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Kastamonu ilinde Şubat 
2017’den bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Kastamonu ilini 
nasıl tanımlarsınız?
Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Karadeniz Bölgesi’ndeki 
iki il merkezinden birisidir. Bu özelli-
ği nedeniyle, çok önemli kültürel bi-
rikime sahiptir. Örneğin o dönemde 
çevre yerleşimlere göre daha büyük 
konaklarda kent hayatı yaşanmıştır. 
Bu gün de il merkezinde bu yaşamın 
belirtileri vardır. Orhan Şaik GÖKYAY, 
Oğuz ATAY, Rıfat ILGAZ, Behçet NE-
CATİGİL başta olmak üzere çok sayı-
da edebiyatçı çıkarmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
çok sayıda ulema ve şair yetiştirmiş-
tir. Sadece Divan Edebiyatında Şemsi, 
Turabi, Latifi ve Finuni gibi otuz kadar 
isim sayılabilir. O dönemlerden kalan 
âlimlerin birçoğunun kabri bu gün 

türbe olarak ziyaret edilmektedir. Bu 
yönüyle Kastamonu “Evliyalar Şehri” 
olarak bilinmektedir. Kabri il merke-
zinde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli, hem 
bir din âlimi ve hem de Divan Şairi 
olarak en çok ziyaret edilen türbedir.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

Hükümet Konağı
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Osmanlı Sadrazamlarından Abdur-
rahman Nurettin Paşa tarafından 
Kastamonu Valiliği döneminde 1885 
yılında kurulan Abdurrahmanpaşa 
Lisesi, Anadolu’da açılan ilk lise un-
vanını taşımaktadır.

İlimizin yüzlerce çeşit lezzeti bulun-
makta olup, bunlardan on tanesine 
coğrafi işaret alınmıştır. On sekiz ürü-
nün dosyası inceleme aşamasındadır.

Bunun yanında Kastamonu, doğal 
yapısıyla da çok özel bir yere sahip-
tir. Bir eli Karadeniz’e, diğer eli ise 
Ilgaz Dağı’na uzanmaktadır. Ilgaz 
Dağı, Küre Dağları ve İstiklal Yolu 
Milli Parkları Kastamonu’da bu-
lunmaktadır. Sınırları içerisinde üç 
tane Milli Parkın bulunması ilimize 
önemli fırsatlar sunmaktadır.

İlimizin üçte ikisi ormanlarla kaplı-
dır. Bunların tamamına yakını vasıflı 
orman olduğundan ahşap sanayii 
gelişmiştir. Bunun yanında ahşap 
oymacılığı günümüzde de ilimizin 
önemli gelir kaynaklarındandır.

Kastamonu; On üç bin kilometre-
kareyi aşan yüz ölçümü ile geniş 

bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle 
ilçeler arasında gelenekler ve do-
ğal yapı itibariyle önemli farklılıklar 
vardır. Kastamonu, kısaca uzun bir 
tarihi yolculuktan geçen, geniş bir 
coğrafyaya sahip olan ve bu coğraf-
yanın her bir tarafı farklı özellikleri 
olan, çok önemli kültürel birikimi 
bulunan bir il olarak tanımlanabilir.

Kastamonu tarihte 
farklı medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış bir 
ilimizdir. Kastamonu'nun 
tarihsel geçmişinde 
öne çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Kastamonu tarihin ilk anlarından iti-
baren yerleşim yeri olmuştur. Araç 
ilçesinde Tunç Çağı’ndan kalma eser-
ler bulunmuştur. Paflagonya (M.Ö. 

2000- M.Ö. 1300) bölgede bilinen ilk 
medeniyettir. Hititler, Frigya, Lidya 
Krallıkları, Persler, Makedonlar ve Ro-
malılar bölgede hüküm sürmüşlerdir. 
Paflagonların Sümerlerin en eski kolu 
olan Gaslardan (Gaşga Türkleri’nden) 
oluştuğu düşünülmektedir. Anadolu 
Selçuklu Beyliklerinin hâkimiyetinden 
sonra 1461 yılında Osmanlı İmpara-
torluğu idaresine girmiştir.

Kastamonu, Osmanlı döneminde il 
merkezi olarak çok parlak bir dönem 
yaşamıştır. Kastamonu’nun I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra işgal görmeyen 
bir il olması ve Karadeniz’e sahilinin 
bulunması Kurtuluş Savaşı’nın kaza-
nılmasında çok önemli katkı sunma-
sını sağlamıştır. 10 Aralık 1919 günü, 
Kastamonulu kadınlar büyük bir 
miting düzenleyerek, Anadolu’daki 
işgallere tepki göstermişlerdir. Milli 
Şair Mehmet Akif ERSOY, Nasrullah 
Camiinde verdiği meşhur vaazıyla, 
bütün Anadolu’yu istiklal mücadele-
sine katılmaya davet etmiştir.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi

Pompeipolis

Ilgaz Dağı Milli Parkı

Nasrullah Meydanı ve Cami
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Kastamonu’nun ülke tarihimizdeki 
önemini belirleyen en önemli husus 
ise; İnebolu’dan başlayıp, Ankara’ya 
uzanan Kurtuluş Savaşı’nın lojistik 
yolu olmuştur. Bugün “İstiklal Yolu 
Tarihi Milli Parkı” adıyla milli park 
ilan edilen bu güzergâh, bağımsız-
lığımızın kazanılmasında önemli et-
kenlerden birisidir. İşgal görmemiş 
nadir limanlarımızdan olan İnebolu 
Limanı’na İstanbul’dan, Rusya’dan 
ve birçok yerden gemiler ile geti-
rilen silah ve mühimmat önce ka-
yıklara yüklenerek kıyıya çıkmaları 
sağlanmıştır. Limanda kağnılara 
yüklenen silah ve mühimmatlar, 
yaz kış demeden önce sert yokuş-
ları olan Küre Dağlarını aşarak Kas-
tamonu’ya ulaştırılmış; daha sonra 
Ilgaz Dağı’nı aşarak cepheye gönde-
rilmiştir. Üstelik yetişkin erkeklerin 
çoğu cephede olduğu için kağnılar 
kadınlar ve yaşlılar tarafından cep-
heye ulaştırılmıştır.

İnebolu’dan başlayıp cepheye uza-
nan ve “Şerife Bacı”yla simgeleşen 
bu kahramanlık öyküsü, İstiklal Sa-
vaşı’nın gidişatını lehimize çeviren 
önemli bir destan olmuştur. Musta-
fa Kemal ATATÜRK’ün “Gözüm cep-
hede, kulağım İnebolu’da” sözü, bu 
lojistik faaliyetinin, cephede verilen 
mücadeleye eşdeğer olduğunun 
göstergesidir. Bugün İnebolu-Kasta-
monu arasında, o günkü güzergâh 
kullanılarak zaman zaman yürüyüş-

ler düzenlenmektedir. 2018 yılında 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
Milli Park ilan edilen İstiklal Yo-
lu’nda, yeni yapılacak yatırımlar ile 
daha farklı etkinlikler düzenlenmesi 
planlanmaktadır.

Kastamonu ayrıca Kılık-Kıyafet İnkı-
labının yapıldığı il olarak da tarihi-
mize geçmiştir.

Kastamonu, tarımsal 
üretim potansiyeli, 
sanayisi, ticaret 
potansiyeli, doğal 
kaynakları, turizmi, tarihi 
ve kültürel varlıkları, 
yaşam tarzı ve gelenekleri 
ile ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz edebilir 
misiniz?
Sizin de belirttiğiniz gibi Kastamonu, 
birçok yönden yüksek potansiyele 

sahiptir. Ancak 19. yüzyılda gelişen 
ulaşım imkânlarından yeterince 
faydalanamadığı için, 2000’li yılla-
ra kadar önemli ölçüde nüfus göçü 
vermiştir. Bu durum, ekonomik geli-
şiminin de ülkemizdeki gelişimlerden 
daha geride kalmasına yol açmıştır.

Son dönemlerde Kastamonu’da eko-
nomik hayatın daha hızlı geliştiği 
görülmektedir. 2013 yılında açılan 
havaalanı ulaşım konusundaki handi-
kaplardan birisinin giderilmesini sağ-
lamıştır. Yine 2016 yılında hizmete alı-
nan ülkemizin en uzun tünellerinden 
5500 m.lik Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli, ilimizin Anadolu ile karayolu 
ulaşımının günün koşullarına uygun 
kalite ve sürede yapılmasına imkân 
vermektedir. Karabük, Bartın ve Sinop 
ile karayolu bağlantılarının yükseltil-
mesi çalışmaları devam etmektedir.

Ulaşımdaki bu iyileşme, başta tu-
rizm olmak üzere ahşap sanayi, 
madencilik ve birçok farklı sektörde 
yeni hareketlenmeler getirmiştir. 
2019 yılının başında Hanönü’nde 
faaliyete başlayan bakır madeni 
ocağı, 2000 nüfuslu ilçeye 600 ki-
şilik istihdam imkanı sağlamıştır. Şu 
anda aktif durumdaki mermer ocağı 
sayısı 14’e çıkmıştır. Küre ilçemizde-
ki bakır madeni işletmesi uzun yıl-
lardır sürdürdüğü üretime, maden 
zenginleştirme fabrikasını da ekle-
miştir. Turizm sektöründe de önemli 
çalışmalar devam etmektedir.

İstiklal Yolu İnebolu Türk Ocağı
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Kastamonu 2018 
yılında “Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” oldu. 
Bu bağlamda kültür 
başkenti unvanının İl 
üzerindeki etkisi ve İl’e 
katkıları konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Türk Dünyası Kültür Başkentliği, Kas-
tamonu’nun uzun yıllara dayanan 
kültürel ve tarihi birikimini bugüne 
taşımasının sonucu olarak, 2018 
yılında ilimize verilmiştir. Kastamo-
nu ve ilçelerinde çok sayıda etkin-
lik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde 
hem kendi kültürümüzü ülkemiz ve 
Türk Dünyası ile paylaştık hem de 
Türk Dünyasının kültürel değerlerini 
ilimize tanıttık. Türk Dünyası’nın ve 
Kastamonu’nun kültürel unsurları-
nı gelecek kuşaklara ulaştıracak 14 
farklı kitap yayımlanmıştır.

Yapılan çalışmalar kadar, bu çalış-
maların tanıtımı da çok önemliydi. 
Bu nedenle o dönem Başbakanlığa 
bağlı olan tanıtma fonundan sağla-
nan kaynakla ulusal düzeyde yayın 
yapan televizyonlarda belgeseller 
ve tanıtım programları yayınlandı. 
Yine ulusal düzeyde yayımlanan 
gazetelere reklamlar verildi. Sosyal 
medyada tanıtımlar yapıldı. Hedef 
kitle olarak belirlenen Ankara ili 
başta olmak üzere, bir çok yere bil-
lboard ve köprü reklamları verildi.

Bir yıl boyunca yapılan çalışmalar, 
ilimiz turizmine ayrı bir dinamizm ka-
zandırdı. 2017 yılında 450.000 olan 
yıllık konaklama sayısı 2019’un ilk 
yedi ayında 400.000’i geçmiştir. Bu-
güne kadar turizm yatırımları sadece 
ilimiz halkı tarafından yapılırken; son 
bir yıl içinde il dışından yatırımcıların 
da geldiğini gözlemlemekteyiz. İş ge-
zisi amaçlı konaklamalar ön planday-
ken, son bir yıl içinde turizm amaçlı 
konaklamalar öne çıkmıştır. Pınarba-
şı ilçemizde bulunan Kanyonlar böl-

gesine giden yolun yapımı ile Ilgaz 
Yurduntepe Kayak Merkezi için Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’ndan maddi 
destek sağlanmıştır.

İlin sanayi, ticaret, 
ulaştırma, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Kastamonu farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
İlimizin sahip olduğu potansiyelin 
ülke ekonomisine katkısı orman-
cılık ve maden sektöründe öne 

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli

Türk Dünyası Kültür Başkenti

Bakır Madeni



RÖPORTAJ

98

çıkmaktadır. 13.064 km2’lik yü-
zölçümünün üçte ikisi orman olan 
Kastamonu, ülkemizin ihtiyacı olan 
ağaç hammaddesinin önemli bir 
kısmını karşılamaktadır. Bu yönden 
baktığımızda ülkemizde “Orman-
cılığın Başkenti” olarak görülmek-
tedir. Orman emvalinin bir kısmı 
ilimizde işlenmektedir. Sunta, MDF, 
OSB, laminant parke üretimi yapan 
ve kendi sektöründe marka olmuş 
fabrikalar; ülkemize önemli ölçüde 
istihdam ve gelir kaynağı oluştur-
maktadır. Ahşap sektöründe çok 
sayıda irili ufaklı işletme mevcuttur. 
Ahşap el oymacılığı halen gücünü 
sürdürmektedir. Ahşap oyuncak 
sektöründe yeniden canlanma göz-
lemlenmektedir. Son dönemlerde 
mobilya üretim tesisleri de yapıl-
maya başlanmıştır.

Küre ve Hanönü’nde iki adet bakır 
madeni işletmesi vardır. Her iki tesis 
de çıkardıkları bakır cevherini zen-
ginleştirme kapasitesine sahiptir. 
Bakırın ülkemizin döviz harcadığı 
önemli kalemlerden birisi olduğunu 
göz önüne alırsak; her iki işletmenin 
de önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Azdavay, Ağlı ve Pınarbaşı başta 
olmak üzere ilçelerimizde 14 tane 
mermer madeni işletmesi vardır. 
Bunlara her yıl yenileri eklenmek-
tedir. Özellikle Küre Dağları nitelikli 
mermer açısından oldukça zengin-
dir. Her geçen gün bu zenginlikten 
ülkemize daha fazla fayda sağlan-
maktadır. Çıkarılan mermerin birçok 
çeşidi ihraç edilmektedir.

Kastamonu İli’nin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde 
Kastamonu’yu nerede 
görmek istiyorsunuz? 
Bununla ilgili bir yol 
haritanız var mı?
Kastamonu’nun ileriye dönük he-
deflerinin başında turizm yer al-
maktadır. İstiklal Savaşı’nın silah ve 
mühimmat güzergâhının bugünün 
ihtiyaçlarına göre yeniden lojistik 
güzergâhı olarak ayağa kaldırmak, 
bir başka önemli hedeftir. Buna 
paralel olarak sanayinin de geliş-
tirilmesi gayretleri yer almaktadır. 
Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci 
ve Siyez Buğdayı gibi kendine özgü 
çok sayıda önemli tarım ürünü olan 
Kastamonu’da tarımı geliştirmek 

bir başka önemli hedeftir. Kasta-
monu’nun olmazsa olmazı ağaç ve 
ormanlık sektörün geliştirilmesi de 
bizim için oldukça önemlidir.

Tarihi ve kültürel birikimi, coğrafya-
sı ve doğal örtüsü turizm açısından 
Kastamonu’ya önemli fırsatlar ver-
mektedir. Bir eli Karadeniz’de diğer 
eli Ilgaz’da olan ilimizde 12 ay tu-
rizm fırsatı bulunmaktadır.

Ilgaz, kış ve kayak turizmi açısından 
ülkemizin önemli merkezlerinden 
birisidir. Ankara’ya sadece iki saatlik 
mesafede olan Ilgaz, kış turizmi açı-
sından Kastamonu’ya önemli katkı-
lar sunmaktadır. Aynı zamanda milli 
park olan Ilgaz Dağı’nda bulunan 
otellerde, son yıllarda yaz döne-
minde de yüksek doluluk oranlarına 
ulaşılmaktadır.

2030 adet tescilli yapıya sahip olan 
ilimizde tarihi konakların turizme 
kazandırılması çalışmaları devam 
etmektedir. Kastamonu kent kültü-

Ahşap Sanayi İnebolu Evi Konaklar

Gideros Koyu
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rünü, turizmin hizmetine sunarak 
daha fazla ziyaretçiyi ağırlamak he-
deflenmektedir. Buralarda konak-
layan insanların dingin bir şekilde, 
tatillerini yaparak dinlenmiş olarak 
evlerine dönmeleri sağlanmaktadır.

“Evliyalar Şehri” olarak bilinen ili-
mizde inanç turizmi de çok önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle 
üzerinde durulan önemli bir turizm 
dalıdır. Başka amaçlarla Kastamonu’ 
ya gelenler dahi, Şeyh Şaban-ı Veli 
türbesini ziyaret etmektedirler. Bu-
rası en fazla ziyaretçi çeken nokta-
lardan birisidir.

Daday, atlı turizm açısından önemli 
bir ilçemizdir. Bu turizm dalıyla ilgili 
ilçede yeni işletmeler (at çiftlikleri) 
açılmaktadır.

Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerimiz-
de bulunan kanyonlar bu bölgeyi 
turizm konusunda avantajlı hale 

getirmiştir. Kanyonlarda bulunan 
cam teras, ahşap seyir terası, ahşap 
yürüyüş yolu gibi yapılar nedeniyle 
ziyaretçi sayısı devamlı artmaktadır.

Gastronomi Kastamonu turizmi açı-
sından önemli bir değerdir. Kuyu 
Kebabı, tirit, kara çorba, banduma, 
Ecevit çorbası, et ekmeği, pastırma-
lı ekmek gibi yüzlerce çeşit yemeği 
ve bunlara lezzetini veren Taşköprü 
sarımsağı, Kastamonu pastırma-
sı, Tosya pirinci, Siyez buğdayı gibi 
ürünlere sahiptir. Şu anda on ürün 
için coğrafi işaret almıştır.

Sahil bölgesindeki ilçelerde doğa ve 
denizi bir arada görmek isteyenle-
rin tercih ettiği yerlerdir. Bütün bu 
turizm değerlerini geliştirerek yılda 
1.000.000 geceleme sayısına ulaş-
mak ilimizin ortak amacıdır.

İç Anadolu’yu denize en yakın me-
safeden ulaştıracak güzergâh Ilgaz- 
Kastamonu-İnebolu güzergâhıdır. 
Bu yolda Seydiler İlçesine kadar 2x2 
şeritli olarak ulaşım sağlanmaktadır. 
Seydiler-İnebolu arası ihalesi yapıl-
mış olup önümüzdeki yıllarda bitiril-
mesi planlanmaktadır. Aynı şekilde 
özelleştirme sürecindeki İnebolu 
Limanı genişletildiğinde; İstiklal Yolu 
tarihteki önemli günlerine yeniden 
dönmüş olacaktır. Bu güzergâh tam 

olarak faaliyete geçtiğinde, Akde-
niz bölgesinden Karadeniz’in ku-
zeyine yapılan yaş meyve ve sebze 
ihracatındaki süre de en az 20 saat 
kısalacaktır. Hem bölgemizde, hem 
de İç Anadolu Bölgesi’nde üretilen 
sanayi ürünlerini kısa yoldan gemi-
lere ulaştırarak navlun bedellerini 
önemli ölçüde düşürecektir.

İlimizde bulunan beş adet organi-
ze sanayi bölgesinden, dört tanesi 
sanayi malı üretimi amaçlıdır. Önü-
müzdeki dönemde Seydiler ve Taş-
köprü Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
de diğer ikisi gibi tam dolmasını 
sağlamak ve yeni OSB’lerin kurul-
masına uygun ortam hazırlamak 
Kastamonu için en önemli hedefler-
dendir.

İlimizde tarım arazileri az olmasına 
rağmen, Kastamonu adıyla özdeş-
leşmiş sarımsak ve siyez gibi önemli 
tarım ürünleri vardır. Bunları geliş-
tirmek için, sınırlı miktardaki ara-
zilerin verimini artırmak gerekiyor. 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Av-
rupa Birliği’nden destekli Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu’nun desteklerinden azami ölçü-
de istifade ederek üretim miktarını 
ve ürün çeşitliliğini geliştirmeye yö-
nelik çaba sarf edilmektedir. Genç 
çiftçi ve kadın çiftçi destek prog-
ramlarında ilimiz ön sıralarda yer 
almaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta 
ülkemizin önde gelen illerinden bi-
risi olan Kastamonu’da bu alanda da 
mevcut durumunu geliştirme konu-
sunda yatırımlar vardır. Orta ölçekli 
işletmelerin sayısını artırarak, bu Valla Kanyonu

At Çiftlikleri Etli Ekmek
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alanda ülkemizin liderliğini ele ge-
çirmek hedeflenmektedir.

Kastamonu’da üretilen tomrukların 
bir kısmı il dışına gönderilmekte, bir 
kısmı da ilimizde yarı mamul hale 
getirilmektedir. Bundan sonraki he-
def, mobilya sektörünün geliştirile-
rek; ilimize daha fazla katma değer 
bırakmasını ve istihdamın bu yolla 
artırılmasını sağlamaktır.

Özetle ulaşım konusundaki gelişim-
ler doğrultusunda, Kastamonu’nun 
önem arz eden her sektöründe 
gelişme beklenmektedir. Bunun 
belirtileri son birkaç yılda alınmaya 
başlanmıştır. Kastamonu artık göç 
veren bir şehir değildir. Hedef tersi-
ne göçü artırmaktır.

Kastamonu’da başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?
Kastamonu’da yürütülen projeler-
den, en önemlisi turizme yönelik 

olanlarıdır. Çünkü ilimizin ekonomik 
yönden gelişimini en hızlı şekilde 
sağlayabileceği alan turizmdir. Bu 
amaçla 03.05.2017 ve 03.10.2017 
tarihlerinde turizm çalıştayları ya-
pıldı. Çalıştaylarda alınan kararlara 
göre eylem planı hazırlandı. Eylem 
planında yer alan turizm yolları, 
sokak giydirme çalışmaları, tarihi 
mekânların restorasyonları, Ilgaz 
Yurduntepe Kayak Merkezi, Kanyon-
lar bölgesi başta olmak üzere doğa 
turizmi açısından önemli yerlere tu-
rizm tesisleri kazandırılması, turizm 
eğitim programları ve ortak tanıtım 
stratejisi gibi birçok ana başlık bu-
lunmaktadır. İlde bulunan bütün 
kuruluşlar, bu eylem planında yer 
alan önceliklere göre çalışmalarını 
yürütmektedir. Kuzey Anadolu Kal-
kınma Ajansı, Kastamonu Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi, Valilik Sosyal 
Etüt ve Proje Müdürlüğü ve Kültür 
ve Turizm İl Müdürlüğü planın uygu-
lanması sürecini birlikte yürütmek-
tedirler.

Turizm Eylem Planında yer alan hu-
suslardan turizm yolları, Kastamonu 
İl Özel İdaresinin öncelikli yatırımla-

rından olmuştur. Çok bozuk durum-
da veya ham yol durumunda olan 
yollardan, Azdavay Çatak Kanyonu, 
Cam Teras yolu, BSK olarak yapıl-
mıştır. Yine UNESCO geçici miras 
listesinde olan Kasaba Köy yolunun 
trafik işaretleme ve banket beton-
lama işi dâhil yapımı bitirildi. Pınar-
başı-Horma Kanyonu-Ilıca Şelalesi 
yolunun 7 km’lik kısmı BSK yapıldı. 
Önümüzdeki yıl Valla Kanyonu ya-
kınlarına kadar olan kısmının da ta-
mamlanması planlanmaktadır.

Ilgaz-Yurtuntepe Kayak merkezi 
arasındaki 6 km’lik yol parke taşı 
yapımının da bu yıl tamamlanması 
beklenmektedir. Şenpazar-Kızılcasu 
kamp alanı yolunun 3 km’lik kısmı 
BSK yapıldı.

İl Özel İdaresi alt yapı tesisleri ya-
pımını da sürdürmektedir. Bunla-
rın başında Ilgaz-Yurtuntepe Kayak 
merkezi yer almaktadır. Bu yıl açıl-
ması planlanan kayak merkezinde 
iki adet telesiyej sistemi, üç adet ka-
feterya ve kesintisiz 4 km’lik kayak 
pisti bulunmaktadır. Aynı bölgede 
yap-işlet-devret modeli ile doğal 

Yurduntepe
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dokuyla uyumlu bir otel yapılması 
planlanmaktadır. 3 km uzunluğun-
daki Horma Kanyonu içine yapımı 
devam eden yürüyüş yolu, kanyonu 
bir uçtan diğer ucuna herkesin geç-
mesini sağlayacaktır.

Tarihi bir yapı olan Kastamonu Va-
lilik Binası’nın bodrum katında Kent 
Müzesi ile İnebolu Türk Ocağı bina-
sında İstiklal Yolu Müzesi ve Daday 
Atlı Terapi Merkezi için projeler 
hazırlanarak Kalkınma Ajansından 
hibe desteği sağlanmıştır. Bu proje-
lerin yapımına önümüzdeki aylarda 
başlanacaktır.

Turizm ile ilgili ilimizde yürüyen iri-
li ufaklı birçok proje daha vardır. 
Ama bunların hepsi Turizm Eylem 
Planı’nda tarif edilen ana fotoğrafın 
parçalarıdır.

İlimizde devam eden yatırımlar 
arasında eğitim yatırımları başı 
çekmektedir. 2019 yılında yapımı 
devam eden, yapımına başlanan 
veya bitirilen toplam 28 okul pro-
jesi vardır. Bunlardan 12 tanesin-
de eğitim-öğretim faaliyetine Eylül 
2019’da başlanacaktır. Yıkılmış olan, 
depreme dayanıklı olmayan okul-
ların tamamı önümüzdeki bir yıl 
içerisinde eğitim-öğretime kazandı-
rılmış olacaktır. Bu yıl itibarıyla okul-
larımızın fiziksel sorunları büyük 
ölçüde çözülmüş olacağından, artık 
eğitimde kalitenin artırılmasına yö-
nelik Kastamonu Eğitim Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Eğitimde yaşanan 42 
temel sorun baz alınarak hazırla-
nan Eylem Planında 180 farklı faa-
liyet önerilmektedir. Turizm Eylem 

Planında olduğu gibi; Eğitim Eylem 
Planı da uygulaması sürekli takip 
edilerek, elde edilen sonuçlar; tıka-
nıklık yaşanan konular gözden geçi-
rilecektir. Eylem Planının uygulama-
ya başlama tarihi Eylül 2019 olarak 
belirlenmiştir.

Bunlardan başka ilimizin gelişimini 
sağlamaya yönelik birçok proje uy-
gulaması devam etmektedir Büyük 
köylerin imar planlarının hazırlana-
rak kaçak yapılaşmanın önlenmesi, 
İl Özel İdaresi tarafından köylere 
çöp toplama hizmeti verilmesi, yö-
resel ürünlerin coğrafi işaretlerinin 
alınması, vb. projeler bunlardan 
bazılardır. Bu yıl içinde ilimize 2575 
kişi kapasiteli, hareketli tribünleri 
bulunan ve gerektiğinde antren-
man maçlarının yapılabileceği üç 
ayrı salona dönüştürülebilen spor 
salonu yapımına başlanmıştır. Kas-
tamonu Belediyesi Kadın Hentbol 
Takımı son üç yılda iki kez Süper Lig 
Şampiyonu olmuş; EHF Kupası’nda 
Avrupa 4.’sü olmuştur. Bu bakım-
dan spor salonu önemli bir ihtiyacı 
giderecektir.

Ayrıca değişik bakanlıkların ilimiz-
de devam eden çok sayıda yatırı-

mı mevcuttur. Bunlardan İnebolu 
Karayolu Kastamonu ekonomisinin 
gelişimi açısından çok önemli katkı 
sağlayacaktır.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısında kapak 
konusu olarak yer 
alacak olan, “ilçe ve 
kaymakamlık” kavramları 
ile ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
İlçeler, vatandaşımıza hizmet sunan 
idari birimlerden vatandaşımıza en 
yakın noktada olanlarıdır. Bu yönüy-
le, vatandaşlarımıza Devletin ulaşan 
en yakın organizmasıdır. Bu orga-
nizmanın, kendisine gelen sorunları 
kendiliğinden çözebilme kapasitesi-
nin yüksekliği çok önemledir. Sorun-
ları kendiliğinden çözebilen ilçelerin 
varlığı; bugün en çok tartıştığımız 
konulardan olan bürokratik sorunla-
rın azalması anlamına da gelecektir. 
Hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi-
ni sağlayacaktır. İnsanların sorunla-
rını çözmek için il merkezi ve Anka-
ra’ya ulaşmak zorunluluğu ortadan 
kalkacaktır.

Kaymakamlar, ilçe idaresinin başı 
olarak; her ne kadar resmiyette 
olmasa dahi vatandaşın gözünde 
Devletin temsilcisidir. İlçe yönetim-
lerinde olabilecek başarı veya ba-
şarısızlık bu nedenle Devlete mal 
edilir. Dolaysıyla, ilçe yönetimleri-
nin kamu hizmetlerinde etkin hal-
de bulunmaları yüksek önemdedir. 
Bugünkü ilçe sayısının fazlalığı baş-
ta olmak üzere; ilçe yönetimlerinin 
etkinliğini etkileyen tüm faktörler 
ortadan kaldırılmalıdır. Güçlü ve 
kendini yönetebilir ilçelerle; kamu 
hizmetlerinin verimliliği ve etkinliği 
artacak; vatandaş memnuniyetinde 
önemli gelişme yaşanacaktır.

Kayak Merkezi Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi

Eğitim Eylem Planı


