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KASTAMONU

ÇANKIRI

genel

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Dikmen

is,birlig-i &
destekler

Önemli miktarda ihracat gerçekleştiren
balık işleme tesisleriyle Dikmen, su ürünleri sektöründe potansiyel arz etmektedir.

SİNOP

İlçe Profili
6.138

Sinop
Türkeli
Ayancık

3.589

Erfelek

200 m
450 km²

Gerze

Ormancılık
Hayvansal Üretim

Dikmen

5

Boyabat

-

Durağan

Ankara: 380 km
İstanbul: 654 km
Sinop: 70 km
Samsun: 113 km
Sinop Havalimanı: 68 km
Samsun Çarşamba Havalimanı:
146 km

Saraydüzü

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

Karadeniz Sahil Yolu’na (D-010) çok yakındır.
İlçenin harita üzerinde Karadeniz’e kıyısı görünmesine rağmen, dağların denize çok yakın olmasından
dolayı denizden balıkçılık veya turizm anlamında yararlanılamamaktadır.
İlçede balık unu ve yağı fabrikaları bulunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Ormancılık
Hâlihazırda İlçede gerçekleştirilen ormancılık faaliyetlerinin katma değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hammaddeye yakınlığı ve 30.000m³ ‘lük depo hacmi ile Dikmen’de ağaç işleme ve
fırınlama tesislerinin kurulması ile sektörden elde edilen gelir artabilir.

•

Hayvancılık
İlçenin arazisi genel itibarıyla sarp dağlık alanlardan oluştuğu için tarıma elverişli değildir. Tarıma elverişli olan birçok yerde de tarım faaliyetleri azalmıştır. Bu durum ise İlçede hayvancılığın
özellikle küçükbaş hayvancılığın ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta
ise süt besiciliği gibi sadece kapalı alanlarda bakılabilen hayvan türlerine yönelik bir avantaj
bulunmaktadır. Ayrıca İlçede arıcılık da yapılabilmektedir.

•

Yeni Konutların Yapılması
İlçede yeterli lojman veya uygun konutun olmaması, İlçenin nüfusunun azalmasına, sosyal hayatın canlı olmamasına ve altyapının gelişmemesine neden olmaktadır. İlçede yapılacak konutlar
hem ilçenin nüfus açısından artmasını hem de canlanmasını sağlayabilir.
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