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Yüzölçümü açısından Sinop’un en küçük ilçesi olan Türkeli’de özellikle meyvecilik ile ahşap ve kereste imalatı dikkat
çekmektedir.

SİNOP

İlçe Profili
14.383

Sinop
Türkeli
Ayancık

9.183

Erfelek

20 m
236 km²
Bitkisel Üretim
İmalat Sanayi
Su Ürünleri
Turizm

Gerze
Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

Ankara: 358 km
İstanbul: 621 km
Sinop: 94 km
Kastamonu: 110 km
Sinop Havalimanı: 89 km
Kastamonu Havalimanı: 121 km
İnebolu Limanı: 54 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•
•
•

Yüzölçümü olarak Sinop’un en küçük ilçesidir.
Meyve ürün gruplarının çoğu Türkeli’de üretilmektedir. İlçede en çok kestane, armut, elma ve ceviz
üretilmekle beraber, İlçede meyve üretiminin Bölgeye oranına bakıldığında, muşmula, kestane, zeytin ve
armut gibi ürünler de öne çıkmaktadır
Sinop’ta üretilen endüstriyel ve yakacak odunun büyük bir kısmı Türkeli’den sağlanmaktadır.
Dalış ve doğa yürüyüşleri açısından uygun ortamlar sunmaktadır.
Hacıköyü’nde kurulmuş bir devekuşu çiftliği bulunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Meyveciliğin Geliştirilmesi
İlçe meyvecilik alanında gelişmiş olmakla beraber özellikle kestane ve kivi üretiminde ileri bir
seviyededir. İlçede üretilen kestane miktarının Sinop geneline oranı %30’dur. Buna bağlı olarak
kestane balı üretiminin de yüksek olduğu görülmektedir. İlçe, kestane şekeri, kestane çikolatası
gibi ürünlerin üretimine yönelik imalat sanayiye uygundur. Hem kestanenin hem de kestane
balının yeterli tanıtımının yapılması, imalat alanında kullanımının artırılması gerekmektedir. İlçede
üretilen kivi miktarının da Sinop geneline oranı %20’dir. İlçede seracılığın yaygınlaştırılması veya
tek tür meyve yetiştiriciliğine yönelik kapama bahçelerinin oluşturulması üretilen kivinin miktarını
ve kalitesini artıracaktır.

•

Ahşap ve Kereste İmalatı
Sinop’ta üretilen endüstriyel ve yakacak odunun %16’sı Türkeli’de üretilmektedir ve İlçedeki 11
imalat işletmesinin 6’sı ahşap ve ahşap ürünleri imalatı alanında yoğunlaşmıştır. İlçenin ağaç
ve orman ürünleri üretiminde yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. İşletmelerin
kurumsallaşma, pazarlama, tanıtım ve kümelenme gibi konularda kapasitesi artırılmalıdır.

•

Balıkçılığın Gelir Getirici Bir Sektör Haline Getirilmesi
İlçede balıkçılık faaliyetleri yaygın olup en çok hamsi, çinakop, istavrit ve mezgit avlanmaktadır.
Fakat balıkçılık gelir getirici bir sektör haline gelmemiştir. İlçede soğuk hava deposunun bulunmayışı da balıkçılığın önünde engeldir. İlçede veya yakın çevresinde kurulacak bir balık işleme
tesisinin balıkçılığı canlandıracağı düşünülmektedir.

•

Turizm Gelirlerinin Artırılması
İlçe turistlerin ilgisini çekebilecek yayla, şelale gibi doğal alanlara sahip olması sebebiyle doğa
turizmine uygundur. İlçe yeterli tanıtım ve konaklama imkânlarının ve ya pansiyonculuk hizmetlerinin iyileştirilmesiyle yerli ve yabancı turistlere hitap edecek konuma gelebilir. Böylece İlçenin
turizmden sağladığı gelir miktarının artacağı öngörülmektedir.

| www.investinTR82.gov.tr

Türkeli Kaymakamlığı
Tel: +90 (368) 671 20 06 · Faks: +90 (368) 671 21 80

www.turkeli.gov.tr

Türkeli Belediyesi
Tel: +90 (368) 671 22 17 · Faks: +90 (368) 671 36 66

www.turkeli.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

INVESTINTR82-052
©2015 | invest in TR82; T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda yürütülen bir iyi yönetişim projesidir.

Kaynak: Türkeli İlçe Analizi, 2012, KUZKA

