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eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Saraydüzü

is,birlig-i &
destekler

Oldukça verimli tarım arazilerine sahip
Saraydüzü, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyel arz etmektedir.

SİNOP

İlçe Profili
5.617

Sinop
Türkeli
Ayancık

3.258

Erfelek

410 m
292 km²

Gerze

Bitkisel Üretim
Ormancılık

Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

İstanbul: 587 km
Ankara: 314 km
Sinop: 108 km
Samsun: 186 km
Sinop Havalimanı: 106 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•
•

İlçe nüfusunun yaklaşık %80’i köylerde yaşamaktadır.
Saraydüzü’nde yoğun olarak çeltik üretimi yapılmaktadır.
Saraydüzü, Boyabat-Tosya bağlantısını sağlayan D-785 karayolu üzerinde yer almaktadır.
Tarım arazileri çok verimlidir. Yılda 7 kez yonca biçimi yapılabilmektedir.
Saraydüzü’nde öne çıkan turistik yerler; Yukarıarım Köyü’ndeki Soğuksu, Göktepe Köyü’ndeki Cuma
Suyu ve Aksu Yaylası’dır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım
İlçenin tarım alanlarının verimli olması nedeniyle ürün yetiştiriciliğinde geniş bir yelpazeye sahip
olmasına karşın, İlçe halkı geleneksel olduğu için zor olmasına rağmen çeltik tarımına devam etmektedir. İlçedeki tarımla ilgili diğer bir sorun ise arazilerin küçük ve parçalı olmasıdır. Bu yüzden
Saraydüzü’nde tarım verimliliğini arttırmak için arazi toplulaştırma yapılmaktadır. Ayrıca İlçede
tarımla uğraşan çalışma çağındaki nüfusun az olması nedeniyle daha az emek isteyen ve daha
çok verim alınabilecek ürünler ekilmelidir. Bunun için özellikle ceviz ve elma Bölgede kendini
talebini de yaratan ürünlerdir. İlçede aşamalı olarak meyve yetiştiriciliğine geçilebilir.

•

Hayvancılık
Saraydüzü arazi yapısının hem düzlük hem de dağlık olması nedeniyle hayvancılığın her çeşidine imkân vermektedir. İlçede yılda 7 kez biçilebilen yonca ile giderilebildiği için yem sorunu
bulunmamaktadır. Ayrıca İlçede hâlihazırda saf büyükbaş ırkı bulunmaktadır. Tüm bu mevcut
durumlar ve avantajlar birlikte değerlendirildiğinde Saraydüzü’nün hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim için uygun bir ilçe olduğu görülmektedir.

•

Ormancılık
Saraydüzü orman varlığı bakımından zengin bir ilçedir. İlçenin dağ köyleri genellikle ormancılık
ve hayvancılıkla geçinmektedir. Ayrıca birçok köyde ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili kooperatiﬂer bulunmaktadır. Fakat kesilen ağaçlar sadece tomruk haline getirilerek satılmaktadır.
Bu satışta katma değer, dolayısıyla da kazanç çok düşüktür. Ormancılıktan elde edilen katma
değerin yükseltilmesi için, İlçeye ağaç ve ağaç ürünleri işleme ve fırınlama tesisi kurulmalıdır.
Böylelikle elde edilen kereste gibi ağaç ürünleri satılırken katma değerin İlçede kalması sağlanabilir. İlçe ve Bölgede ormancılığın daha çok gelişmesini sağlamak için, Sinop Üniversitesi’ne
bağlı ormancılık ve orman ürünleri temelli bir meslek yüksekokulu açılabilir. Bu durum hem
İlçenin canlanmasına hem de ormancılıkta gelişmesini sağlayacaktır.

•

Av Turizmi
Saraydüzü’nde bulunan ormanlar vahşi hayatın çeşitliliği ile göze çarpmaktadır. Hem orman
varlığının çok olması hem de Saraydüzü’ne ulaşımın kolay olması nedenleriyle İlçede avlakların
oluşturulup İlçenin av turizmine açılması sağlanmalıdır.
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