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Abana

Yaklaşık 6 km’lik kumsalı, otel ve tatil
köyleri ile her yıl yaz aylarında 15-20 bin
turisti ağırlamaktadır.
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Ankara: 345 km
İstanbul: 629 km
Kastamonu: 98 km
Sinop: 127 km
Kastamonu Havalimanı: 109 km
İnebolu Limanı: 23 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Abana Kastamonu’nun ve TR82 Bölgesi’nin en küçük yüzölçümüne sahip ilçesidir. Diğer taraftan Bölgenin en gelişmiş ilçelerinden birisidir.

•

İlçede yaklaşık 6 km uzunluğunda kumsal bulunmaktadır.

•

İlçe nüfusu yaz aylarında 20.000’e kadar çıkabilmektedir.

•

İlçede Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

•

Kastamonu’nun ilk ve tek 4 yıldızlı oteli Abana’da yer almaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm

•

Arıcılık

•

Ağaç İşleri

•

Meyvecilik ve Seracılık

Abana İlçesi yaklaşık 6 km’lik kumsalı, otel ve tatil köyleri ile her yıl yaz aylarında 15-20 bin turisti
ağırlamaktadır. İlçe ayrıca Hacıveli Kanyonu ve yeşil doğası ile trekking gibi doğa sporlarına da
oldukça elverişlidir. Bu turizm potansiyelini daha fazla kullanabilmek için tanıtım faaliyetlerinin,
konaklama kapasitesinin ve kalitesinin artırılması gerekmektedir.

Kestane balı ile ünlü İlçede arı kovanlarının sayısı hızla artmaktadır. Kestane balının yüksek ekonomik değeri düşünüldüğünde bu ürünün üretim miktarının artırılması ve pazarlama kanallarının
genişletilmesi için teşvik edilmesi gerekmektedir.

İlçe sahip olduğu orman varlığı ve ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren çeşitli ﬁrmaları ile bu
alanda potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için mevcut ﬁrmaların üretimlerini
ve ürün yelpazelerini artırması ve yeni ﬁrmaların kurulması sağlanmalıdır.

İlçede kivi üretimi oldukça yaygın ve İlçenin iklimi bu meyvenin üretimi için oldukça uygundur.
İlçede ayrıca seracılığın da geliştirilmesi gerekmektedir. İlgili sektörlere teşvikler sağlanmalı ve
var olan teşvikler devam ettirilmelidir.
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