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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Durağan

is,birlig-i &
destekler

Genç nüfus oranı bakımından en yüksek
Sinop İlçesi olan Durağan ormancılık ve
tarım alanında artan potansiyele sahiptir.

SİNOP

İlçe Profili
20.562

Sinop
Türkeli
Ayancık

12.195

Erfelek

220 m
1.011 km²

Gerze

Tarım ve Hayvancılık
Ormancılık

Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

Ankara: 338 km
İstanbul: 611 km
Sinop: 114 km
Kastamonu: 137 km
Samsun: 178 km
Sinop Havalimanı: 112 km
Kastamonu Havalimanı: 148 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

Durağan yüzölçümü bakımından Sinop’ta Boyabat’ın ardından en büyük 2. ilçedir.
İlçe, genç bağımlılık oranı bakımından en yüksek Sinop ilçesidir.
Durağan’da ekonomik gelir yaratma özelliği bakımından çeltik üretimi ön plana çıkmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Ormancılık
Durağan İlçesi’nde orman ürünlerine dayalı olan genel olarak küçük çaplı işletmeler bulunmaktadır. Sinop’taki endüstriyel odunun yaklaşık %12’si burada üretilmektedir. Bu kapsamda
ormana dayalı ürün üreten işletmelerin insan kaynağı kapasitesini artırıcı uygulamalar desteklenebilir. Ürün katma değerini artırıcı çalışmalarla sahip olunan hammadde kaynağının İlçeye olan
ekonomik girdisinin artırılması sağlanabilir.

•

Tarım ve Hayvancılık
Durağan’da dağlık arazi uygunluğu ve giderek artan büyükbaş hayvancılık bakım ve yem giderleri birlikte düşünüldüğünde küçükbaş hayvancılık desteklenebilir. Tarımsal ürün olarak pirincin
yerine veya yanında meyve üreticiliği daha az emek istediğinden ve daha fazla maddi gelir
kazandırdığından özendirilebilir. Bu bağlamda İlçe çiftçilerine ceviz dağıtımı yapılmıştır. Seracılık
özendirilebilir. Pirincin verim ve katma değer artışı ile ilgili çalışmalar yapılabilir.

•

Sosyal Hayat
Sinop ilçeleri arasında en fazla genç bağımlılık oranına sahip ilçe Durağan’dır. Gençlerin ve diğer nüfusun İlçe içerisinde birlikte vakit geçirebileceği sosyal paylaşım alanları sayısı çok yeterli
görülmemektedir. Yer belirleme süreci devam eden bir gençlik merkezi kurulması hedeﬂenmektedir.
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Durağan Kaymakamlığı
Tel: +90 (368) 416 10 01 · Faks: +90 (368) 416 10 71

www.duragan.gov.tr

Durağan Belediyesi
Tel: +90 (368) 416 10 09 · Faks: +90 (368) 416 10 34

www.duragan.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Sinop Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (368) 260 37 01· Faks: +90 (368) 261 37 16

www.kuzka.gov.tr
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