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1. Mekânsal Gelişme 
Plan dönemi sonu olan 2023 yılına kadar Bölgenin ciddi yapısal dönüşümler yaşayacağı ve gelişme 

eksenlerinin farklı yönlere kayacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda ağırlıklı olarak il merkezleri, Tosya, 

Boyabat ve Şabanözü gibi endüstriyel olarak gelişmiş ilçeler etrafında şekillenen sosyoekonomik yapı 

(Bkz. Harita 1) yerini 2023 yılında daha dengeli bir kademelenmeye bırakacaktır (Bkz. Harita 2). 

Sektörel kademelenmede mevcut durum niceliksel ve niteliksel analizlere dayanmaktadır. İlçelerin ilgili 

sektörlerindeki bölgesel durumu mevcut veriler ile analiz edilerek; saha çalışmaları, yüz yüze 

görüşmeler ve anketler yoluyla elde edilen bilgiler ile sentezlenmiştir. Bu sentez sonucunda mevcut 

kademelenme oluşturulmuş olup; 2023 sektörel kademelenmesi ise bölgesel politikalar doğrultusunda 

planlanan kademeleri göstermektedir. Bölgesel politikaların etkin biçimde uygulanmasıyla birlikte 

Bölgedeki tüm yerleşmeler gelişecek ve bazı yerleşmelerin gelişme hızı bölgesel ortalamanın üzerinde 

seyrederek bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı etki yaratacaktır. Bu durum il merkezleri üzerinde 

ekolojik baskıyı azaltacak hem bölge içi hem de bölgeler arası fonksiyonel ilişkiler artacaktır. 

Harita 1: Sektörel Kademelenme 2013 
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Harita 2: Sektörel Kademelenme 2023 

 

Özellikle ulaşım alanında devam eden büyük ölçekli yatırımlarının tamamlanması ile birlikte Bölgede 4 

farklı kademede merkezler oluşacağı öngörülmektedir. İl merkezleri birincil konumlarını korurken 

Tosya, İnebolu, Boyabat, Gerze, Ayancık ve Kurşunlu – Çerkeş merkezli bölgeler ikinci kademede 

olacaklar ve birinci kademe merkezlere yakınsayacaklardır. İl merkezleri önemli birer hizmet merkezi 

olarak gelişecek ve çevre illerin sağladığı birçok kaliteli hizmeti sağlar konuma geleceklerdir. 

Kastamonu Merkez, sanayi, hayvancılık, üniversite, turizm ve diğer hizmet sektörleri ile büyürken, 

Sinop Merkez’de lider sektörler eğitim ve turizm olacaktır. Çankırı Merkez ise hem tarımsal üretim hem 

de sınai üretimde önemli bir merkez haline gelecektir. Üniversitenin yanı sıra turizm sektörü de kent 

ekonomisine katkı sağlayacaktır.  

Bölgedeki en radikal değişimlerin birisini yüksek miktarda bakır keşfedilen Hanönü ilçesinin yaşayacağı 

öngörülmektedir. Ayrıca, İnebolu – Ankara karayolu bağlantısının ve İnebolu Limanı’nın genişletme 

çalışmaları tamamlandığında İnebolu’nun önemli bir turizm ve ticaret merkezine dönüşmesi 

öngörülmektedir. D-100 karayolu boyunca Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu, Ilgaz ve Tosya ilçelerine 

sanayi ve tarım yatırımları artacak, mal ve hizmet akımları yoğunlaşacak ve sonuç olarak D-100 

karayolu boyunca fonksiyonel bir endüstriyel bölge oluşacaktır. Sanayi yatırımlarının artacağı bir diğer 

bölge ise Çankırı Merkez, Korgun ve Şabanözü bölgesidir. Hâlihazırda yoğun olan sanayi yatırımları yol 

yatırımları ve avantajlı teşvikler ile daha artacaktır. Eldivan İlçesi turizm ve tarımda,  Orta İlçesi ise 

tarım, madencilik ve enerjide ön plana çıkacaktır. Çankırı’nın Ilgaz ve Bayramören ilçelerine ise yoğun 

turizm yatırımı olacağı öngörülmektedir. Bu eksende özellikle Ilgaz hem Ankara hem de İstanbul’dan 

yüksek sayıda turist çekecektir. Kızılırmak ve Yapraklı ilçelerinde ise tarım sektöründe önemli 

gelişmeler yaşanacaktır. 
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Kastamonu’nun İhsangazi ve Araç ilçeleri sanayi ve ormancılık sektörlerinde ciddi büyüme kaydedecek 

ve Daday İlçesi ise turizmde ön plana çıkacaktır. Kastamonu Merkez’in kuzeyinde yer alan Ağlı ve 

Seydiler ilçelerindeki mermer yatırımları ve Devrekâni İlçesi’ndeki hayvancılık yatırımları sınai gelişmeyi 

kuzeye doğru kaydıracaktır. Küre İlçesi madencilik ve turizm alanında daha cazip hale gelirken 

Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar ve Doğanyurt ilçeleri turizmde bir sıçrama yaşayacağı öngörülmektedir. 

Karadeniz sahil yolunun tamamlanması ile birlikte Cide İlçesi’nin Amasra ile bağlantısı güçlenecek ve 

turizm potansiyeli yerini turizm yatırımlarına bırakacaktır. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri 

İnebolu’daki gelişmeden de olumlu etkilenerek turizmde ön plana çıkacaklardır. Taşköprü İlçesi’nde 

yeni yatırımlar ile tarımsal sanayide önemli adımlar atılacak ve ilçenin gelişmesi hızlanacaktır.  

Sinop’un Türkeli ve Ayancık ilçeleri hem ormancılık hem de orman dayalı sanayide hızlı gelişmeler 

yaşarken Erfelek İlçesi Sinop Merkez’in büyümesinin de etkisiyle turizmde önemli bir merkez haline 

gelecektir. Gerze İlçesi tarım, sanayi ve ormancılıkta önemli gelişmeler yaşarken Dikmen İlçesi su 

ürünlerine dayalı sanayide ve ormancılıkta ön plana çıkacaktır. Gerze ve Dikmen aynı zamanda 

Samsun’un gelişmesinden de olumlu etkilenerek Sinop ve Samsun arasında artacak olan ticari ve 

ekonomik ilişkilerden daha fazla yararlanacaktır. Boyabat tuğla üretimindeki öncülüğüne devam edecek 

ancak ormancılık ve turizm alanındaki gelişmeler birlikte ekonomisindeki sektörel çeşitliliği artıracaktır. 

Durağan ve Saraydüzü ilçeleri ise tarım ve ormancılıkta ön plana çıkacak ve Boyabat’ın büyümesinden 

olumlu etkileneceklerdir. 

Sonuç olarak, Bölgede köklü bir yapısal dönüşüm gerçekleşecek, Bölge diğer birçok bölge, il ve ilçe ile 

ilişkilerini güçlendirecek ve ulusal ve uluslararası piyasalarla daha iyi bütünleşecektir (Bkz. Harita 3).   
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Harita 3: Mekânsal Gelişme Şeması 
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