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Hanönü

İlçe sınırları içerisinde bulunan bakır madeni rezervi, Hanönü’nün en önemli gelişme potansiyelini oluşturmaktadır.
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Ankara: 315 km
İstanbul: 590 km
Kastamonu: 70 km
Sinop: 115 km
Kastamonu Havalimanı: 80 km
Sinop Havalimanı: 113 km

Tosya

Bunları Biliyor Musunuz?
•

İsmini tarihi Han’dan alan ilçe, Kastamonu-Sinop-Samsun karayolu üzerinde yer almaktadır.

•

İlçede yüksek miktarda bakır rezervi bulunmaktadır.

•

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin doğduğu yerdir.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Madencilik
İlçe sınırları içerisinde bulunan bakır madeni rezervleri, İlçenin en önemli gelişme potansiyelini
oluşturmaktadır. Hâlihazırda İlçede 1 özel ﬁrma bakır madeni konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra üretim aşamasında madenin İlçeye büyük ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İstihdam artışı, ekonomik canlanmanın yanında diğer
sektörlere de pozitif katkı sağlayacaktır.

•

Ormancılık
İlçe orman potansiyeli olarak zengindir. Ancak orman ürünlerini işleyecek herhangi bir tesis
İlçede yoktur. Bunun sonucu olarak elde edilen ürünler hammadde düzeyinde pazarlanmakta
ve katma değeri düşük olmaktadır. İlçede zayıf olan girişimcilik ruhu güçlendirilerek bu sektörde
faaliyet gösteren tesisler kurulmalıdır.

•

Ulaşım
İlçe Kastamonu-Sinop-Samsun Karayolu üzerinde yer almaktadır. Karayolu ulaşımı düzgün ve
hızlı şekilde sağlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda mevcut karayolunun Karadeniz Sahil Yolu ile
bağlanması İlçeye olumlu şekilde yansıyacaktır.

•

Bitkisel ve Hayvansal Üretim
İlçede kır nüfusu kent nüfusundan yüksektir. Aynı zamanda dışarıya İlçeden devamlı göç olmaktadır. Kır nüfusunun dolaysıyla İlçe nüfusunun daha fazla azalmaması için Bölge insanının
en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarımın canlandırılması ve geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Özellikle potansiyel olarak görülen hayvancılık ve bitkisel üretimde sarımsak ve
pancar üretimi artırılabilir.

•

Enerji
İlçede yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidroelektrik santrali (HES) kurulabilecek yerler mevcuttur. Bu konu üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Kurulacak tesis ilçenin gelişmesinde önemli
katkı sağlayacaktır.
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