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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Boyabat

is,birlig-i &
destekler

Canlı ekonomik yaşamı ile ön plana çıkan Boyabat, Bölgenin en gelişmiş ilçelerinden biridir.

SİNOP

İlçe Profili
43.838

Sinop
Türkeli
Ayancık

27.476

Erfelek

330 m
1.475 km2
Toprak Sanayi
Ormancılık
Ticaret

Gerze
Dikmen

5 (OSB’de 6)

Boyabat

Boyabat OSB

Durağan

Ankara: 330 km
İstanbul: 606 km
Sinop: 86 km
Kastamonu: 110 km
Sinop Havalimanı: 85 km
Kastamonu Havalimanı: 121 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Sinop’un en gelişmiş İlçesidir.

•

Kastamonu-Sinop-Samsun karayolu üzerinde, bağlantı noktasındadır.

•

Tuğla ve kiremit üretimi Boyabat’taki önemli imalat alanlarından biridir.

•

Boyabat Kalesi, Bazalt Kayalıkları ve klasik Boyabat Evleri önemli turizm değerleridir.

•

Boyabat Çemberi TR82 Bölgesi’nin coğrafi işarete sahip ürünlerinden birisidir.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Tuğla Sektöründe Yenileşme

•

Orman Ürünlerinin Katma Değerinin Artırılması

•

Pirincin Markalaşması

•

Turizm

•

İşgücü

Boyabat’ta endüstriyel yoğunlaşma genel olarak toprak sanayinde, tuğla ve kiremit üretimindedir. Bu sektördeki üretim yapısı eski teknolojiye dayanmaktadır ve kaliteye yönelik bir rekabet
söz konusu değildir. Bu sektörün kârlılığını, rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak için,
sadece girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik değil aynı zamanda kalitenin artmasına ve ürün
teknolojisinin gelişmesine yönelik iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır.

Boyabat orman varlığı açısından zengin olmakla birlikte bu potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Orman endüstrisi açısından bakıldığında daha çok hammadde gönderen bir merkez
haline gelen Boyabat’ta orman varlığının (mobilyacılık, kerestecilik, işlemecilik vb.) imalata dönüşmesi önemli bir potansiyel olarak göze çarpmaktadır.

Geniş, düz ve verimli arazilere sahip Boyabat’ta tarım ileri durumdadır. Boyabat, Sinop ve TR82
Bölgesi’ndeki çeltik üretiminin sırasıyla yaklaşık %42’sine ve %20’sine sahiptir. İlçede en büyük
tarımsal problem pirincin markalaşmamış olmasıdır. Bu ürünün markalaşması ve endüstriyel
olarak seri üretiminin yapılması ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.

İlçe, turizm sektöründe de potansiyel arz etmektedir. Boyabat Kalesi’nin dışında İlçe genelinde
bulunan klasik Boyabat Evleri, Bazalt Kayalıkları, Kral Kaya Mezarları ve Çukurhan Şelalesi
görmeye değer yerlerdir. İlçede tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

TR82 Bölgesi’ndeki birçok ilçede görülen nitelikli ve niteliksiz emek problemi Boyabat’ta da vardır. Göçlerle birlikte bu problem özellikle sanayi istihdamı açısından daha da büyümektedir. Bu
amaca yönelik üretken nüfusu Boyabat’ta tutabilecek etkenlerden birisi de Boyabat’ta sosyal
hayatı canlandırmaktır. İlçedeki mesleksizlik problemi ise meslek edindirme kurslarıyla aşılabilir.
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Boyabat Kaymakamlığı
Tel: +90 (368) 315 20 55 · Faks: +90 (368) 315 10 90

www.boyabat.gov.tr

Boyabat Belediyesi
Tel: +90 (368) 315 30 10 · Faks: +90 (368) 315 30 18

www.boyabat.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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