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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Erfelek

is,birlig-i &
destekler

Türkiye kestane üretiminin önemli bir bölümünü sağlayan Erfelek, 28 şelaleden
oluşan Tatlıca Şelaleleri’ne ev sahipliği
yapmaktadır.

SİNOP

İlçe Profili
11.490

Sinop
Türkeli
Ayancık

6.755

Erfelek

200 m
340 km²

Gerze

Turizm
Ormancılık

Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

Ankara: 400 km
İstanbul: 682 km
Sinop: 32 km
Samsun: 160 km
Sinop Havalimanı: 26 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•

İlçenin en önemli turizm değeri 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleridir.
Türkiye kestane üretiminin önemli bir bölümü buradan sağlanmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm
Erfelek İlçesi turizm potansiyeli bakımından Bölgenin en önemli ilçeleri arasında yer almaktadır.
Erfelek Tatlıca Şelaleleri son zamanlarda giderek artan tanınırlığı sayesinde turizm potansiyeli
taşımaktadır. İlçe doğa ve dağ turizmi açısından tam bir cazibe merkezidir. Yapılacak olan altyapı çalışmaları (yol, kamp ve piknik alanları, tesisler) ve düzenlemeler turizm faaliyetlerine ivme
kazandıracaktır.

•

Orman ve Orman Ürünleri
İlçe zengin bir orman yapısına, gerek endüstriyel odun gerekse orman meyveleri açısından
zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak İlçede ağaç ve ağaç ürünlerini işleyecek bu potansiyeli
değerlendirecek işletme bulunmamaktadır. Ağaç ve ağaç ürünlerini işleyecek tesis ve işletmelerin kurulması istihdam açısından önem taşımaktadır.

•

Tarım
Bitkisel üretim olarak meyvecilik İlçede büyük potansiyel taşımaktadır. İlçenin toprak yapısı ve
iklimi birçok meyvenin üretimine olanak sağlamaktadır. Ancak İlçenin en önemli meyvesi kestanedir. Son zamanlarda yaşanan bazı sorunlar ve ağaçlarda meydana gelen hastalıklar üretimin
azalmasına sebep olmuştur. Alınacak önlemler ve yapılacak teşviklerle meyve üretimi artırılabilir.
Ayrıca meyvelerin depolanması ve işlenmesine yönelik tesisler kurulmalıdır.
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Erfelek Kaymakamlığı
Tel: +90 (368) 511 20 01 · Faks: +90 (368) 511 27 47

www.erfelek.gov.tr

Erfelek Belediyesi
Tel: +90 (368) 511 22 50 · Faks: +90 (368) 511 22 49

www.erfelek.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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