elması,Ayıüzümü,
Kestane,Dağmuş
mulası,Kurtbağrı 
,Alıç)      

Odak tarım ve odun 
dışı orman 
ürünlerinin üretim 
miktarı ve alanlarının 
arttırılması 

2017-‐2018

Tohum geliştirme ve 
tescilleme 
konusunda 

çalışmalar yapılması 

1.10.      Tarihi ve 
turistik mekân 
kalitesinin yetersiz 
olması

Kastamonu 
Merkez başta 
olmak üzere tüm 
ilçeler

Turizm
Tarihi ve turistik 
mekan kalitesinin 
arttırılması

2017-‐2019



Cide Denizkonak-
Ugurlu-Çamaltı 
Köyleri Balıkçı 
Barınağı mendirek ve 
rıhtım yapılması

İnebolu-Evrenye 
Balıkçı Barınağının 
mendirek onarımının 
yapılması

Bozkurt (Yakaören-
İlişi) balıkçı 
barınağının rehabilite 
edilmesi

İŞKUR

Kastamonu 
Üniversitesi

Mesleki danışmanlık 
verilmesi

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Mesleki eğitim 
kurumları ile 
işletmeler arasında 
diyalog kanallarının 
oluşturulması için 
firma ziyaretleri 
düzenlenmesi 

KATSO

KESOB
Başta mesleki 
yeterlilik belgesi 
zorunluluğu getirilen 
alanlarda olmak 
üzere mesleki eğitim 
ve kurslar 
düzenlenmesi 

Kastamonu 
Merkez

Yatırıma tahsis 
edilebilecek kamu 
arazilerinin 
belirlenmesi 

Tosya

Kamu arazileri tahsis 
prosedürlerine ilişkin 
özet bir rapor 
hazırlanması

Defterdarlık

İŞGEM işliklerinin 
kullanımının 
arttırılmasına yönelik 
tanıtım ve farkındalık 
çalışmaları yapılması 

İŞGEM

OSB yer tahsis 
çalışmalarının etkin 
bir şekilde 
yürütülmesi

OSB'ler

Ulaştırma Bakanlığı 2017-‐2019

1.12.      Balıkçı 
barınaklarının yetersiz 
ve mevcutların 
bakımsız olması 

İnebolu, Cide  Su Ürünleri

Balıkçı barınak 
ihtiyacının 
karşılanması ve 
mevcut barınakların 
rehabilite edilmesi  

Kalifiye işçi 
temininde yaşanan 

sorunların 
nedenlerinin 

belirlenmesi amacıyla 
İşgücü Piyasası 
Analizi raporu 
hazırlanması

3.Yatırım ve İşletme 
Maliyetleri

3.1.  Yatırım yeri 
maliyetlerinin yüksek 
olması   

Tüm Sektörler
Yatırım yeri 
maliyetlerinin 
azaltılması  

2017-‐2018

2.Nitelikli İstihdam 
ve İşgücü

2.1.  Kalifiye işçi 
bulunamaması

Kastamonu 
Merkez ve Tosya 
başta olmak 
üzere tüm ilçeler

İmalat ve Turizm
İnsan kaynakları 
niteliğinin arttırılması 

2017-‐2018



KUZKA
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü

KOSGEB

TKDK
Hayvan yetiştiriciliği 
yapmak isteyen 
girişimciler için 
standart modern ahır 
ve ağıl projeleri 
yapılması

Gıda, Tarım 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü

Mali destek 
programlarında 
hayvancılık 
işletmelerinin 
modernizasyonuna 
destek sağlanması

TKDK

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü

TKDK, 
KUZKA,KOSGEB

4.Lojistik/Ulaşım 
Kastamonu 
Merkez

Ilgaz Dağı Tüneli 
bölünmüş yol 
çalışmalarının 
tamamlanması

Araç

Kastamonu İnebolu 
yolu üzerinde yol ve 
tünel çalışmalarının 
yapılması

Taşköprü

Hanönü
Kastamonu Karabük 
yolunun 
rehabilitasyonu 

Çatalzeytin Sahil 
Tahkimatının 
yapılması

 İnebolu,Abana,Ç
atalzeytin

Abana sahil 
tahkimatının 
yapılması

Mevcut mendireğin 
uzatılması

Yeni rıhtım yapılması

Limanın konteyner 
taşımacılığına uygun 
hale getirilmesi

Tüm ilçeler İmalat ve Turizm
İşletmelerin enerji 
maliyetlerinin 
azaltılması

Yenilenebilir enerji 
yatırımlarının ve 
maliyet avantajı 
sağlayan sistemlerin 
işletmelere 
entegrasyonun mali 
destek programları 
ile desteklenmesi

2017

3.Yatırım ve İşletme 
Maliyetleri

3.2.  İşletmelerin 
enerji maliyetlerinin 
yüksek olması

2017-‐2018

3.4.  Tarıma dayalı 
sanayi yatırımlarının 
yetersiz olması 

 Tüm ilçeler Gıda Sanayi
Tarıma dayalı sanayi 
yatırımlarının 
arttırılması

Mali destek 
programlarında 
tarımsal sanayiye 
destek verilmesi 

2017-‐2018

3.3.   Hayvancılık 
işletmelerinde 
modernizasyon 
sorunlarının 
bulunması   

Tüm ilçeler
Tarım ve 
Hayvancılık

Hayvancılık 
işletmelerinin 
modernizasyonuna 
katkı sağlanması

2017-‐2019

4.2.  İnebolu limanı 
altyapısı ve 
kapasitesinin düşük 
kalması  

İnebolu Ulaştırma
İnebolu limanı 
hizmet kapasitesinin 
arttırılması

Eti Bakır İşletmesi 2017-‐2019

4.1.  Yatırımları 
doğrudan etkileyen 
karayolu ağının 
uzunluk ve kalite 
bakımından yetersiz 
kalması 

Ulaştırma

Kastamonu’yu komşu 
illere bağlayan yollar 
başta olmak üzere 
kara yolu 
bağlantılarının 
iyileştirilmesi 

Karayolları Bölge 
Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı 



Havalimanı çevre 
drenajının ve 
şevlerinin 
rehabilitasyonunun 
yapılması

Glide Path Aletli iniş 
sistemi kurulması

5.Bürokrasi/Mevzuat

Yerelde teşvik 
çıkarma ve 
kapamadan sorumlu 
kuruluşların kendi iş 
ve işlem sürelerini 
kısaltması

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı 
nezdinde 
Bakanlıktaki işlem 
sürelerinin 
hızlandırılması için 
gerekli girişimlerin 
yapılması 

KUZKA

KATSO

Kastamonu 
Merkez

İnebolu Abana    
Çatalzeytin 
Doğanyurt

İl Özel İdaresi

Kastamonu 
Belediyesi  

Defterdarlık 
koordinasyonunda, 
arazi tahsis 
süreçlerinde yer alan 
kurum ve 
kuruluşlarla odak 
grup toplantısı 
düzenlenmesi ve 
sorunlar ve çözüm 
önerilerine ilişkin bir 
özet rapor 
hazırlanması
Hazine arazi 
tahsislerine mahsus 
olmak üzere hizmet 
standartlarının 
belirlenmesi  

2017

2017

4.3.   Havalimanına 
sisli havalarda iniş 
yapılamaması

Kastamonu 
Merkez

Ulaştırma

Kastamonu 
Havalimanı teknolojik 
altyapısının 
iyileştirilmesi 

DHMİ Kastamonu 2017-‐2018

5.2.  Balık yetiştiriciliği 
tesislerinin 
kurulumunda 
prosedürlerin fazla 
olması

Tarım ve 
Hayvancılık

Balık yetiştiriciliği 
tesislerinin kurulumu 
için gerekli izin ve 
ruhsat süreçlerinin 
hızlandırılması 

Balık yetiştiriciliği 
tesislerinin kurulumu 
için gerekli izin ve 
ruhsat süreçlerine 
ilişkin hizmet 
standartları 
belirlenmesi.

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü

5.1.  Yatırım teşvik 
belgesi çıkarma-
kapama işlemlerinin 
uzun sürmesi

Tüm ilçeler Tüm Sektörler
Teşvik belgesi  
işlemlerinin 
hızlandırılması   

5.4.  Özel yatırımcılar 
için hazine arazilerinin 
tahsisinde gecikmeler 
yaşanması

Tüm ilçeler İmalat ve Turizm

Hazine arazilerinin 
özel yatırımcılara 
tahsis süreçlerinin 
hızlandırılması.

Defterdarlık 2017

5.3.  Turizm alanı imarı 
almak için veya parsel 
bazlı turizm imarı 
almak için sürelerin 
çok uzun olması

Tüm ilçeler Turizm

İmar 
düzenlemelerine 
ilişkin süreçlerin 
hızlandırılması

Turizm alanı imarı  
veya parsel bazlı 

turizm imarı 
süreçlerine ilişkin 

hizmet standartları 
belirlenmesi.

2017



Devlet destekleri 
seminerleri yapılması

KUZKA

Proje döngüsü 
yönetimi eğitimleri 
verilmesi

KOSGEB

TKDK

İşletmelere yönelik 
mali destek 
programları 
düzenlenmesi

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl  
Müdürlüğü

İŞKUR

Algı araştırması 
yapılması

KUZKA

Başta turla gelen 
turistler olmak üzere 
turizm alanlarını 
ziyarete gelenlere 
yönelik memnuniyet 
ve turist profili 
anketleri yapılması

İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Tanıtım  etkinliklerine 
katılanlara yönelik 
profil belirleme 
anketleri yapılması

Mali desteklerin 
çerçevesini belirleyen 
merkezi kuruluşlar 
nezdinde gerekli 
girişimlerde 
bulunulması 

KUZKA
2017

6.2.  İşletmelerin kredi 
ve hibe gibi 
finansman 
kaynaklarına ulaşma 
konusunda yetersiz 
kalması

Tüm ilçeler Tüm sektörler
İşletmelerin 
finansmana 
erişiminin arttırılması

2017-‐2018

6.1.  Genel olarak mali 
destek araçlarının 
yerel ihtiyaçların 
çözümünde yetersiz 
kalması 

Tüm ilçeler Tüm sektörler
Terzi usulü destek 
mekanizmalarının 
hayata geçirilmesi

KUZKA 2017

7.Şehir Tanıtım/İmaj

7.1.  Tanıtım ve imaj 
konusunda bilimsel 

çalışmaların yetersiz olması
Tüm ilçeler Turizm

Kent imajının analiz 
edilmesi

2017-‐2018

7.2.  Şehrin sahip 
olduğu kültürel ve 
doğal varlıkların 
sağlıklı bir 
envanterinin 
bulunmaması

6.Finansmana Erişim

İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

2017-‐2018

7.3.  Şehrin sahip 
olduğu değerlerin 
tanıtımına yönelik 
araçların yetersiz 
olması ve ulusal- 
uluslararası tanıtımda 
ortak hareket 
edilememesi 

Tüm ilçeler Turizm
Şehrin etkin 
tanıtımının yapılması

Kentin tanıtımı için 
ortak tanıtım 
yaklaşımı 
geliştirilmesi ve ortak 
tanıtım araçlarının 
oluşturulması

Tüm ilçeler Turizm
Şehrin kültürel ve 
doğal varlıklarının 
ortaya konması 

Kastamonu kültür ve 
doğal varlıklar 
envanteri 
hazırlanması



KUZKA

Alternatif turizm 
faaliyetlerini 
destekleyen mali 
destek programlarına 
çıkılması

TKDK

Alternatif turizm 
türleri üzerinde 
akademik çalışmalar 
yapılması

Kastamonu 
Üniversitesi

KOSGEB

Kestane balı

Siyez bulguru
İl Gıda ,Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü 

Kastamonu 
Pastırması

Kastamonu Ticaret 
ve Sanayi Odası

Tüm ilçeler

Üryani eriği için 
coğrafi işaret 
çalışmalarının 
başlatılması
Yöresel ürünlerin 
tanıtımlarına yönelik 
fuarlara katılım 
sağlanması

Ortak yatırım tanıtım 
materyallerinin 
güncellenmesi ve 
geliştirilmesi 

Tüm ilçeler
invest in TR82 
portalının tanıtımının 
yapılması

İş stratejisi, 
araştırma-geliştirme, 
inovasyon ve 
girişimcilik 
konusunda eğitim ve 
danışmanlık 
hizmetleri verilmesi  

KOSGEB

Marka ve patent 
başvuru süreçleri 
hakkında  eğitim ve 
danışmanlık 
hizmetleri verilmesi 

Kastamonu 
Üniversitesi

7.Şehir Tanıtım/İmaj

7.5.  Yöresel ürünlerin 
tanıtımının yeterince 
yapılamaması ve 
ekonomik olarak 
değerlendirilememesi

İmalat ve Turizm

Yöresel ürünlerin 
tescillerinin yapılması 
ve yerel ekonomiye 
katkısının arttırılması

2017-‐2018

7.4.  Turizm 
faaliyetlerinde 
çeşitliliğinin 
sağlanamaması 

Tüm ilçeler Turizm
Alternatif turizm 
faaliyetlerinin 
geliştirilmesi 

2017-‐2018

İmalat, Turizm
Yatırım ortamı 
tanıtımının etkin bir 
şekilde yapılması 

8.Vizyon ve 
Kurumsal Kapasite

8.1.  İşletmelerin 
düşünce setlerinin 
çağdaş iş stratejisi 
yaklaşımlarıyla 
uyuşmaması ve 
yüksek katma değer 
yaratamaması

Tüm ilçeler Tüm sektörler

İşletmelerin yönetim 
becerilerinin ve 
kurumsal yetkinlik 
düzeyinin arttırılması  

2017-‐2018

KUZKA 2017-‐2018
7.6.  Yatırım ortamı 
tanıtımının yeterince 
yapılamaması 



İşletmelere yeni iş ve 
teknoloji trendleri ile 
yeni iş modelleri 
konusunda ilham 
verecek farkındalık 
konferansları 
düzenlenmesi 

KUZKA

İşletmelerle birlikte 
yeni iş ve teknoloji 
trendleri ile yeni iş 
modelleri konusunda 
ilham verecek 
etkinliklere katılım 
sağlanması 

KATSO

İşletmelerin  yönetim 
becerileri ve 
kurumsal 
yetkinliklerine ilişkin 
anketler 
düzenlenmesi

Tosya	  TSO

İşletmelere yönelik 
olarak çeşitli 
kurumlarca yapılan 
anketlerin ve anket 
sonuç raporlarının bir 
veri tabanında 
birleştirilmesi

KESOB

Kamu Kurumları ve 
STK'lara  stratejik 
yönetim konusunda 
eğitim - danışmanlık 
verilmesi ve 
konferanslar 
düzenlenmesi 

KUZKA

Kastamonu 
Üniversitesi

KUZKA

Mali ve teknik destek 
programlarında 
ihracat için 
desteklere yer 
verilmesi

KOSGEB

İş Stratejisi ve 
İhracat konusunda 
eğitim ve 
danışmanlık verilmesi

KATSO

Tosya	  TSO

8.Vizyon ve 
Kurumsal Kapasite

8.1.  İşletmelerin 
düşünce setlerinin 
çağdaş iş stratejisi 
yaklaşımlarıyla 
uyuşmaması ve 
yüksek katma değer 
yaratamaması

Tüm ilçeler Tüm sektörler

İşletmelerin yönetim 
becerilerinin ve 
kurumsal yetkinlik 
düzeyinin arttırılması  

2017-‐2018

8.2. Odak ekonomik 
sektör ve tematik 
alanlarda faaliyet 
gösteren kamu 
kurumları ve STK’ların 
(stratejik) yönetim 
kapasitelerinin düşük 
olması

Tüm ilçeler

İmalat,Turizm,
Nitelikli İstihdam 
ve İşgücü ,İnsan 
Kaynakları,Yatırı
m Tanıtımı

Odak ekonomik 
sektör ve tematik 
alanlarda faaliyet 
gösteren kamu 
kurumları ve 
STK’ların stratejik 
yönetim 
kapasitelerinin 
artırılması

2017-‐2018

8.3.İşletmelerin  
ihracat miktarlarının 
düşük olması veya 
ihracat yapamaması 

Tüm ilçeler İmalat 
İşletmelerin  ihracat 
yapma kapasitesinin 
arttırılması

2017-‐2018



İş Stratejisi ve Bilgi 
İletişim Teknolojileri 
konusunda eğitim ve 
danışmanlık verilmesi

KUZKA

Mali ve teknik destek 
programlarında bilgi 
iletişim 
teknolojilerinin 
kullanımının teşvik 
edilmesi 

KOSGEB

KATSO
Tosya TSO

KUZKA
İş Stratejisi ve 
Stratejik İşbirlikleri 
konusunda  
eğitim,bilgilendirme 
ve danışmanlık 
verilmesi

KOSGEB

Firmaların işletme 
ağlarına üyeliği 
konusunda 
farkındalık 
yaratılması

KATSO

İşletmelerin 
aralarında ilişki 
kurmasını sağlayacak 
eşleştirme 
çalışmalarının 
yapılması

Tosya	  TSO

İşletme ağlarına 
üyelik konusunda 
mali destek 
programlarına 
destekleyici 
hükümler konulması  

KUZKA

8.6.  Küme 
potansiyelinin 
yeterince 
değerlendirilememesi 

Kastamonu 
Merkez ve Tosya 
olmak üzere tüm 
ilçeler

İmalat
Madencilik
Turizm

Küme potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve 
etkinliğinin 
arttırılması

Tosya kapı kümesine 
teknik destek 
sağlanması
Kapı kümesi dışında 
küme potansiyeli 
olan alanlar üzerinde 
çalışma yapılması

Kastamonu 
Üniversitesi 
KUZKA
KATSO

2017-‐2018

Özel işletmeler-
Üniversite işbirliği 
kapsamında yerel 
vaka temelli proje 
konularının 
belirlenmesi

Kastamonu 
Üniversitesi

Özel sektör 
sorunlarının 
çözümüne yönelik 
yerel vaka temelli  
proje(ler) yapılması

8.Vizyon ve 
Kurumsal Kapasite

8.4. İşletmelerin bilgi 
iletişim teknolojilerini 
kullanma 
kapasitelerinin 
yetersiz olması 

Tüm ilçeler Tüm sektörler

İşletmelerin  bilgi 
iletişim teknolojilerini 
kullanma 
kapasitelerinin 
arttırılması  

2017-‐2018

2017-‐2018

8.7. Üniversite-özel 
sektör işbirliğine 
yönelik çalışma 
sayısının yetersiz 
olması 

Tüm ilçeler (Özel 
olarak 
Kastamonu 
Merkez ve Tosya)

İmalat ve Turizm

Üniversite-sanayi 
işbirliği kapsamında 
belirli alanlarda özel 
sektör sorunlarına  
çözümler üretilmesi

2017-‐2018

8.5.  İşletmeler 
arasında stratejik 
işbirliği imkânlarının 
yetersiz olması

Tüm ilçeler İmalat ve Turizm

İşletmeler arasında 
stratejik işbirliği 
imkânlarının 
arttırılması



Kastamonu 
Merkez ve Tosya

Özel işletmelerin, tez 
ve doktora 
çalışmalarına konu 
olabilecek yerel vaka 
temelli ihtiyaç ve 
sorunlarının 
belirlenmesi 

Kastamonu 
Üniversitesi 

Daday, Pınarbaşı, 
Azdavay, Küre, 
Cide başta olmak 
üzere tüm ilçeler

Tez hazırlama 
konusunda doktora 
adaylarının ve yüksek 
lisans öğrencilerinin 
yerel vaka temelli 
konulara 
yönlendirilmesi   

KUZKA
TKDK

Firmalara saha 
ziyaretleri yapılması

KUSİ Komisyonu

Sivil toplum 
kuruluşlarına 
ziyaretler yapılması 
ve işbirliklerine 
gidilmesi

KOSGEB
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl 
Müdürlüğü

İŞKUR
Kastamonu 
Üniversitesi

8.8.    Özel sektör 
ihtiyaçlarına yönelik  
yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarının 
yetersiz olması

İmalat ve Turizm
Nitelikli İstihdam 
ve İşgücü ,İnsan 
Kaynakları,
Yatırım tanıtımı

Üniversite-sanayi 
işbirliği kapsamında 
belirli alanlarda özel 
sektör sorun ve 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak, özel 
sektöre yön ve ilham 
verecek tez 
çalışmalarının 
yapılması 

2017-‐2018

2017-‐2018

8.9.  Odak ekonomik 
sektör ve tematik 
alanlarda faaliyet 
gösteren kamu 
kurumları,STK’lar ve 
işletmeler arasında  
iletişimin zayıf olması

Tüm ilçeler

İmalat,Turizm,
Nitelikli İstihdam 
ve İşgücü ,İnsan 
Kaynakları, 
Yatırım Tanıtımı

Odak ekonomik 
sektör ve tematik 
alanlarda faaliyet 
gösteren kamu 
kurumları,STK’lar ve 
işletmeler arasında 
iletişim kanallarının 
geliştirilmesi


