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BÖLÜM 1. PROJE ALANINA İLİŞKİN ANALİZLER 

1.1. PROJE ALANININ YER ALDIĞI KASTAMONU İLİ 

 1.1.1.FİZİKİ YAPI 

Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu İl’i doğusunda Sinop, Batısında Bartın ve 

Karabük, güneyinde Çankırı ve güney-doğusunda Çorum İl’i ile sınır oluşturmaktadır. Kuzeyinde ise 

Karadeniz ile çevrilidir. 13.108 km2 alan üzerinde yer alan Kastamonu Türkiye topraklarının % 1.7’ sini 

oluşturmaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği 780 metredir. Karadeniz’e 170 km’lik sahil bandı ile 

açılır. 

 

HARİTA 1. KASTAMONU İLİNİN ÜLKE İÇERİSİNDEKİ YERİ 

1.1.2.TARİHÇE 

Kastamonu’nun bilinen tarihi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya 

Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M.Ö.4.y.y.’da Perslerin eline geçmiştir. M.Ö.4.y.y.’da Büyük 

İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya’ya katmıştır. İskender’den sonra 

yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö.1.y.y.’da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar 

Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M.S.395 yılında İmparatorluğun bölünmesiyle 

bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır. 

Prehistorik çağlardan sonra Paflagonya’da yaşayan Gaslar, Sümerlerin en eski kollarından biri olan olan 

Gaşka Türkleri’dir. M.Ö. 2000-1300 yılları arasında hüküm süren Gaslar (Gaşkalar) devamlı olarak 
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Mısırlılar, Suriyeliler ve Kaldelilerle siyasi, ticari ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar, Hititlerle de 

bazen savaşmış, bazen dost olmuşlardır. Gaslar sert karakterli, cengaver kişiler olarak bilinmektedir. 

Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya 

(Pophlaginia) denilen Gasların kurduğu şehirlerden bir tanesi de Timonion veya Tumanna’dır. Bazı 

yazarlar Kastamonu adının menşei konusunda; bu kelimenin “Gas” kelimesi ile “Timoni” veya 

“Tumanna” kelimesinin (Gas ülkesi anlamında) birleşmesinden meydana geldiği görüşünü ileri 

sürmüşlerdir ki en akla yakın ihtimal budur. Fonotik yönden de bugünkü Kastamonu’ya yaklaşmaktadır. 

İkinci bir görüşe göre, Romalılar devrinde Taşköprü’nün eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu 

küçük bir kasaba olup, Bizans devrinde ve özellikle Kommenler soyu zamanında gelişmeye başlamıştır. 

Bu soy zamanında buraya bir kale yapılmış ve Kommenlerin kalesi anlamında “Kastra Kommen” 

denilmiştir. Bu kelimenin zamanla “Kastamonu” şekline dönüştüğünü ileri sürenler olmuşsa da bunu 

belirleyen herhangi bir vesika mevcut değildir. 

Kastamonu’nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazinin oğlu Gümüş 

Tekin devrinde, 1105 yılında gerçekleşmiştir. 100 yıla yakın bir zaman Danişment idaresinde kalan şehir 

ve çevresi 15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin 

Keykubat’ın emriyle Selçuklu kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zaptedilmiştir. 

Moğollar tarafından bölgenin ikinci kez zaptına memur edilen Şemsettin Yaman Candar 

kumandasındaki ordu 1292 yılında Kastamonu’ya giderek Muzafferettin Yavlak Arslan birliğini bozguna 

uğratmış kendiside öldürülmüştür. Muzafferettin Yavlak Arslanın oğlu Mahmutbey, babasının 

intikamını almak için mücadeleye girmiş ve Şemsettin Yaman 

Candar’ı buradan batıya sürmeyi başarmıştır. Şemsettin Yaman Candar’ın ölümünden sonra Süleyman 

Paşa tarafından 1309 yılında Kastamonu yeniden zaptedilmiş, toprakları genişletilerek Candaroğulları 

Beyliği’ni kurmuş ve Çobanlar hakimiyetine son vermiştir. 

İsfendiyarbey’den sonra İsfendiyaroğulları adını da alan Kastamonu Beyliği 1460 yılında Osmanlı 

idaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, birçok ilim adamı yetiştirmiş, 

Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirmiştir. 

Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Sinop’la birlikte bu şehri alarak Candaroğulları 

Beyliği’ni ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Kastamonu Milli Mücadele 

sırasında, lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle 

Ankara’ya İnebolu-Kastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah nakli yapılmıştır. 
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Cumhuriyetin ilanından sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “23-31 Ağustos 1925” tarihleri 

arasında Kastamonu’da yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döneminin önemli olayı olarak 

tarih sayfalarına geçmiştir. Bu süre “Kültür, tarih ve sanat haftası” ismini almıştır. 

1.1.3. ULAŞIM 

Ticari ve sanayi faaliyetlerin gelişmesi ve ülke ekonomisinin canlanmasında ulaşım sektörü önemli bir 

faktördür. İlimizde demiryolu taşımacılığı yoktur. Karayolu taşımacılığının da bölgenin yüzey 

şekillerinden dolayı az geliştiği söylenebilir. İlimizin yeterli kalkınamamasının en önemli nedenlerinden 

bir tanesi de, ilimizin diğer illere olan karayolu irtibatının yetersiz oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Karayolu 

Karayolları: Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün toplam yol ağının 729 km.si devlet yolu, 672 km.si il 

yolu olmak üzere toplam 1401 km.dir. 557 km asfalt, 109 km stabilize kaplama, 6 km geçit vermez 

yoldur. 

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan Ilgaz Tüneli, Kastamonu-

Ankara karayolu üzerinde bulunmaktadır. Sol tüpü 5 bin 391 metre, sağ tüpü ise 5 bin 370 metre olan 

Ilgaz Tüneli'nde kazı ve destek çalışmaları, Kastamonu ve Çankırı tarafından çift yönlü olarak 

sürdürülmektedir. 

Denziyolu 

Kastamonu ili Karadeniz’e 135 km’lik bir kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyı şeridinde Cide, Doğanyurt, 

İnebolu, Abana, Çatalzeytin olmak üzere 5 ilçe yer alır. Bu kıyı şeridinde bulunan ilçeler deniz 

ulaşımından hemen hemen hiç yararlanamamaktadırlar denilebilir. Adı geçen ilçelerden sadece 

İnebolu’da küçük çapta azami 5000 grostonluk gemilerin rıhtıma yanaşabileceği liman tesisi ile Cide ve 

Abana ilçelerinde dalgakıranlar bulunmaktadır. 

Havayolu  

Şehir merkezine 11 km. mesafede, Uzunyazı mevkiinde 1959 yılında kurulan ve 1994 yılında Stol 

Havaalanı tipinde revize edilen Kastamonu Havalimanı, Valilik ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü’nün ortak projesi ile tadilat ve yenileme çalışmalarından sonra 2013 yılında bölgenin 

en büyük havalimanı olarak IFR / VFR Tarifesiz sivil hava trafiğine açılmıştır. 

Kastamonu Havalimanının hava trafiğine açılmasına yönelik olarak terminal binası, kule, nizamiye, 

otopark, ısı ve güç merkezi, paket arıtma sistemi, havalimanı bağlantı ve dahili yolları, havalimanı içi 

emniyet yolu, peyzaj işlemlerinin yapılması gibi yatırımlar hayata geçirilmiştir. 
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Havalimanındaki terminal binası toplam 3.740 m2 kapalı alana sahiptir. Havalimanı pist uzunluğu 2.250 

metre olup asfalt kaplıdır. 

Halen İstanbul Atatürk Havalimanı ile Kastamonu Havalimanı arasında karşılıklı tarifeli uçak seferleri 

devam etmektedir. 

Demiryolu  

İlimizde demiryolu mevcut değildir. Ancak son yıllarda yeni maden rezervleri keşfedilen Kastamonu’da, 

madenciliğin en önemli unsurlarından biri olan demiryolu taşımacılığı sık sık gündeme gelmektedir. 

Karabük, Çankırı ve Samsun olmak üzere üç noktadan Kastamonu’ya yaklaşan demir yolunun ileride 

Kastamonu’ya da geleceği tahmin edilmektedir. 

1.1.4. NÜFUS: 

2013 yılı sonu itibariyle İl nüfusu 368.093’tür. Bu nüfusun 207.045’i il/ilçe merkezlerinde (şehir), 

161.048’i köylerde yaşamaktadır. 

İlin okur-yazar oranı yüksek olup fakülte ve yüksekokul mezunu sayısı artmaktadır. 2013 yılı sonu 

itibariyle İl merkezi nüfusu 98.456’dır. Bunun 48.553’ü erkek, 49.903’ü kadındır. 

Aşağıdaki tabloda Kastamonu’nun nüfus bilgileri verilmiştir. Tablo incelendiğinde 2016-2017 

döneminde nüfus azalma eğilimindedir. 2018 yılında nüfus en yüksek değerine ulaşmış olup bu yıldan 

itibaren tekrar düşüşe geçmiştir. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde ise verilen yıllarda 

kadın ve erkek nüfusunun birbirine yakın seyrettiği görülmektedir. 

 

Yıl Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam Nüfus 

2016 188.039 188.906 376.945 

2017 184.289 188.084 372.373 

2018 191.431 191.942 383.373 

2019 189.247 190.158 379.405 

2020 187.264 189.113 376.377 

TABLO 1:  KASTAMONU İLİ NÜFUSU KAYNAK: TÜİK ADNKS, 2022. 

Önceki sayımlarda sürekli azalma gösteren İl’in toplam nüfusu son sayımlarda küçük bir oranda 

artmıştır. Nüfusun azalmasının en büyük sebebi özellikle köylerden büyük şehirlere verilen göçtür. En 

çok göç verilen iller İstanbul, Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve İzmir’dir. Göç olayı İl’in yaş ve cinsiyet 

yapısını da etkilemektedir. 
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TABLO 2. SON BEŞ YIL KASTAMONU İLİ NÜFUS GRAFİĞİ KAYNAK: TÜİK ADNKS, 2022. 

Türkiye genelinde iç göçler genellikle kırsal alanlardan şehirlere doğru gerçekleşmektedir. Göç eylemi, 

siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları yerleşim yerini 

bırakarak başka bir yerleşim yerine gitme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Yatırımın yapılacağı 

Kastamonu ilinin göç verilerine bakıldığında 2020 yılında aldığı göç sayısı 14.177 kişi ve verdiği göç sayısı 

15.328 kişidir. Buna göre Kastamonu ilinin net göç sayısı-1.151ve net göç hızı -3,05’dir (TÜİK, 2022).  

Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) 

 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2011 ve 2017 yıllarında Sosyoekonomik Gelişmişlik 

Endeksi Raporları yayınlanmıştır. İl kodu TR821 olan Kastamonu, SEGE 2011 Raporunda Kastamonu -

0,1471 puan ile 47. sırada yer almaktadır.  Sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre iller 6 ayrı 

kademeye ayrılmıştır. Bu ayrımda Kastamonu 4. kademe iller arasında yer almaktadır. Raporda 

sosyoekonomik gelişmişlik endeksi hesaplamalarında demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve 

yenilikçi kapasite göstergeleri, mali, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi göstergeleri kullanılmıştır.  SEGE 

2011 Raporundan sonra yayımlanan SEGE 2017 Raporunun güncel haline göre ise -0,224 puan ile 48. 

Sıraya gerilemiştir. 

Yaşam Endeksi  

İllerde yaşam endeksi verilerine göre Kastamonu genel endekste 81 il içerisinde 36. sırada yer alırken 

ilin en iyi sıralaması çevre endeksinde 1. sırada ve altyapı hizmetlerine erişim endeksinde ortalamanın 

altında kalarak 55. sıraya yerleşmiştir. 
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1.1.5. EKONOMİK YAPI 

Aşağıdaki tabloda Kastamonu ilinin sektörlere göre işletme sayıları verilmiştir. Kastamonu ilindeki 

işletmeler içinde imalat sektöründeki işyerlerinin oranı yaklaşık %36’dır. Türkiye genelinde işletmeler 

içerisinde imalat sektöründe bulunan işletmelerin payı yaklaşık %33’tür. Kastamonu’nun imalat 

sektörüne kayıtlı işletmelerinin toplam işletme sayısına oranı Türkiye’nin imalat sektörünün toplam 

işletmelere oranından daha yüksektir. Türkiye’nin toptan ve perakende ticaret sektöründeki 

işletmelerin payı yaklaşık %19 iken Kastamonu ilinde toptan ve perakende ticaret sektörünün payı 

yaklaşık %24 düzeyindedir. Kastamonu ilinde en çok işletme sayısına sahip imalat, toptan ve perakende 

ticaret ve inşaat sektörlerinin Kastamonu’nun tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere oranı 

yaklaşık %71’dir. 

Sektörler İşletme Sayısı 

İmalat 92 

Toptan ve Perakende Ticaret 62 

İnşaat 28 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 16 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 13 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 12 

Ulaştırma ve Depolama 11 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 8 

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 6 

Eğitim 5 

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 3 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 1 

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor 1 

Genel Toplam 258 

TABLO 3: KASTAMONU SEKTÖRLERE GÖRE İŞLETME SAYILARI KAYNAK: TÜİK BÖLGESEL İSTATİSTİKLER, 

2022 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Aşağıdaki tabloda Kastamonu ilinin yıllara göre GSYH değerleri verilmiştir. Tablodaki veriler dikkate 

alındığında Kastamonu GSYH’si sürekli artış grafiğindedir. 2018 verileri incelendiğinde 8.999.720,12 TL 

olan toplam GSYH’nin 1.071.456,24 TL’sini tarımsal faaliyetler, 2.474.268,67 TL’sini sanayi faaliyetleri 

ve 4.513.582,04 TL’sini hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Bu bakımdan GSYH’de en çok paya 
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hizmetler sektörü sahiptir. Toplam GSYH içerisinde sanayi ikinci sırada tarım ise üçüncü sırada yer 

almaktadır. 

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler Sektör 

Toplamı 

Vergi-

Sübvansiyon 

GSYH 

2006 345.583,90 242.309,16 1.027.070,07 1.614.963,12 231.564,11 1.846.527,24 

2007 356.207,98 321.089,56 1.163.867,34 1.841.164,88 236.450,93 2.077.615,81 

2008 385.053,18 417.638,96 1.323.256,67 2.125.948,81 261.996,48 2.387.945,30 

2009 444.416,87 420.764,92 1.389.355,01 2.254.536,80 273.528,75 2.528.065,54 

2010 573.719,46 567.099,17 1.525.666,84 2.666.485,47 366.290,70 3.032.776,16 

2011 659.285,27 832.545,45 1.745.350,20 3.237.180,92 442.765,35 3.679.946,27 

2012 675.586,53 1.070.667,51 2.027.207,93 3.773.461,97 501.868,94 4.275.330,91 

2013 631.702,51 1.213.729,65 2.270.211,41 4.115.643,56 582.531,03 4.698.174,59 

2014 639.146,29 1.283.176,80 2.579.587,77 4.501.910,87 588.264,04 5.090.174,91 

2015 734.429,03 1.260.626,20 2.810.441,11 4.805.496,34 648.095,09 5.453.591,43 

2016 791.340,56 1.400.974,83 3.189.792,39 5.382.107,78 724.894,84 6.107.002,62 

2017 861.439,85 1.947.039,79 3.692.380,82 6.500.860,45 834.539,59 7.335.400,05 

2018 1.071.456,24 2.474.268,67 4.513.582,04 8.059.306,95 940.413,16 8.999.720,12 

TABLO 4: KASTAMONU İLİ GSYH (2006-2018)KAYNAK: TÜİK, 2022. 

 

HARİTA 2. İLLERE GÖRE GSYİH PAYI (2019) Kaynak: TÜİK, 2022. 
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İstihdam Durumu 

Aşağıdaki tabloda yıllara göre açık iş sayıları verilmiştir. Verilere göre 2017 yılından sonra açık iş sayıları 

azalma eğilimine girmiştir. Özellikle Covid-19 tedbirlerinin yaşandığı 2019 ve 2020 yıllarında açık iş 

imkanları 2018’e oranla 2020’de yaklaşık %41 azalmıştır. 

Dış Ticaret 

Kastamonu ili 2020 yılında toplam 302.499 $ ihracat ve 149.194 $ ithalat gerçekleşmiştir. 

Kastamonu’nun 2019 yılı ihracatına kıyasla 2020 yılı ihracatı yaklaşık %32 oranında artmıştır. 2020 

yılında ilin ihracat payları şu şekildedir; imalat sektörünün payı 123.290 $, tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık sektörü payı ise 127 $, madencilik ve taşocağı sektör payı 80.727 $’dır. 2020 yılında ithalat 

payları şu şekildedir; imalat sektörünün payı 73.035 $, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörü payı ise 

3.353 $, madencilik ve taşocağı sektör payı 73.799 $’dır.  

1.2. KASTAMONU İLİ’NDE KURULMUŞ OLAN DİĞER ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Kastamonu İli’nde kurulmuş faaliyette olan 4 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Organize 

Sanayi Bölgeleri’ne ait veriler aşağıdaki tabloda incelenmiştir. 

  Üretime Geçen İşletme 
Sayıları 

Alan 
(hektar) 

Parsel İstihdam Sayısı 

Kastamonu merkez 
OSB1 

31 122.5 36 1278 

Tosya OSB 23 63 39 1470 

Seydiler OSB 14 105 43 350 

Taşköprü OSB 1 46 23 12 

TABLO 5: KASTAMONU OSB’LERİ 

Kastamonu Merkez Organize Sanayi Bölgesi  

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu-İnebolu yolu 18. kilometrede Gelindağı mevkiinde 

Halife ve Aksinir köy hudutları dâhilinde 122,5 hektar alanda kurulmuştur. 

1993 yılından itibaren çalışmalar yapılmakta olup, altyapı inşaatına 1997 yılında başlanılmıştır. Bölgeye 

ulaşım karayolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Kastamonu OSB, havalimanına yaklaşık 30 km 

uzaklıktadır. Bölge dahilinde toplam 36 sanayi parseli bulunmakta olup, bu parsellerden 31’i üretim 

aşamasındadır. Çeşitli faaliyetlerdeki bu firmalarımızda 1278 kişi istihdam edilmektedir. 
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HARİTA 3. KASTAMONU MERKEZ OSB UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

Tosya Organize Sanayi Bölgesi 

Tosya Samsun yolu üzerinde Tosya çıkışında  Karasapaca Köyü civarında kurulmuş olup 63 hektar alana 

sahiptir. 

Tosya OSB, ilçenin girişimci sanayicilerinin katkılarıyla 2010 yılında kurulmuş olup, fiili olarak çalışmaya 

başlamıştır. İstimlak ve alt yapı çalışmaları ile arsa tahsisleri de 2011 yılı itibari ile faaliyete geçmiştir.  

630 bin m² alanda yer alan Tosya OSB’de 18 fabrika, 2014 yılında inşaat ruhsatı alarak çalışmalara 

başlamıştır. Ayrıca 12 fabrika da yakın zamanda ruhsat işlemleriyle faaliyete geçişleri planlanmaktadır. 

11 boş parsel ise yeni girişimci sanayicileri beklemektedir. Tam donanımla aktif hale geçildiğinde 5000 

kişilik iş istihdamı sağlanacaktır. 
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HARİTA 4. TOSYA OSB UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

 

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi  

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu Seydiler İlçesinin Batıörcünler Mahallesinde Kastamonu 

İnebolu Karayolu 32, Km'sindedir. 

İnebolu Limanına Uzaklığı yaklaşık 60 Km olmakla beraber devam eden tünel ve yol yapım çalışmaları 

sonucunda mesafe yaklaşık 35 Km'ye düşecektir. 

Organize Sanayi Bölgesi 105.61 hektar toplam araziden oluşmaktadır. Bu arazinin 554,5 dönümünde 

43 adet sanayi parseli mevcuttur. 

12 adet fabrika faaliyette olup 350 kişiye istihdam sağlanmaktadır. 
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HARİTA 5 . SEYDİLER OSB UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

 

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi 

Kastamonu – Sinop Karayolu 3üncü km.si üzerinde bulunmakta olup yaklaşık 45 hektar alana sahiptir. 

Organize Sanayi Bölgemizde toplam 23 adet sanayi parselimiz bulunmaktadır. Arsa tahsis başvuruları 

alınmaya devam etmektedir. 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi TR82 bölgesinde bulunmaktadır. Kastamonu’ya 45 km, 

Ankara’ya 290 km ve Sinop’a 142 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kastamonu ve Sinop havaalanları 

bölgemiz için çok büyük bir avantaj sunmaktadır. Ilgaz Tüneli ve yapılan duble yollar ile birleştirilmiş 

Sinop tünelleri bölgemiz ulaşım problemini çözmekte, Çankırı’da bulunan demiryolu ve İnebolu, Sinop 

ve Samsun limanlarına kolay ulaşımı sağlamaktadır 
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HARİTA 6 . TAŞKÖPRÜ OSB UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

 

1.3. PROJE ALANININ YER ALDIĞI DEVREKANİ İLÇESİ 

1.3.1. FİZİKSEL VE COĞRAFİ ÖZELLİKLER  

Coğrafi Yerleşim 

Devrekani, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde, Kastamonu İline bağlı bir ilçedir. İlçenin 

yüzölçümü 620 km2, denizden yüksekliği 1.050 m’dir. İlçenin matematik konumu ise 40’35 derece 

kuzey enlemi ile 35’50 derece doğu boylamıdır. İlçe kuzey ve batıdan Küre, batıdan Seydiler, güneyden 

Kastamonu merkez, doğudan Taşköprü, kuzey doğudan Çatalzeytin ve Bozkurt ilçeleriyle komşudur. 

İlçenin kuzeyinde İsfendiyar (Küre) dağlarının yüksek kısımlarının oluşturduğu dağlık sahalar ve yüksek 

plato sahaları bulunur. Buralarda yükselti 1250-1581 m arasında değişmektedir. Kastamonu, Devrekani 

arasında 1.200 metre rakımlı Oyrak geçidi, 1985 m rakımlı Yaralıgöz geçidi, 1.770 metre rakımlı Göynük, 

1.492 metre rakımlı Görve ve 1.330 metre rakımlı Bebek dağları vardır. İlçenin güney ve doğusunda ise 

1.250-1.300 m arasında olan yükseltiler genellikle dağlık ve ormanlık sahalar oluşturur. İlçe arazisinde 

doğuya ve kuzeydoğuya doğru yükselti artar ve 1.300 metrenin üzerine çıkar. İlçe arazisinin batısı 

Devrekani çayı vadisinin batıya doğru devam ettiği geniş düzlüklerden oluşur. Bu sahalar birinci derece 

tarım alanlarıdır. 
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İlçede iki adet baraj gölü (Fakılar ve Kınık köylerinde) ile iki adet gölet (Bozkocatepe ve Örenbaşı 

köylerinde) bulunmaktadır. Söz konusu baraj ve göletler tamamen sulama amaçlı olup ördek ve angut 

türleri ile sazan, aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşamaktadır. Başakpınar ve Kınık köyleri 

sınırları içerisinden doğan Devrekâni çayı ilçenin en önemli akar suyudur. 

Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir eğime 

sahiptir. Arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan 

oluşmaktadır. Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin olup kavak ve çeşitli meyve ağaçları, yüksek 

kesimlerde kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin ormanlık alanlara 

rastlanmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Devrekâni’de kıyıdan itibaren yükselen İsfendiyar 

(Küre) dağları nedeniyle karasal iklim ile Karadeniz iklimlerinin özelliklerini barındıran bir iklim hüküm 

sürmektedir. Yaz ayları sıcak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Gece ve gündüz arası ısı farkı 25 

derecedir. 

İlçe genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir. İlçe alanının %53 kısmını tarım alanları, %22’lik 

kısmını da orman alanı oluşturmaktadır. İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede 

hayvancılık konusunda modern ve profesyonel üretim yapan işletmeler mevcuttur. Aynı zamanda 

ilçede hayvancılık üretim kültürü gelişmiş durumdadır. İlçede bitkisel üretimde en çok tahıl ve yem 

bitkileri üretilmektedir.   

İlçenin doğal güzellikleri arasında; Akdoğan Şelalesi, Yaralıgöz Mesire Yeri, Belovacık Balıklı Göl, Kınık 

Barajı, Beyler Barajı ve Alçılar Mağarası bulumaktadır. Gizemli Mağara olarakta bilinen Alçıcılar 

Mağarası ilçeye 19 kilometre uzaklıktaki Alçılar köyünde ormanlık alan içerisinde bulunmaktadır. 
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HARİTA 7. KASTAMONU İLİ’NE BAĞLI İLÇE SINIRLARI HARİTASI 

İklim  

Kastamonu ilinde iki çeşit iklim görülmektedir. Kuzeyinde Karadeniz iklimi, güneyinde ise İç 

Anadolu'nun kara iklimi görülür. Kıyılarda yağış daha fazladır.  Kastamonu ilinde 27,1 mm yağışla şubat 

ayı yılın en kurak ayıdır. Ortalama 74,6 mm yağış miktarıyla en fazla yağış ise mayıs ayında 

görülmektedir. Ortalama 28,1 sıcaklıkla ağustos ayı yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 

-4,6 olup, yılın en düşük ortalamasıdır. En yüksek sıcaklık 42,2 derece ile temmuz ayında, en düşük 

sıcaklık ise -26,9 ile ocak ayında gerçekleşmiştir.   

Devrekani ilçesinde tipik karasal iklim hüküm sürmekte ve yazlar serin geçmektedir. 36 mm yağışla 

Eylül ayı yılın en kurak ayıdır. Ortalama 76mm yağış miktarıyla en fazla yağış ise mayıs ayında 

görülmektedir. 18,1 sıcaklıkla temmuz ayı yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -1,3 olup, 

yılın en düşük ortalamasıdır. Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı 40mm, yıl boyunca 

ortalama sıcaklık ise 19,4 dolaylarında değişim göstermektedir 

Toprak ve Arazi Yapısı ile İlgili Bilgiler 

İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile çeşitlilik değişik özelliklere sahip toprakların oluşumuna 

neden olmuştur. Kastamonu’da I-IV. sınıf tarım arazileri 401.257 ha olup, genelde tarım bu araziler 

üzerinde yapılmaktadır. 907.694 hektardan fazla alanı olan V-VIII. sınıf arazilerde de işlemeli tarım 
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yapıldığı görülmektedir. Ancak, bu araziler işlemeli tarıma uygun değildir. Tarım alanlarından sonra 

ikinci sırayı alan mera alanları ve orman alanları VII. sınıf araziler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Orman 

ve fundalık alanlar ilin 837.961 hektarını kaplar. Bunun 739.919 hektarı orman, 98.041 hektarı 

fundalıktır. Orman-fundalık alanların %82,7’si VI ve VII. sınıf arazilerde bulunmaktadır. Yerleşim alanları 

ise ilin 7.611 hektarlık kısmını kaplamaktadır. Bu alanların %50,2’si I- IV. sınıf araziler üzerindedir.  

Bitki Örtüsü 

Devrekani ilçesi arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonla topraklardan 

oluşmaktadır. Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin olup Kavak ve çeşitli meyve ağaçları, yüksek 

kesimlerde kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin ormanlık alanlara 

rastlanmaktadır. İlçe genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olup ilçenin %22’lik kısmını orman 

alanı oluşturmaktadır. Ağaç örtüsünün bulunmadığı, tarım yapılamayan ve mera olarak kullanılan 

alanlarda çeşitli türlerden buğdaygiller ve baklagiller yem bitkileri yer almaktadır. Bunun dışında 

örtünün bulunduğu yerlerde çalı formunda bazı dikenli bitkiler de görülmektedir. İldeki bitki örtüsünün 

üst florasını oluşturan iğne yapraklı ağaçlar, özellikle de karaçam, ardıç, meşe, ladin ve köknar gibi 

orman ağaçlarıyla alıç, ahlat ve kızılcık ağaçlarıdır. Bitki örtüsünün alt florasında ise hububat, yemlik ve 

yemeklik baklagiller ile ayrıkotu, devedikeni bitkiler bulunmaktadır. Ayrıca akarsular boyunca söğüt ve 

kavak ağaçları ile bazı meyve ağaçlarına da rastlanmaktadır. 

Su Kaynakları 

Kastamonu ili akarsu ve diğer su kaynakları bakımından zengin kaynaklara sahiptir. Kastamonu ilinde 

emniyetli olarak kullanılabilir yıllık su miktarı 80 hm3/yıl olup fiilen tüketilen su miktarı ise 26 hm3/yıldır. 

İlin toplam yer altı ve yerüstü su kaynağı: 3.367 hm3/yıldır. İlin yerüstü su potansiyeli incelendiğinde 10 

hektar doğal göl yüzeyi, 449 hektar baraj rezervuar yüzeyi, 123,4 hektar gölet rezervuar yüzeyi ve 1.325 

hektar akarsu yüzeyi olmak üzere toplam su yüzeyi 1.907,4 hektardır.  

İlçede Fakılar ve Kınık köylerinde yer alan iki adet baraj gölü ile Bozkocatepe ve Örenbaşı köylerinde iki 

adet gölet bulunmaktadır. Fakılar köyünde yer alan Beyler barajının 26.000.000 m3, Kınık köyünde yer 

alan Kulaksızlar barajının ise 18.600.000 m3 su hacmi bulunmaktadır. Beyler barajının sulama alanı 

6.272 hektar, Kulaksızlar barajının sulama alanı ise 4.700 hektardır. 7.000.000 m3 su hacmine sahip 

Çiğdem göledinin sulama alanı ise 110 hektar civarındadır.   

Devrekani ilçesi Başakpınar ve Kınık köyleri sınırları içinden doğarak Cide ilçesinden Karadeniz’e 

dökülen Devrekani çayı 719,90 hm3/yıl potansiyele ve 8,386 m3/sn ortalama akım hızına sahiptir. 250 

hektar su yüzeyine sahip olan Devrekani nehri bölgenin en önemli su kaynağı durumundadır.  
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TDİ OSB’nin hayata geçeceği Devrekani Kurtşeyh Mahallesi Akyatak mevkiine en yakın su kaynağı 

Çiğdem göledidir. Ayrıca proje alanında kurumuş dere yatakları da mevcuttur. TDİOSB’nin su ihtiyacının 

adı geçen bölgedeki mevcut yerel ve yüzeysel kaynaklardan belirli bir kısmının karşılanacağı, bölgede 

yapılan yeraltı suyu sondaj çalışmaları ile geri kalan su ihtiyacının karşılanacağı, yeraltı suyu 

araştırmaları sonucu yapılacak sondaj çalışmaları neticesinde ve yüzeysel kaynaklardan içme suyu 

ihtiyacının karşılanamadığı taktirde, Çiğdem göledinden yapılacak olan proje ile söz konusu su ihtiyacı 

karşılanabilecektir. 

 

BÖLÜM 2. TDİOSB PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ANALİZLER 

2.1. YERSEÇİMİ 

Kastamonu Devrekani Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçimi için Tarıma 

Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nin 13. Maddesinde yer alan hükümler gereği, 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 06/03/2019 tarihli ve 83714053-

246.01-E. 767127 sayılı dağıtımlı yazıları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 

katılımı ile oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu, 1 1/04/2019 tarihinde toplanmıştır. 

Yer Seçimi Komisyonu tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda, ilgili kurum ve kuruluşların 

incelenen alan hakkındaki yukarıda belirtilen görüşleri ve incelenen alanın belirlenen özellikleri birlikte 

değerIendirilerek, ekli 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritada ve 1/5.000 ölçekli kadastral paftada sınırları 

renkli olarak işaretlenen, Kastamonu ili Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi sınırları içindeki 448 Ada 

14 parseldeki yaklaşık 1 .290 dekar büyüklüğündeki alan ile ilgili olarak; 

Bakanlık temsilcileri komisyon üyelerinin yukarıda belirtilmiş oldukları görüşlerinin dikkate alınması 

koşulu ile; 

Yer Seçimi Komisyonuna katılan ve kurumları/kuruluşları adına görüşünü bildiren kurum ve kuruluş 

temsilcilerince, Kastamonu Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak 

uygun görülmüştür.
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HARİTA 8. DEVREKANİ TDİOSB YERSEÇİM SINIRI UYDU GÖRÜNTÜSÜ VE TOPOĞRAFİK HARİTA 
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2.2. FİZİKSEL EŞİKLER 

2.2.1. JEOMORFOLOJİK VE TOPOĞRAFİK YAPI 

İlçenin kuzeyinde İsfendiyar (Küre) Dağlarının yüksek kısımlarının oluşturduğu dağlık sahalar ve yüksek 

plato sahaları bulunur. Buralarda yükselti 1250-1581 metre arsında değişmektedir. Dağlık alanlarda 

dereler derin vadilerin içinde akarlar. 

İlçe sınırları içinde Kastamonu Devrekani arasında 1200 metre rakımlı Oyrak Geçidi, 1985 metre rakımlı 

Yaralıgöz Geçidi, 1770 metre rakımlı Göynük, 1492 metre rakımlı Görve, 1330 metre rakımlı Bebek 

dağları bulunmaktadır. 

İlçenin güney ve doğusunda ise 1250-1300 metre arasında olan yükseltiler genellikle dağlık ve ormanlık 

sahalar oluşturur. İlçe arazisinde doğuya ve kuzeydoğuya doğru yükselti artar ve 1300 metrenin 

üzerindeki sahalara geçilir. Buralarda arazi genellikle plato ve dağlıktır. İlçe arazisinin batısı Devrekani 

Çayı Vadisi’nin batıya doğru devam ettiği geniş düzlüklerden oluşur. Bu sahalar birinci derece tarım 

alanlarıdır. 

Proje alanı % 5 ile %50 arasında yer yer değişken bir eğime sahiptir. 

 

HARİTA 9. EĞİM HARİTASI 
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2.2.2. ORMAN VARLIĞI 

TDİOSB sınırları içerisinde orman vasıflı arazi bulunmamaktadır. 

2.2.3. JEOLOJİK DURUM VE DEPREMSELLİK 

Devrekani masifi progresif olarak deforme olmuş kıtasal kabuk ve ofiyolit dilimleri ile kıta yokuşunda 

eş zamanlı olarak çökelen Kretase ilişinden oluşur. En üst tektonik dilim ise, Paieozoyik yaşlı çökeller, 

Akgöl fm. ve bunları kesen Erken Jura yaşlı granitler ile bunları post-tektonik olarak örten, Geç Liyas-

Lütesiyen arasında çökelmiş bir karbona-fliş kamasından oluşmaktadır. 

Kastamonu’nun 15 km kuzeyinde, eski Devrekani yolu doğusunda sınırlı bir alanda yüzeyler, 

metakuvarsit ve mermerden oluşur. Metakuvarsit beyaz, gri renkli, sert, sıkı tutturulmuş, kırıklı, eklemli 

ve yapraklanmalıdır. Tümü kuvarstan oluşan taneler ince-kaba kum boyutlu, iyi-orta boylanmalıdır. 

Kuvarsit daha üst düzeylerde yanal ve düşey yönde girik olarak mermere dönüşür. Mermer beyaz, 

grimsi renkli, iri kristalli, sert, masif, pürüzlü kırıklı, sık eklemli, yoğun erime boşluklu ve kovukludur. 

Tamamen kalsit ve dolomitten oluşur. 

Devrekani’de sondaj makinesi ile 3 metreye kadar yapılan delgilerde 0,00-0,40 m aralığında nebati 

toprak, 0,40-1,50 m aralığında sarımsı, açık kahverengi renkli, orta kuru dayanımlı, plastik, çok kan-katı 

kıvamlı az çakıllı, kumlu siltli kil (CL), 1,50-3,00 m aralığında ise karot alınamayan çok ayrışmış, çok 

çatlaklı kırıklı kumtaşı kiltaşı ardalanmalı aşırı altere fliş tespit edilmiştir.  

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Devrekani İlçesi 2. derece deprem kuşağında bulunmaktadır. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca   03/08/2022   tarihinde onaylanmış bulunan 

Kastamonu İli, Devrekani İlçesi Sınırları İçerisinde Yapılacak TDİ BESİ OSB Yaklaşık 128,97 Hektarlık 

Alanın Mikrobölgeleme Etüt Raporu’nun sonuç ve öneriler bölümünde; 

“1- Bu çalışma ile Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Kurtşeyh Mahallesi, 4 adet 1/5000 ölçekli E31C17A, 

E31C17B, E31C17C, E31C17D ve 10 adet 1/1000 ölçekli E31C17A3C, E31C17B3A, E31C17B3D, 

E31C17B4A, E31C17B4B, E31C17B4C, E31C17B4D, E31C17C1A, E31C17C1B, E31C17D2B paftalarında 

sınırları verilen yaklaşık 128.97 hektarlık alanın İmar Planına esas Mikrobölgeleme Etüt Raporunun 

hazırlanması ve yapılan mikrobölgeleme etüt çalışmaları ile elde edilen yerbilimsel veriler ışığında 

inceleme alanının yerleşime uygunluk değerlendirilmesinin yapılması ve imar planı çalışmasına altlık 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

2- İnceleme alanında Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB (TDİOSB) yapılması planlanmaktadır. 

 

3- İnceleme alanının jeolojik birimlerin dağılımına göre halihazır harita üzerinde 350 x 350 karelajlama 
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yapılarak 15 adet hücre oluşturulmuştur. Yapılacak arazi çalışmalarının dağılımı bu karelajlara göre 

belirlenmiştir. İnceleme alanında, 10 adet gözlem noktası, toplam derinliği 130.50 metre olan 15 adet 

sondaj kuyusu, 10 adet masw kırılma ve 10 adet mikrotremör çalışmaları yapılmıştır. 

 

4- İnceleme alanı 13.07.2007 tarihinde onaylanan ve 10.02.2022 tarihinde plan değişikliği yapılan 

“Sinop-Kastamonu-Çankırı İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planı”’nda “Organize Sanayi Bölgesi” 

olarak görülmektedir. İnceleme alanında, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Plan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 

 

5- İnceleme alanı için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan 13.06.2022tarihli, 04.04-

322145 sayılı yazıda belirtildiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile 7269 sayılı yasa gereğince alınmış 

“Afete Maruz Bölge Kararı” bulunmamaktadır. İnceleme alanında taşkın sahaları, sit alanları ve koruma 

bölgelerine dair bir karar bulunmamakta olup, planlama aşamasında güncel kurum  görüşleri alınmalı 

ve bu görüşler doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. 

 

6- İnceleme alanı, %0-50 arası eğim değerlerine sahiptir. 

 

7- İnceleme alanının jeolojisi; Triyas yaşlı Akgöl Formasyonu; kiltaşı/kumtaşı/filiş 

birimlerinden oluşmaktadır. 

 

8- İnceleme alanında, 10 adet gözlem noktası ve toplam derinliği 130.50 metre olan 15 adet sondaj 

kuyusu yapılmıştır.İnceleme alanında arazi deneyi olarak sondaj çalışmalarında kaya birimlerine 

rastlanılmışolup kiltaşı/kumtaşı/filiş birimlerin karot verimliliği hesaplanmıştır. İnceleme alanında aktif 

heyelan vb. kütle hareketleri gözlenmemiştir. 

 

9- Karot numuneler üzerinde “Doğal Birim Hacim Ağırlık, Nokta Yükleme, Kayada Tek Eksenli Basınç ve 

Kayada Üç Eksenli Basınç” deneyleri yapılmıştır. 

 

10- İnceleme alanının Mikrobölgeleme Etüt çalışması kapsamında, Lokasyon Haritalarında işaretlenen 

10 profilde Masw Kırılma (Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz Yöntemi) ve 10 noktada Mikrotremör 

çalışmaları yapılmıştır. İnceleme alanında masw kırılma çalışmaları ile elde edilen Vp Hızları 1023-  

m/sn arasında ve Vs Hızları 621-1769 m/sn arasında elde edilmiştir. İnceleme alanında elde edilen 

MASW sonuçlarına göre 30,00 metre derinlikli VS30 hızları 795,60-1757,60 m/sn arasında elde 

edilmiştir. İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümleri ile elde edilen Zemin Hakim Periyodu 

Değeri (To) 0,40-0,57 sn. arasında ve Zemin Büyütme Değeri 0,11-1,86 arasında elde edilmiştir. Jeofizik 

çalışmalar bölümünün tamamında yapılan tüm hesaplama, analiz ve yorumlar inceleme alanının genel 

karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldığından, bu hesaplama analiz ve yorumlar bina ve 

bina türü yapılar için parsel bazlı zemin etüt çalışmalarında, ayrıntılı olarak yeniden yapılmalıdır. 

 

11- İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında, nebati toprak biriminden sonra kuyu sonlarına kadar 

Akgöl Formasyonu (TRJa) ait kiltaşı/kumtaşı/filiş birimlerine rastlanılmıştır. Karot numuneleri üzerinde 

Doğal Birim Hacim Ağırlık, Nokta Yükleme ve Kayada Tek Eksenli Basınç deneyleri yapılmıştır. Akgöl 

Formasyonuna (TRJa) ait kiltaşı/kumtaşı/filiş birimlerin, kayaçların ayrışma derecelerinin tanımlanması 

(ISRM) Az Ayrışmış (W2), Orta Derecede Ayrışmış (W3), İleri Derecede Ayrışmış (W4) ve Tamamen 
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Ayrışmış (W5) birimler olarak, Kaya Kütlesi (RQD) göre Kaya kalite katsayısı RQD %0-80 arasında olup 

kaya kütle kalitesi; çok zayıf, zayıf, orta ve iyi’dir, süreksizlik sıklığına göre kayaç tanımlanması masif, 

az çatlaklı-kırıklı, kırıklı, çok çatlaklı-kırıklı ve parçalanmış özellikleri taşımaktadır. İnceleme alanında 

yapılan sondaj kuyularından alınan numuneler üzerinde yapılan Nokta Yükleme Deneyi sonucuna göre, 

Nokta Yükleme İndis değerleri 0,19-2,47 MPa (1,94-25,19kg/cm2) arasında olup çok düşük, düşük ve 

orta dayanımlı kaya sınıfına girmektedir.İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularından alınan 

numuneler üzerinde yapılan Kayada Tek Eksenli Basınç Deneyi sonucuna göre 12,19-30,52 MPa 

(124,30-311,22 kg/cm2) arasında olup çok düşük ve düşük dayanımlı kaya sınıfına girmektedir. 

İnceleme alanında rastlanılan Akgöl Formasyonu (TRJa) birimlerinde yapılan sondaj kuyularında kaya 

birimler görülmekte ve Vs30 hızları ise 795,60-1757,60 m/sn arasında elde edilmiş olup 18.03.2018 

tarih ve 30364 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine 

(TBDY, 2018)" göre; Zemin Cinsi “Az ayrışmış, ortasağlam kayalar” zeminler ve Yerel Zemin Sınıfı ZB 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

İnceleme alanında rastlanılan Triyas yaşlı Akgöl Formasyonu (Teç)kiltaşı/kumtaşı/filiş 

birimlerinden oluşmakta olup şişme-oturma beklenilmemektedir. İnceleme alanında rastlanılan, Triyas 

yaşlı Akgöl Formasyonu kiltaşı/kumtaşı/filiş birimleri yer almakta olup herhangi bir karstlaşma olayına 

rastlanmamıştır. Ancak parsel bazlı zemin etütlerde kireçtaşlarındaki karstik boşluklar ayrıntılı olarak 

irdelenmelidir. 

 

12- İnceleme alanında Akgöl Formasyonu (TRJa) birimlerinde yapılan sondaj kuyularında yeraltı suyuna 

rastlanılmamıştır. İnceleme alanında ve çevresinde isimsiz akar ve kuru dere bulunmaktadır. Mevsimsel 

yağışlara bağlı olarak oluşabilecek yer altı ve yüzey sularına karşı drenaj tedbirleri alınmalıdır. Bu 

derelerle ilgili DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. İçme ve kullanma 

suyu şehir şebekesinden karşılanmaktadır. 

 

13- İnceleme alanını kapsayan alan; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca hazırlanıp, 2018/11275 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası aşağıda verilmiştir. Bu 

haritada PGA 0.221 g olarak hesaplanan alanda kalmaktadır. İnceleme alanında yapılan Deprem Risk 

Analizi sonucunda orta tehlikeli alanda kalmaktadır. İnceleme alanında yapılacak binalarda Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliğinde (2018) belirtilen hususlara uyulmalıdır. 

 

MTA’nın 2011 yılında yayınladığı (1/250000 ölçekli) diri fay haritasına göre İnceleme 

alanında herhangi bir aktif fay geçmemektedir. Çizelge 29’da 1900-2022 yılları arasında meydana 

gelmiş, magnitüdü 4.0-7.5 arasında olan depremlerin % olarak analizleri yer almaktadır. 

 Görüldüğü üzere; inceleme alanında büyüklüğü 4.0 olan bir depremin dönüş periyodu 1 yıl ve 6.5 

büyüklüğündeki bir depremin45 yıldır. Bunun yanında; 6.5 büyüklüğündeki bir depremin 10 yıl içerisinde 

olma olasılığı % 20.1 iken standart bir yapının ömrü olarak düşünülebilecek 50 yıllık bir zaman diliminde 

6.5 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı ise % 67.4 olarak hesaplanmıştır. Diğer deprem 

büyüklükleri için belirlenen olasılık hesapları Çizelge 29’da verilmiştir. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar, bölgeye ait yukarıdaki deprem büyüklükleri ve sismik risk analiz 

değerleri göz önüne alınarak projelendirilmelidir. 

 

İnceleme alanının 100 km yarıçaplı alanda meydana gelen M:7,2 olan tasarım depreminin 100 yıl ve % 

80 aşılma oranı için 59 km episantral uzaklık ve 10 km odak derinliğinde beklenen ivme değerine karşılık 
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tehlike düzeyi, Çizelge 31’e göre orta tehlikedir. İnceleme alanı, Türkiye’nin büyük depremlerini 

oluşturan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) yaklaşık 53 km. kuzeyinde yer almaktadır. 

İnceleme alanında herhangi bir aktif fay bulunmadığından paleosismolojik çalışma yapılmamıştır. 

İnceleme alanında Triyas yaşlı Akgöl Formasyonu (Teç) kiltaşı/kumtaşı/filiş birimleri görüldüğünden 

sıvılaşma riski beklenmemektedir. İnceleme alanı büyütme değerlerine göre Ansal ve diğerleri (2001) 

tarafından verilen Çizelge 35’e göre düşük tehlike düzeyine sahiptir. İnceleme alanında eğimin %0-50 

aralığında olduğu Akgöl Formasyonu rezidüel zonunun yüzeylendiği alanlarda mevcut koşullarda 

stabilite sorunu gözlemlenmemesine karşın yapılaşma sırasında oluşturulacak derin kazı şevlerinde 

muhtemel stabilite sorunları beklenebilecektir. 

 

İnceleme alanında duraysızlık beklenebilecek 6 hat boyunca şev stabilite analizi yapılmıştır. Bu alanda 

yapılan sondaj çalışmalarından alınan karot örnekler üzerinde Kayada Üç EksenliBasınç deneyi 

yapılarak kohezyon ve içsel sürtünme değerleri kullanılmıştır ve kaya birimlerinin fiziksel özellikleri 

girilerek Hoek-Brown yöntemi ile mekanik değerler elde edilmiştir. 

 Yeraltı suyu olmaması nedeniyle su tablası girilmemiş ve statik durumda boşluk 

suyu basıncı parametresi ru:0,2 ve deprem durumunda boşluk suyu basıncı parametresi:0 alınmıştır.  

İnceleme alanında yapılan şev stabilite analiz sonuçlarına göre bu alanda kayma güvenlik katsayısı 

statik durumunda Fs:3.820-5.782 arasında ve depremli durumda Fs:1.812- 2.371 arasında 

belirlenmiştir. 

Buna göre inceleme alanında yapılan şev stabilite analiz sonuçlarına göre; statik ve depremli 

durumlarda Güvenli olduğu görülmüştür. İnceleme alanında MTA Heyelan Envanter Haritasına göre 

krip, akma, kayma, vb. sığ heyelanlar, aktif ve eski heyelanları görülmemektedir. 

 

İnceleme alanının, literatür çalışmaları, jeolojisi, eğimi ve yeraltı suyunun bulunmaması göz önüne 

alındığında alanda kaya düşmesi beklenilmemektedir. İnceleme alanında akarsu ve kuru dere 

bulunmaktadır.  

Bu derelerle ilgili DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. 

 

İnceleme alanında çığ tehlikesi ve herhangi bir çökme-tasman, karstlaşma, tsunami, tıbbijeoloji vb. afet 

tehlikesi doğal bulunmamaktadır. 

 

14- İnceleme alanında yapılan arazi, sondaj, jeofizik, laboratuvar, büro çalışmaları 

neticesinde sahamızı etkileyebilecek jeolojik tehlike ve riskler araştırılarak yerel zeminlerin mühendislik 

özellikleri araştırılmış ve yapılan değerlendirmeler neticesinde yerleşime uygunluk açısından tek 

kategoride Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar olarak 

sınıflama yapılmıştır. 

 

 

14.1. Önlemli Alan 2.1: Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanının jeolojisi; Triyas yaşlı Akgöl Formasyonu; ayrışmış kiltaşı rezidüel birimler ve 

kiltaşı/kumtaşı/filiş birimlerinden oluşmaktadır. 

 İnceleme alanında eğim %0-50 arasındadır. Yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Bu 

alanlarda bölgenin yağış alması ve yapılan çalışmalar neticesinde kaya birimlerinin ayrışmış, parçalı 
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kırıklı olması nedeniyle yapılacak mevcut ve derin kazılarda oluşacak şevlerde stabilite sorunlarının 

gelişebileceği, muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılabileceği 

kanaatine varıldığından; 

“Yerleşime uygunluk açsından Önem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak 

değerlendirilmiş, 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında “ÖA-2.1” simgesi ile gösterilmiştir. 

Bu alanlarda; 

 

 Yapılaşmayı olumsuz etkileyecek yamaç duraysızlıkları, yapılacak kazılar ve planlanan yapı yükleri ile 

inceleme alanını etkileyen dış yüklerde hesap edilerek projeye esas olacak temel ve zemin etüt 

çalışmalarında tüm yamaçlar boyunca şev stabilite analizleri yapılarak ayrıntılı olarak incelenmeli ve 

stabiliteyi sağlayacak (palye, istinat yapıları, forekazık, iksa vb.) mühendislik önlemleri belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. 

 Bu çalışmalar doğrultusunda kazı güvenliği için gerekli önlemler alındıktan sonra kazıya başlanmalı ve 

kontrolsüz kazı yapılmamalıdır. 

 

 Mevcut olan şevler ve kazı şevleri yapılaşmaya zarar vermeyecek şekilde oluşturulmalı ve tekniğine 

uygun kalıcı istinat yapıları ile desteklenmelidir. 

 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi bulunmayan kesimlerine oturtulmalı ya da 

taşıttırılmalıdır. 

 

 Yapılacak kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla 

desteklenmelidir. 

 

 Yüzey, atık ve yeraltı sularının zemine olumsuz etkilerini önlemek amacıyla uygun drenaj sistemleri ile 

kontrol altına alınmalıdır. 

 

 Temel kazılarında kendi, komşu parsellerin ve yolların güvenliği sağlanması 

gerekmektedir. 

 

 Parsel/bina bazında yapılacak zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenmeli, 

temelin oturacağı birimin mühendislik parametreleri (şişme-oturma-farklı oturma-taşıma gücü vb.) ve 

tüm yamaçlar boyunca stabilite analizleri, değerlendirmeler sonucunda çıkacak problemlere göre 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

  Yapılaşmayı etkileyecek mühendislik sorunlarına yönelik önlemler, uzman mühendisler tarafından 

projelendirilmelidir. 

 

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde stabilite problemlerine yönelik önlemler belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. 

 

 İnceleme alanının taşıdığı jeolojik ve morfolojik özellikleri ile bölgenin Deprem Kuşağı’nda bulunması 
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da göz önüne alındığında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ile “Türkiye Bina 

Deprem Yönetmelik” hükümlerine titizlikle uyulmalıdır. 

 

15- Bu rapor, Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Kurtşeyh Mahallesi, 4 adet 1/5000 ölçekli E31C17A, 

E31C17B, E31C17C, E31C17D ve 10 adet 1/1000 ölçekli E31C17A3C, E31C17B3A, E31C17B3D, 

E31C17B4A, E31C17B4B, E31C17B4C, E31C17B4D, E31C17C1A, E31C17C1B, E31C17D2B paftalarında 

sınırları verilen yaklaşık 128.97 hektarlık alanın Mikro bölgeleme Etüt Raporu olup, kesinlikle temel ve 

zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.” 

Denilmektedir. 

 

HARİTA 10. TDİOSB MİKROBÖLGELEME ETÜT HARİTASI 
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2.2.4. HAKİM RÜZGAR YÖNÜ 

TDİOSB alanında hakim rüzgar yönü I .Kuzey, 2.Kuzeybatı, 3.Kuzeydoğu yönlerindedir. 

 

                      HARİTA 11.  RÜZGAR DİYAGRAMI 

 

HARİTA 12. EN YAKIN YERLEŞİM BİRİMLERİ VE HâKİM RÜZGâR YÖNLERİ  
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2.2.5. ULAŞIM 

Devrekani ilçe Merkezi 5 km uzaklıkta olan TDİOSB yeni İnebolu-Kastamonu transit karayoluna ise 7 

km uzaklıktadır. TDİOSB'nin Kastamonu'ya uzaklığı ise 30 km dir.  

Proje alanı Devrekani ilçe Merkezi ve Devrekani-Taşköprü- Sinop karayoluna 5 km, İnebolu limanına 71 

km, Kastamonu havaalanına ise 30 km mesafededir. Devrekani ilçe merkezi ile proje alanının yolu asfalt 

kaplama olup köy grup yoludur. 

 

BÖLÜM 3. KURUMSAL EŞİKLER 

3.1. MÜLKİYET DURUMU 

TDİOSB alanı, Kastamonu İli Devrekâni İlçesi Kurtşeyh Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti 

mera vasfındaki 448 ada 14 parsel nolu 1.290.518,00 M2 mera vasıflı arazidir. TARIM VE ORMAN 

BAKANLIĞI: 

Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nün yerseçime esas kurum görüşünde “ söz konusu Devrekani TDİ (Besi) 

OSB alanı ile ilgili olarak kurumumuzun herhangi bir tasarrufu bulunmamakla beraber Kurtşeyh 

Mahallesi 448 ada 14 parsel mera olması nedeniyle üzerinde yatırım başlanılmadan önce tahsis amacı 

değişikliği talebinde bulunularak meranın hazine adına tescilinin yapılması gerekmektedir.” 

Denilmektedir. 

3.2. ENERJİ NAKİL HATTI 

TDİOSB sınırının doğu yönünden Enerji Nakil Hattı geçmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          HARİTA 13. ENERJİ NAKİL HATTI 
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3.3. SAĞLIK KORUMA BANDI 

Kastamonu Sağlık İl Müdürlüğü’nün 11.04.2019 tarih ve 91402109 sayılı kurum görüş yazısı ekinde 

sunulan 09.04.2019 tarihli raporda; OSB’nin mülkiyet sınırları içinde 5 (beş) metre uzunluğunda, 

mülkiyet sınırları dışında 45 (kırk beş) metre uzunluğunda olmak üzere 50 (elli) metre uzunluğunda 

sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

Planlama sahası içinde 5 metre sağlık koruma bandı alanı bırakılacaktır. 

 

 

HARİTA 14. SAĞLIK KORUMA BANDI 
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3.4. KURU DERE YATAKLARI  

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve 791965 sayılı 

görüş yazısında “Alan içerisinde yer alan dere yatakları sebebiyle yüzeysel drenaj projelerinin 

hazırlanarak uygun görüş alınması ve yeraltı ve yer üstü sularının miktarını ve kalitesini olumsuz 

etkileyecek faaliyette bulunulmaması şartıyla kurumumuz mevzuatı açısından sakınca 

bulunmamaktadır.” Denilmektedir.  

 

  HARİTA 15. KURU DERE YATAKLARI
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3.5. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Sinop-Kastamonu-Çankırı 1/100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni planında değişiklik yapılarak, Devrekani TDİOSB sınırları üst ölçekli plana “TDİOSB” olarak 

işlenmiştir. 

 

HARİTA 16. 1/100.000 ÖLÇEKLİ SİNOP- KASATMONU-ÇANKIRI ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
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BÖLÜM 4. DEVREKANİ TARIMA DAYALI BESİ İHTİSAS OSB İMAR PLANI 

4.1. İMAR PLANININ AMACI VE HEDEFLERİ 

Yatırımın amacı Kastamonu ilinin Devrekani ilçesinde toplu ve entegre hayvansal üretimi temel alan 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıdır. Bu yatırımla bölgede entegre üretim 

modelinin benimsenmesi, rekabetçilik düzeyinin yükseltilmesi ve hayvancılığın ekonomik katma 

değerinin artırılması hedeflenmektedir. 

TR82 Bölgesi tarım sektörünün ön plana çıktığı bölgeler arasında yer almaktadır. Hayvansal üretimin 

ön plana çıktığı bölgede hayvancılık işletmeleri küçük ölçekli aile işletmeleri yapısındadır. Yatırımın 

yapılması planlanan Kastamonu ilinde tarım sektörünün durumu bulunduğu bölge ile paraleldir. İl 

nüfusunun yaklaşık %7’si ve yatırım yeri olarak planlanan Devrekani ilçesi nüfusunun yaklaşık %70’i 

tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ilde 287.482 adet büyükbaş 

hayvan bulunmaktadır. Yatırımın yapılması planlanan Devrekani ilçesinde ise 3.000 adet büyükbaş besi 

işletmesinde 30.000 adet besi sığırı mevcuttur. Dolayısıyla ilçede işletme başına 10 adet besi sığırı 

düşmektedir. Bu durum Devrekani ilçesinin hayvancılık potansiyelinin ilçe ölçeği baz alındığında görece 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ancak Kastamonu ilinde hayvancılık işletmelerinin entegre üretim dışında kapalı bir üretim yapısına 

sahip olması, sürü kayıtlarının sistemli şekilde tutulmaması, ahırların fiziksel altyapısının hayvan 

refahına uygun olmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinin fiziki yapısı, 

üretim altyapısı ve teknikleri potansiyel ekonomik katma değerin elde edilememesine neden 

olmaktadır.  

Hayvancılık alanında mevcut potansiyelin değerlendirilememesi nedeniyle tarım sektöründen 

ekonomik ve ticari fayda elde edememektedir. Bu durum maddi kayıpların yanı sıra sosyal kayıplara da 

yol açmaktadır. İlin katma değerli üretim yapamaması gelişmişlik düzeyini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Özellikle kırsal alanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerin ekonomik katma değerinin düşük 

olması kır nüfusunun sosyoekonomik açıdan gelişmesi önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum 

bölgeler arası eşitsizliği artırarak rekabetçiliğin düşmesine neden olmaktadır. 

Kastamonu ili Devrekani ilçesinde yapılması planlanan tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi 

yatırımıyla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu entegre üretim altyapısı geliştirilecektir. Birbirini 

tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden üreticilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim 

yapmalarıyla üretimde verimlilik ve ekonomik katma değer artışı sağlanacaktır. 

 



 

42 

4.2. PLANLAMA İLE ALINAN KARARLAR  

Katamonu ili, Devrekani İlçesi, Kurtşeyh Mahallesi sınırları içerisinde toplamda 129,02 ha’lık alan 

üzerinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi planlanmıştır.  

Planlama alanının %65.57’si TDİOSB Besi Parselleri alanı olarak planlanmış olup, alanın %10.41’i ortak 

donatı alamı amaçlı planlanmıştır. Yol alanları ise alanın %11.41’i kadar planlanmıştır. Planlama alanı 

içerisinde yer alan kullanımların büyüklük ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
TABLO-6. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEKİ KULLANIM ALANLARI 

 

 

 

KASTAMONU DEVREKANİ TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLK 
İMAR PLANI ARAZİ KULLANIM DAĞILIMI TABLOSU 

Kullanım Alanı Büyüklük (m2) 
Oran (%)  

   

 Çalışma Alanları  

 TDİOSB Besi Parselleri Alanı 846,086.38 65.57 

74.06 

 

 Hizmet Destek Alanı 6,352.97 0.49  

 Sanayi Tesis Alanı 72,574.55 5.62  

 Katı Atık Tesis Alanı (BİYOGAZ) 20,212.92 1.57  

 Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı 10,417.30 0.81  

 Ortak Donatı Alanları        

 İdari ve Sosyal  Tesis Alanı 5,930.16 0.46 

10.41 

 

 Park 87,716.40 6.80  

 Teknik Altyapı Alanı 35,183.92 2.73  

 Arıtma Tesisi Alanı 5,449.02 0.42  

 Yapı Sınırlaması getirilerek korunacak alanlar        

 Sağlık Koruma Bandı  26,547.96 2.06  

 Ağaçlandırılacak Alan 14,492.53 1.12  

 Özel Koşullu ve Afet Tehlikeli Alanlar        

 Dere (Taşkına Maruz Alan) 4,279.49 0.33  

 Ulaşım        

 Otopark alanı 3,473.90 0.27  

 Tır Kamyon Makina Parkı ve Garaj Alanı 6,949.79 0.54  

 Yol Alanı 144,592.98 11.21  

 Genel Toplam 1,290,260.27 100  
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4.2.1. ULAŞIM  

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ulaşım yapısı  kuzey güney yönünde 30.00 

m. ve doğu batı yönünde  25.00 m.  Genişliğindeki ana arterlerle ve 15.00 m. genişliğindeki ara 

arterlerle sağlanmıştır. 

TDİOSB alanı içerisinde oluşturulan besi işletme parsellerinin bu ulaşım akslarından cephe alması 

sağlanmıştır. Büyükbaş besi hayvanlarının bu alana taşınmalarını sağlayacak olan kamyon ve tırlar için, 

25.00 m. lik taşıt yoluna cepheli, 0.69 ha. Büyüklüğün de 1 adet tır-makyon ve makine parkı garaj alanı 

planlanmıştır. Tır- kamyon ve makine parkı garaj alanı için yapılaşma şartı; Emsal=Kat Alanları 

Katsayısı=KAKS=0.10, Yençok=6.50 metre olacaktır. 

Ayrıca bölge içinde büyüklüğü 0.34 ha olan %0.27 oranında otopark alanı ayrılmıştır. 

Yaklaşık 14.45 ha alana sahip imar yollarının toplam planlama alanı içerisindeki oranı ise % 11.21 ’dir. 

Planlama alanında oluşturulan plan kararları; 4562 sayılı O.S.B. kanunu ve uygulama yönetmeliği 

çerçevesinde düzenlenmiştir. 

4.2.2. TDİ OSB BESİ PARSELLERİ ALANI 

Devrekani TDİ OSB, toplam 81 işletmeden oluşan ve 19.100 baş hayvan kapasiteli bir proje olarak 

planlanmaktadır. Yarı açık serbest ahır tipolojisi bölgenin üretim alışkanlıklarına uygunluğu açısından 

belirlenmiştir. Planlanan işletme kapasitesi ve sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Besi işletmelerinin toplam alanı 84.60 ha olup, toplam alana oranı %65.57’dir. TDİ OSB besi parselleri 

için yapılaşma şartı, Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS=0,70 ve yapı yüksekliği Y ençok=serbesttir. 

(Yapının teknolojisinin gerektirdiği yükseklik). 

 

 

 

 

 

           TABLO 7.BESİ İŞLETMELERİ TABLOSU 
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4.2.3. SANAYİ TESİS ALANI 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ve yönetmeliğin ön gördüğü toplam alanın 

%5.62’i büyüklüğünde sanayi alanı planlanmıştır. Bu alanın büyüklüğü ise 7.25 hektardır. Sanayi alanı 1 

adet (50.000-100.000 m2), 1 adet de (10.000-20.000 m2) büyüklüğünde düzenlenmiş olup, OSB 

Yönetmeliğinin ön gördüğü çekme mesafeleri verilmiştir. Sanayi alanı içerisinde hayvansal ürün amaçlı 

entegre tesisler ve soğuk hava deposu yer alacaktır. Bu alanın girişi TDİOSB girişinden ayrılan 25.00 

metre en kesitli imar yoluyla ulaşılmaktadır. Planlama alanının kuzey yönündedir ve TDİ OSB Besi 

Parselleri Alanı ile teması en aza indirilecek yerde planlanmıştır. 

Sanayi Tesis Alanları için yapılaşma şartları, Emsal: Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0,70 olacaktır ve yapı 

yüksekliği Yençok=serbesttir. (Yapının teknolojisinin gerektirdiği yükseklik). 

 

 4.2.4. HİZMET VE DESTEK ALANI 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin girişinde, ulaşılabilirlik açısından uygun olan bir 

alanda hizmet ve destek alanı planlanmıştır. TDİOSB’ de yer alan katılımcı veya kiracıların ihtiyacına 

yönelik eğitim, sağlık, ticaret, küçük imalat ve tamirat hizmetleri yer alacaktır. Hizmet ve destek alanı 

büyüklüğü 0.63 ha olup, toplam alana oranı %0.49’dur. 

Hizmet Destek Alanı için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0,40, yapı yüksekliği 

Yençok: 6.50 metre olacaktır. 

 

4.2.5. İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANI 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin girişinde, ulaşılabilirlik açısından uygun olan bir 

alanda idari tesis alanı ve sosyal tesis birlikte planlanmıştır. İdari ve sosyal tesis alanı bölgede istihdam 

eden işgücünün her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek; bölge yönetimi, toplantı salonu, kafeterya, 

güvenlik ve benzeri tesisler ile sağlık tesisi, lokanta, veteriner ilaçları satış birimi gibi donatılar yer 

alacaktır. İdari ve sosyal tesisleri 0.59 ha‘lık alanda planmış olup bu alan toplam Tarıma Dayalı İhtisas 

Besi Organize Sanayi Bölgesinin % 0.46’sını  oluşturmaktadır. 

İdari ve sosyal tesis alanları için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, 

Yençok=6.50 metre olacaktır. 

4.2.6. MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin girişinde, ulaşılabilirlik açısından uygun olan bir 

alanda mesleki ve teknik öğretim alanı planlanmıştır. Bölge içinde hizmet edecek hayvancılık faaliyetine 
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yönelik eğitim tesisi yapılacaktır. Mesleki ve teknik öğretim tesisi 1.04 ha büyüklüğünde olup, toplam 

alana oranı %0.81’dir. 

Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, 

Yençok=6.50 metre olacaktır. 

4.2.7. TEKNİK ALTYAPI ALANI 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Teknik Altyapı Alanı olarak 2.73 ha’lık alan 

ayrılmıştır. Bu alanlarda, su deposu, alet ekipman deposu, trafo, gübre depolama, trafo ve yenilebilir 

enerji üretim tesis alanları gibi teknik gereksinimler için kullanılmak üzere planlanmıştır. Toplam alana 

oranı %3.51’dir.  

Teknik Altyapı Alanları için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 

metre olacaktır. 

Bahsi geçen kullanımlar dışında TDİ Besi OSB için gerekli olan teknik altyapı alanları da teknik altyapı 

alanı lejandı altında planlanmıştır. Bu alanlar dezenfektasyon ve sevk kontrol merkezi, acil kesim ünitesi 

ve hayvan tedavi merkezidir. 

 DEZENFEKTASYON VE SEVK KONTROL MERKEZİ 

Planlama alanı içerisinde 339.87 m2 lik alan Dezenfektan Sevk ve Kontrol Merkezi düzenlenmiş olup, 

toplam alana oranı %0.03’tür. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine dışarıdan 

gelebilecek hastalıkları önleyebilmek amacıyla, TDİOSB alanına girişte muayene ve sevk kontrol 

merkezi planlanmıştır. TDİ OSB’ye alınacak hayvanların ve araçların kontrolü yapılacak ve araçların 

içinden geçeceği hijyen su ile dolu havuzlar tesis edilecektir. Bölgeye alınacak hayvanlar ve araçlar 

mutlak suretle bu bölgeden geçirilerek dışarıdan TDİOSB alanı içerisine hastalıklara sebebiyet veren 

mikroorganizmaların girmesi engellenecektir. 

ACİL KESİM ÜNİTESİ 

Planlama alanı içerisinde 0.52 ha alana sahip, toplam alanın %0.40’ı oranında Acil Kesim ünitesi 

planlanmıştır. Planlanan besi işletmelerinde, yaralanma ve hastalanma sonucunda tedavi 

edilemeyecek hayvanların acil kesimi gerektiğinde veteriner hekim tarafından, ilk önce muayeneden 

geçirilip söz konusu ünitede kesimi yapılacaktır. 

Acil kesim ünitesinde kanın akıtılması işlemi yapıldıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulmadan (deri 

yüzme, iç organlarını çıkartma, et parçalanma) kesilen hayvan uygun taşıma araçları ile tam donanımlı 

kesimhanlere sevk edilecektir. Acil Kesim Ünitesi ile yapılacak ahırlar arasında sağlanması gereken 100 
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m.lik mesafe nedeniyle hayvan kliniği yakınında yer ayrılamamıştır. TDİBOSB girişinde yer ayrılması 

halinde 100 m.lik mesafedeki ahır alanları düzenlenemeyecektir. 

HAYVAN TEDAVİ MERKEZİ 

Planlama alanı içerisinde 0.62 ha alana sahip, toplam alanın %0,48’i oranında Hayvan Tedavi Merkezi 

ünitesi planlanmıştır. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alacak işletmelere 

hayvan alımından önce ve besi sürecinde hastalanan hayvanların, veteriner tarafından sağlık 

kontrollerinin yapılacağı yerler hayvan klinikleridir. 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine getirilen hayvanlar, muayene ve sevk kontrol 

merkezinden geçirildikten sonra bu merkeze getirilecektir. Veterinerler tarafından gerekli kontrolleri 

yapıldıktan sonra hayvanlar işletmelere gönderilecektir. Buradaki bekleme süresi veteriner hekimler 

tarafından belirlenecektir. Hasta ve kısa sürede tedaviye cevap veremeyecek durumdaki hasta 

hayvanlar, durumuna göre ya gönderilecek ya da kesilecektir. 

Burada hayvan aşı ve ilaç alımları toplu yapılarak daha ucuza alınması temin edilecektir. 

4.2.8. ARITMA TESİSİ ALANI 

Arıtma Tesis Alanı, bölgenin en düşük kotunda 0.54 ha’lık alanda planlanmıştır. Bu alan biyogaz üretim 

sahasının hemen bitişiğinde tasarlanmıştır. Bu kullanımlar arasında altyapı bütünlüğü sağlanmıştır. 

Arıtma tesisinde sıvı atıkların biyolojik arıtması yapıldıktan sonra ortaya çıkan temiz su, planlama 

alanının doğu sınırındaki dereye deşarj edilecektir. Toplam alana oranı %0.42 dir. 

Arıtma Tesisi Alanı için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 metre 

olacaktır. 

4.2.9. KATI ATIK TESİSLERİ ALANI (BİYOGAZ ÜRETİM MERKEZİ) 

Bu tesisin kurulacağı alan, arazi kotunun en düşük olduğu bölgede 2.02 ha olarak planlanmıştır. 

Planlama alanının % 1.57’sine denk gelmektedir. Besi işletmelerinde ön gübre çukurunda biriken atıklar 

belirli periyotlarla vidanjörler vasıtasıyla toplanıp buradan da biyogaz üretim sahasına iletilecektir. Bu 

bölümde, metan gazı elde etmek için gerekli işlemlere tabi tutulacak ve elde edilen bu metan gazından 

elektrik enerjisi üretilecektir. Bu elektrik enerjisi de TDİOSB alanında hem aydınlatmada hem de 

ısıtmada kullanılacaktır. 

Katı Atık Tesisleri Alanı ve Biyogaz Üretim Merkezi için yapılaşma şartları, Emsal= Kat Alanları 

Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. 
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4.2.10.SAĞLIK KORUMA BANDI, PARK ALANLARI VE AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin mülkiyet sınırlarından içeriye doğru doğu 

yönünde 5m. Sağlık Koruma Bandı planlanmıştır. Bu alan, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi 

Bölgesinin içerisinde yer alan besi işletme birimlerinin çevreye zarar vermesini önlemek amacı ile 

düzenlenmiştir. 

Sağlık koruma bandının büyüklüğü 2.65 ha olup, bu da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi 

Bölgesinin %2.06 oranındadır. Bu alanda ağaç dikimi yapılmayacak olup, tampon saha olarak 

bırakılacaktır. 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Planlama alanı sınırları içerisinde 8.77 ha alan Park 

Alanı olarak bırakılmıştır. Alanın büyüklüğü TDİBOSB alanının %6.80’ine denk gelmektedir. 

4.2.11. DERE/TAŞKINA MARUZ ALANLAR 

TDİOSB sınırları içinde bulunan kuru derelerin ıslahı ve yüzey sularının drenajını sağlamak için 0.42 ha 

dere alanı planlanmış olup, toplam alana oranı %0.33’tür. 
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4.3. PLAN NOTLARI  

A. GENEL HÜKÜMLER  

1. İmar planı, plan hükümleri ve açıklama raporu ile bir bütündür. 

2. TDİOSB sınırları içinde kalan alanların mülkiyeti TDİOSB Tüzel Kişiliğine geçmeden uygulama 

yapılamaz. 

3. Plan hudutları içinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Genel yerleşim planı ve Üst yapı 

modül projesine göre uygulama yapılacaktır. 

4. Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları, Kastamonu 

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır. 

5. Her besi işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi TDİOSB parseli içerisinde düzenlenecektir.  

6. Tüm İşletmelerde Sığınak Yönetmeliğine, Yangın Yönetmeliğine, Otopark Yönetmeliğine 

uyulacaktır. 

7. Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez. 

8. İmar uygulamalarında TDİOSB seçilen alan içindeki parsel sınırlarının, imar planındaki sınırı ile 

uyumsuzluk göstermesi halinde mülkiyet sınırı esas alınır. 

9. İnşaat uygulamalarında parselasyon planı ile oluşan parsel sınırları geçerlidir. 

10. TDİOSB Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanamaz. 

11. Kastamonu Sağlık İl Müdürlüğü’nün 11.04.2019 tarih ve 91402109 sayılı kurum görüş yazısı 

ekinde sunulan 09.04.2019 tarihli raporda; OSB’nin mülkiyet sınırları içinde 5 (beş) metre uzunluğunda, 

mülkiyet sınırları dışında 45 (kırk beş) metre uzunluğunda olmak üzere 50 (elli) metre uzunluğunda 

sağlık koruma bandı bırakılacak; bölgenin iklim yapısına göre ağaçlandırılacaktır. 

12. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. 

13. Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, 

malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni 

haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne veya mülki 

idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 

14.  Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden 

geçirilebilir. 
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15. TDİOSB’nin taban suyu ve yüzey sularının drenajına yönelik çalışmaların yapılması ve atık 

suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur. 

16. TDİOSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve mansap 

şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez.  

17. Enerji Nakil Hattı ve Enerji İletim Hattı güzergahlarında 30/11/2000 gün ve 24245 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır. 

18. Enerji İletim Hattı güzergahlarında yapılacak tüm yapılaşmalardan önce TEİAŞ’ın muvafakatı 

alınacaktır. TEİAŞ’ın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 

19. 17/05/2005 tarih ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği” madde 21. (b) bendinde Ek-2’de belirtilen faaliyetlerin yapımı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nün iznine tabi olduğunda bu 69 listede yer alan faaliyetler için Orman ve Su 

işleri Bakanlığınca belirlenecek başvuru formu çerçevesinde Orman ve Su işleri Bakanlığına müracaat 

edilecektir. 

20. Belirtilmeyen hususlarda 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

B. ÇEVRESEL TEDBİRLER  

21. Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü 

ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez.  

22. ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” veya “Çevresel Etkileri 

Önemsizdir” belgesinin alınması ve ÇED Raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur. 

23. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yürürlükteki yönetmelik hükümlerine 

uyulması gerekmektedir. 

24. TDİOSB’den kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde alıcı 

ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj edilecektir. Ancak, TDİOSB besi tesislerinden 

kaynaklanan atık suların kirletici parametre değerleri; OSB evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine 

ait giriş atıks uyu dizayn parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön 

arıtma tesisi yapması istenecektir.  

25. TDİOSB’ nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolanması, taşınması ve bertaraf 

ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin 
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yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı 

alınması gerekmektedir.  

26. TDİOSB parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda, 2872 sayılı Çevre 

Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

27. TDİOSB’de planlanan besi tesislerinin kurulması ve faaliyetleri sırasında, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu ile yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

uyulacaktır. 

C. ZEMİN VE DEPREM UYGULAMA HÜKÜMLERİ  

28. Yapılaşma öncesinde parsel bazında detaylı ve sondajlı zemin etütleri yapılıp, temel biçimleri, 

yapı statiği ve yapı malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir. 

29. İnşaat aşamasında Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 03.08.2022 tarihinde 

onaylanmış bulunan Devrekani TDİOSB imar planına esas hazırlanan mikro bölgeleme etüt raporunun 

sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.  

30. Kastamonu Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi 1. derece deprem 

bölgesindedir. İnşaatta ve bütün zemin cinslerinde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 

Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.  

D. YAPILAŞMA KOŞULLARI  

D.1. TDİ OSB BESİ PARSELLERİ 

31. Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0,70 olacaktır. 

32. Yapı yüksekliği Y ençok=serbesttir (Yapının teknolojisinin gerektirdiği yükseklik). 

33. Çekme mesafeleri, TDİ OSB Uygulama Yönetmeliğine istinaden her yönden 5 metre olacaktır. 

34. Her bir parselde kurulacak iki ahır arasında en az 50 metre mesafe şartı aranacaktır. 

D.2. SANAYİ TESİSİ ALANLARI 

35. Emsal: Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0,70 olacaktır. 

36. Yapı yüksekliği Yençok=serbesttir (Yapının teknolojisinin gerektirdiği yükseklik). 

37. Cephe genişliği en az 30 m. En az parsel büyüklüğü 3000 m2’ dir. 

38. Çekme mesafeleri, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri imar planı şartnamesinde yer alan 

organize sanayi parselleri çekme mesafesi tablosuna uygun olacaktır.  
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D.3. HİZMET VE DESTEK ALANLARI 

39. TDİOSB’ de yer alan katılımcı veya kiracıların ihtiyacına yönelik eğitim, sağlık,  

ticaret, küçük imalat ve tamirat hizmetleri yer alabilir. 

40. Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0,40, yapı yüksekliği Yençok: 6.50 metre olacaktır. 

41. Cephe genişliği en az 30 m. En az parsel büyüklüğü 3000 m2’ dir. 

D.4. İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANLARI 

42. Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 5 metredir. 

43.Çıraklık okulu, meslek okulu, OSB yönetimi, sendika, toplantı salonu, sergi alanı, lokanta, kafeterya, 

güvenlik, dini tesis, kreş, KOSGEB, sağlık tesisi, bankalar, İŞGEM gibi tesisler yer alabilir.  

D.5. MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 

44. Emsal= Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 5 metredir. 

D.6. TEKNİK ALTYAPI ALANI 

45. Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 5 metredir. 

46. TDİOSB'nin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji 

üretim tesisi, telekomünikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı, acil kesim ünitesi, dezenfektasyon ve sevk 

ünitesi, hayvan tedavi merkezi, hayvan kliniği vb. tesisler) yer alabilir. 

D.7. ARITMA TESİSİ ALANI 

47. Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS=0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 5 metredir. 

48. Arıtma üniteleri ile tesisin faaliyeti için gerekli üniteler yer alır. Ayrıca her türlü çamur kurutma 

ve yakma tesisi, atık ayırma tesisi, gübre depolama, düzenli ve düzensiz depolama tesisleri ve bilumum 

çamur bertaraf üniteleri yer alır. 

 D.8. KATI ATIK TESİSLERİ ALANI (BİYOGAZ ÜRETİM ALANI) 

49. Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS=0.40, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 5 metredir. 



 

52 

50. Katı atık tesisleri alanı (biyogaz üretim alanı) olarak planlanan alanda 1/500 ölçekli vaziyet planı 

hazırlandıktan sonra uygulama yapılacaktır. 

D.9. TIR, KAMYON VE MAKİNA PARKI GARAJ ALANI 

51. Emsal=Kat Alanları Katsayısı=KAKS=0.10, Yençok=6.50 metre olacaktır. Çekme mesafesi , plan 

üzerinde farklı bir mesafe belirtilmediyse , 10 metredir. 

52. Restaurant, lavabo, duş ve tamirhane v.b. yapılar yapılabilir. 
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BÖLÜM 5. KURUM GÖRÜŞLERİ 
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BÖLÜM 6. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN DİĞER VERİLER VE GÖRSELLER 
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