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Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde
yer alan Çatak Kanyonu, Azdavay İlçesi’ndedir ve İlçe bu özelliği ile Türkiye’de
doğa turizmi açısından önemli bir merkezdir.
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Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

Azdavay Türkiye’de doğa turizmi açısından önemli bir merkezdir.

•

Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın 13. PAN Parkı (Protected Area Network=Korunan Alanlar Ağı Parkları)
özelliğindeki Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki İlçelerden biridir

•

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu Azdavay İlçesi’nde bulunmaktadır.

invest in TR82 |

invest in TR82 | www.investinTR82.gov.tr

Gelecek Hedeﬂeri
•

Madencilik

•

Turizm

•

Ormancılık

•

Hayvancılık

•

Tarım ve Arıcılık

Azdavay’da başta kömür, kaya gazı ve mermer olmak üzere önemli ölçüde maden varlığı bulunmaktadır. Özellikle çıkartılan mermerin işlenmesi İlçede önemli bir ekonomik hareketlilik sağlayacaktır.
İlçede doğa turizmi, kanyon turizmi ve jeo-turizm ön plana çıkmaktadır. Özellikle yürüyüş ve
bisiklet parkurları açısından ciddi potansiyeli olan İlçenin tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi İlçeye ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Klasik köy hayatının, yöresel kıyafetlerin
ve yemeklerin Küre Dağları Milli Parkı’nın ev sahipliği yaptığı doğal zenginliklerle birleştirilerek
eko-turizm kapsamında turlar organize edilmesi ve bu organizasyonların tanıtımlarının İl, Bölge
ve Ülke düzeyinde yapılması gerekmektedir. Milli Park’ta yer alan bitki ve hayvanların tür rezervi
yüksek olduğu için başta kuş gözlemciliği olmak üzere çeşitli türlere yönelik gözlemcilik faaliyetleri de turizme katkı sağlayabilir.
Azdavay, orman varlığı açısından zengin olmakla birlikte bu potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Orman endüstrisi açısından bakıldığında daha çok hammadde gönderen bir merkez
haline gelen İlçede, orman varlığının (mobilyacılık, kerestecilik, işlemecilik vb.) imalata dönüşmesi önemli bir potansiyel olarak göze çarpmaktadır. Zengin orman varlığı içerisinde çeşitli
endemik türler ve özellikle mantar öne çıkmaktadır. Bu ürünlerin katma değerinin yüksek olduğu
(özellikle ihraç pazarlarının talebi düşünülünce) anlaşılmaktadır.
Azdavay’da hayvancılık gelişme alanı olabilir. İlçede et işleme ve depolama konusunda bir tesis
bulunmamaktadır. Hayvancılığın katma değerini arttırmaya yönelik küçük ölçekli çiftlikler, mandıralar, et işleme ve depolama tesisleri kurulabilir.
İlçe nüfusunun seyrek ve yaşlı olması, coğraﬁ yapı nedeniyle yoğun tarımsal üretim yapılamamaktadır. Ancak yapılan üretimde gübreleme veya başka kimyasal yollara başvurulmamaktadır.
İnsanların doğal ürün tüketimi ve sağlıklı yaşam konusunda artan hassasiyetleri düşünüldüğünde desteklenebilecek seralar ile üretim teşvik edilmelidir. İlçede arıcılık faaliyetleri de önemli
bir gelir kaynağı haline getirilebilir. Hâlihazırdaki kovan sayısının arttırılarak İlçedeki doğal bitki
örtüsünün kaldırabileceği ölçüde arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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