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Bölgeye Genel Bakış 

TR82 Düzey 2 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini içerisine almaktadır. 2012 Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre TR82 Bölgesi nüfusu 745.525 kişi ile 26 düzey 2 bölgesi 

arasında nüfusu 1 milyonun altında olan tek düzey 2 bölgesidir. Bölge, sosyoekonomik olarak ulusal ve 

uluslararası çapta kabul görmüş pek çok gösterge bakımından Türkiye ortalamasından kötü bir durum 

sergilemektedir. Bölge, özellikle İstanbul ve Ankara’ya yoğun miktarda göç vermiştir. 2012 yılı 

verilerine göre Türkiye’nin oransal olarak en yaşlı nüfusa sahip 3 ili sırasıyla Sinop, Kastamonu ve 

Çankırı’dır. Sinop nüfusunun %16,3’ünü 65 üstü yaşlılar oluşturmaktadır. Kastamonu Üniversitesi, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sinop Üniversitesi yeni kurulmuş üniversiteler olmakla birlikte hızlı 

büyümektedirler; istihdam yaratacak iş kolları faaliyetlerinin artacak olması, erişim altyapısındaki 

iyileşmeler ve üniversite öğrenci kapasitelerinin yükselecek olması Bölgenin nüfusunu artırması ve 

gençleştirmesi beklenmektedir. Bölgenin işletme ve imalat sanayi faaliyeti çeşitliliği, işyeri sayısı ile 

ihracat kapasitesi düşüktür. Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı yoğunlaşan sektördür.  

2003 yılında DPT tarafından yapılan sosyoekonomik gelişmişlik endeksi çalışmasına göre Kastamonu 

51. Sinop 57. ve Çankırı 59. sırada yer almaktadır. 2003 yılı çalışmasında iller 5 gruba1 ayrılmıştır; 

Kastamonu, Çankırı ve Sinop, 4. grup iller arasında yer almaktadır. 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yapılan sosyoekonomik gelişmişlik endeksi çalışması daha farklı bir değişken grubuyla 

yinelenmiştir. Yeni çalışmaya göre 81 il içerisinde Kastamonu 47., Sinop 51. ve Çankırı ise 54. sırada 

yer almaktadır.  

TR82 Bölgesi’nde Merkez ilçeler dâhil olmak üzere Kastamonu’da 20, Çankırı’da 12 ve Sinop’ta 9 ilçe 

bulunmaktadır. 2004 yılında DPT tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’de bulunan ilçeler 

gelişmişlik durumuna göre 6 gruba2 ayrılmıştır. Çankırı Merkez, Kastamonu Merkez ve Sinop Merkez ile 

Kastamonu’nun İlçesi Abana 2. grup ilçeler arasında yer alırken; Çankırı’nın İlçesi Kızılırmak, 

Kastamonu İlçeleri Pınarbaşı ve Doğanyurt ile Sinop’un İlçeleri Durağan ve Dikmen 6. grupta yer alan 

ilçeler arasındadır. 

Harita 1: Düzey 2 Bölgeleri Haritası 

 
Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak tarafımızca çizilmiştir. 

                                                           
1 Çalışmada iller 5 gruba ayrılmış olup; 1. grup en gelişmiş, 5. grup en az gelişmiş illeri temsil etmektedir. 
2 Çalışmada ilçeler 6 gruba ayrılmış olup; 1. grup en gelişmiş, 6. grup en az gelişmiş ilçeleri temsil etmektedir. 


