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Türkiye’nin en kuzey noktası İnceburun’a
ev sahipliği yapan Sinop’ta, turizm ve su
ürünleri sektörleri öne çıkmaktadır.
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5 (OSB’de 6)

Boyabat

Sinop OSB

Durağan

Ankara: 417 km
İstanbul: 700 km
Samsun: 166 km
Esenboğa Havalimanı: 399 km
Sinop Havalimanı: 7 km
Sinop Limanı: 0,2 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•
•

Anadolu’nun kuzey yönde en uç noktası olan İnceburun, Sinop’ta bulunmaktadır.
Sinop, ünlü antik çağ filozofu Diyojen’e ev sahipliği yapmıştır.
Sinop İl Merkezi’nde Eski Cezaevi, Paşa Tabyaları, Sinop Kalesi, Balatlar Kilisesi, Sinop Müzesi, Şehitler
Çeşmesi gibi tarihi mekânlar turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerdir.
Sinop’ta 2023 yılında nükleer santral kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir.
Balıkçılık gelişmiş olup en fazla üretilen su ürünleri; hamsi, deniz salyangozu, mezgit, palamut, istavrit,
çinakop’tur.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm
Sinop Merkez turizm sektöründe önemli bir yere sahiptir. Yat ve kruvaziyer turizmi, kıyı turizmi,
tarihi eser turizm, eko-turizm ve spor turizmi önemli turizm alanlarındandır. Bu alanların gelişmesi için Sinop–Yalta feribot seferlerinin başlatılması, Sinop Cezaevi, Sinop koylar ve sahilleri
gibi önemli turizm değerlerinin gerekli bakım, restorasyon ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması
gerekmektedir. Eko-turizme yönelik yatırımların artırılması gerekmektedir. Merkez’de ayrıca konaklama kapasitesinin ve kalitesinin artırılması yönünde teşvikler sağlanmalıdır. Sinop İli turizm
master planının hazırlanması önem arz etmektedir.

•

İmalat Sanayi
Sinop Merkez gıda ürünleri, tekstil, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı gibi alanlarda önemli bir
sanayi üretimine ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet
güçlerin artırıcı teşvikler sağlanmalıdır. Sinop Merkez Karadeniz’in en önemli su ürünleri üretim
merkezlerinden bir tanesidir. Gerek hamsi gerekse salyangoz üretimi teşvik edilmelidir. Bu alanlarda katma değeri artırıcı faaliyetler desteklenmelidir.

•

Eğitim Merkezlerinin Kurulması
Sinop Merkez üniversite öğrenimi açısından da önemli bir potansiyel taşımaktadır. Artan öğrenci sayısı ve eğitim kalitesi ile turizm kenti olmanın yanı sıra aynı zaman da bölgesel düzeyde
önemli bir üniversite kenti de olabilir. Bu yüzden öğrencilerin kent yaşamına katılımını artırıcı,
eğitim altyapısını geliştirici yatırımların artırılması gerekmektedir. Ayrıca Nükleer Santralin kurulmasıyla Üniversite’de Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin kurulması önem arz etmektedir.

•

Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Sinop Merkez önemli bir rüzgâr enerjisi ve biyokütle enerjisi potansiyeli taşımaktadır. Bu yüzden
rüzgâr enerjisi ve biyokütle enerjisi yatırımları teşvik edilmelidir. Ayrıca yapılması planlanan Sinop
Nükleer Santralin, yaratacağı istihdam ve nüfus artışı ve getireceği ekonomik katkı kentin planlamasında göz önünde bulundurulmalıdır.
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Sinop Valiliği
Tel: +90 (368) 261 15 00 · Faks: +90 (368) 210 00 80

www.sinop.gov.tr

Sinop Belediyesi
Tel: +90 (368) 261 18 44 · Faks: +90 (368) 261 45 06

www.sinop.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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