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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Gerze

is,birlig-i &
destekler

Karadeniz’e kıyı ilçelerden biri olan Gerze güçlü sanayisi, kaliteli tarımsal üretimi
ve önemli turizm varlıkları ile Sinop İl’inin
lokomotif ilçelerindendir.

SİNOP

İlçe Profili
21.924

Sinop
Türkeli
Ayancık

14.125

Erfelek

50 m
566 km²
Sanayi
Turizm
Tarım

Gerze
Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

Ankara: 400 km
İstanbul: 676 km
Sinop: 38 km
Samsun: 128 km
Kastamonu: 168 km
Sinop Havalimanı: 36 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

Gerze’de Sinop Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
İlçede doğal yapısını korumuş birçok köy ve yayla bulunmaktadır.
İlçede bulunan yerli tavuk ırklarından biri olan Hacı Kadı Tavuğu önemli gen kaynaklarından biridir.

invest in TR82 |

invest in TR82 | www.investinTR82.gov.tr

Gelecek Hedeﬂeri
•

Sanayi
İlçede katma değeri ve istihdam gücü yüksek sektörlerde üretim yapılmaktadır. Özellikle tarım,
ormancılık vb. alanlarda kullanılan makine-ekipman üretimi, iplik ve dış giyim gibi tekstil üretimi, mobilya üretimi, tekstil makinaları üretimi, zeytinyağı üretimi ve kimya ve ağaç işleri sanayi
üretimlerinin artırılması ve bu üretimlerde katma değerin daha yükseltilmesi yönünde teşvikler
sağlanmalıdır.

•

Turizm
İlçenin sahip olduğu yeşil doğası birçok turizm türünün yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Özellikle
yayla ve köy turizminin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca İlçede yamaç paraşütü yapılabilmektedir. İlçenin kruvaziyer turizminin geliştirilebileceği bir limanı da bulunmaktadır. İlçede av
turizmi potansiyeli de yüksek olup bu alanda yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Ancak
anılan turizm türlerinin geliştirilebilmesi için öncelikle kırsal alanda ulaşım altyapısının geliştirilmesi, tanıtım olanaklarının artırılması ve işgücü açığının kapatılması yönünde tedbirler alınması
gerekmektedir.

•

Tarım
İlçenin toprak ve iklim yapısı, küçükbaş hayvancılık, organik tarım, seracılık, zeytin, defne, odun
dışı orman ürünleri ve kivi üretimine oldukça uygundur. Zeytin ve zeytinyağı üretimi yaygınlaşmaktadır. İlçede püriten isimli meyve yüksek potansiyele sahiptir. Küçükbaş hayvancılığın
geliştirilmesi ile et ve süt üretiminin artırılması ve yumurta üretiminin de önceki yıllardaki yoğun
üretimine geri döndürülmesi önem arz etmektedir.
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