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Yapraklı

Çankırı Merkez’e oldukça yakın ilçelerden biri olan Yapraklı’da tarım ve hayvancılık öne çıkmaktadır.
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Tarım ve Hayvancılık
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Eldivan

Çankırı
5

Kızılırmak

İstanbul: 501 km
Ankara: 162 km
Çankırı: 29 km
Kastamonu: 142 km
Esenboğa Havalimanı: 144 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

Yapraklı’da, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
Yaran Kültürü’ne ilişkin olarak Çankırı’da bulunan 3 dernekten 1 tanesi Yapraklı’da faaliyet göstermektedir.
İlçe, geniş düz arazilere sahip olduğu için tarımsal faaliyetlere oldukça uygundur.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tarım ve Hayvancılık
İlçede geniş düz araziler bulunmaktadır. Sulama imkânlarının geliştirilmesiyle birlikte meyvecilik
halk arasında özendirilmelidir. Uygun olan yerlerin belirlenmesiyle organik tarım uygulamaları
yaygınlaştırılmalıdır. Organik tarım ve sertiﬁkalandırma, resmi işlemler konularında teknik destek
ve eğitimler verilmelidir. Birbirinden ayrı ve küçük ölçekte tarım ve hayvancılık yapan birçok
işletme ve kooperatiﬁn bir araya getirilmesi ve toplulaştırılma yönündeki çalışmalar üretimin gelir
ve verimlilik yaratma özelliğini artıracaktır. İlçede hayvansal ürünleri işleyen, paketleyen, yöresel
peynir olan küpecik peyniri imalatı yapan küçük işletmelerin kurulması gerekmektedir.

•

Su Şişeleme Tesisi Kurulması
İlçe paydaşları girişimleriyle yapılan analizler sonucunda İlçenin suyunun lezzetli ve içilebilir olduğu raporlanmıştır. Kurulabilecek bir su şişeleme tesisi İlçe ekonomisine katkı sağlayabilir.
Yapraklı’nın konumu, Çankırı Merkez’e yakınlığı ve çevredeki birkaç ilçenin suyunun arsenik
içeriği, içilmeye uygun olmaması tesis için pazar oluşturacaktır.

•

Yayla Turizmi
Yapraklı İlçesi, Çankırı Merkez’e oldukça yakındır; ulaşım altyapısı iyi durumdadır. İlçe sahip
olduğu yaylalar, doğal yapı ve yöre kültürü ile yayla turizmi konusunda potansiyele sahiptir.
Yaylalara giden yollar iyi durumda olup, asfaltlanmıştır. Kamp yapılmaya, konaklamaya uygun
alanlar ile bisiklet, yürüyüş ve özel ilgi turizmini destekleyecek birkaç alternatiﬂe birlikte yayla
turizmi İlçe için uygundur.

| www.investinTR82.gov.tr

Yapraklı Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 361 20 05 · Faks: +90 (376) 361 27 07

www.yaprakli.gov.tr

Yapraklı Belediyesi
Tel: +90 (376) 361 23 16 · Faks: +90 (376) 361 26 40

www.yaprakli.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (376) 213 79 88 · Faks: +90 (376) 213 65 87

www.kuzka.gov.tr

INVESTINTR82-041
©2015 | invest in TR82; T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda yürütülen bir iyi yönetişim projesidir.

Kaynak: Yapraklı İlçe Analizi, 2012, KUZKA

